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Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid ……….

Ja, vi kender alle denne linje fra PETERS JUL.
Den travle juletid er allerede over os igen. I søndags tændte vi adventskransens første lys og
mange steder i vort hjem har julepynten holdt sit indtog. Hos mig bliver der julepyntet 1. december. Min svigerfar havde fødselsdag 13. december, så hos dem kom julepyntet først frem
efter denne dato, og sådan er der jo forskellige traditioner, rundt i vore familier.
Jer elsker jule traditioner, men må også erkende, at efterhånden er flere forsvundet, dels på
grund af familien er vokset, børn og børnebørn har selvfølgelig fået deres egne, og sådan skal
det vel også være.
Allerede for lang tid siden, begyndte nogle af mine venner at snakke om, hvor mon de skulle
holde jul i år.
De glædede sig ikke til jul mere, det er for besværligt, vi bryder os ikke om gaveræset, nogle
ville bare rejse væk til det hele var overstået, det er bare blevet for meget.
Så jeg glæder mig i denne tid, er desværre ikke for alle. Men har vi ikke alle været med til, at
det bare er blevet en tand for meget. Vi har haft overskud til at være med, vi har nydt at kunne
give børnene den “bedste jul” med alt, hvad det indebar, og nu er vi blevet ældre, har ikke det
samme overskud og måske heller ikke de samme muligheder, og så glæder vi os ikke så meget
mere, det bliver bekymringerne der tager overhånd.
Jeg håber nu alligevel, at der vil komme juleglæde til os alle, at vi kan tage imod julen med ydmygt sind, lade julen bringe glæde og freden ind hos alle gildebrødre og deres familier.
For julen er ikke gaver og klejner, og jagende travlhed omtrent til man segner Nej julen er glæde og stilhed og fred.

RIGTIG GLÆDELIG JUL TIL JER ALLE.
Kis 1.gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

I december skal et af de store spørgsmål afklares – i hvert fald hvis man har børnebørn, som ser
børnevenlige julekalendere: Skal vi se ”Nissebanden i Grønland” eller ”Alletiders nisse – med
Pyrus” uha, jeg husker dem begge som – hvad jeg forstår ved – rigtige TV-julekalendere, så jeg
må se, om jeg kan følge med i det hele, selvom det svært i denne tid, hvor vi stadig prøver at
indhente alt det, vi gik glip af i 2020 og den første del af 2021.
Når dette læses, er vores Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke forhåbentligt vel ovre. Når
jeg skriver ”forhåbentlig”, skyldes det jo, at Coronaen igen viser tænder – alt for mange har vist
glemt rådene om at vaske hænder, spritte, og holde afstand – for ikke at tale om dem, som ikke
ønsker at modtage tilbuddet om at blive vaccineret.
Det er naturligvis op til hver enkelt at beslutte, om man ønsker at sige ja tak til tilbuddet om
vaccination; men det ansvar, der hviler på dem, som siger nej tak, er meget tungt – i hvert fald
set fra min side.
Jeg håber virkelig, at december 2021 bliver en hyggens, hjertevarmens og fredens måned, og at
alle må have en rigtig dejlig jul, hvad enten den skal holdes med familie, nære venner eller alene, og jeg glæder mig til at tage hul på året 2022, hvor vi forhåbentlig er mange, som samles til
Nytårskur i Gildehuset søndag, den 9. januar kl. 10-12 for at ønske hinanden et godt nytår.
Allerede nu vil jeg også opfordre ALLE til at sætte  i kalenderen lørdag, den 5. februar
2022, hvor vores dag med Sct. Georgs Gildernes udviklingskonsulent (UK), som skulle have
været afholdt i 2020, nu endelig bliver til noget.
Siden dengang har vi fået ny UK – Inga Gustafsen fra Faxe-gildet – men det ændrer bestemt
ikke ved, at vi får en dag med idéer og gode drøftelser om, hvad det er, vi vil med Sct. Georgs
Gilderne nu og i fremtiden – jeg håber, at rigtig mange tilmelder sig, og jeg glæder mig til dagen. – Læs indbydelsen i Gildekontakt for januar 2022.
Sluttelig vil vi i Stadsgildeledelsen ønske både jer og jeres nærmeste en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår.
Venlig hilsen
Karen
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1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Bodil Buur

GS Ove Mølgaard

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/1-sct-georg-gilde/

1.

Gilde er på vej til julefrokost i Gildehuset
Torsdag den 9. december 2021 kl. 12.30
Invitationer er udsendt
Husk tilmelding til Bodil Duedal: Tlf. 30 49 39 35

1. Gilde ønsker Glædelig jul til alle

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde.

Der er altid plads til en til, der vil deltage i en god debat så kom og vær med.

Riddergruppe 1.
Næste møde er den 26. jan. 2022 kl. 13.30 hos Astrid
Emne: Unescos verdensarv - de 7 attraktioner.
Riddergruppe 2.
Holder møde den 20. januar 2022 hos Elna i Nyborg
Gildehilsen Elna
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

Salg af juletræer
fra torsdag den 2. december ved gildehuset.
Der er åbent hver torsdag-fredag-lørdag-søndag fra kl. 1417 der kan også bestilles på nettet.
eller på mail 2.sctgeorgodense@gmail.com.
På pladsen ved gildehuset er der små træer på fod fra 1 meter og ellers størrelser fra 1,5 til 3
meter. Der sælges også gran.
Vi leverer også træet i stor Odense.
Overskuddet går til Børn og Unge i Psykiatrien på OUH.

Julehygge med 9. gilde - se side 10
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3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

GS Karin Ravnkilde

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

De bedste ønsker om en god jul til jer alle.
Gruppemøder:

1. gruppe, torsdag den 16. december, Julehygge hos Ulla og Jens-Aage kl. 13.00
2. gruppe, onsdag den 01. december, Julehygge hos Erik Olesen kl. 18.30
3. gruppe, mandag den 13. december, Julehygge hos Hanne Christine kl. 17.00

En Julehilsen fra husudvalget.

HUSK når I har været i huset at aflevere det pænt, så det er klart til den næste, som skal
bruge det.
Hvis der går noget i stykker så husk at afregne for det. Der hænger en prisliste på væggen i
køkkenet, samt kuverter til afregningen.
Det vil være en hjælp hvis alle sætter tingene på plads hvor de stod, eller hvor de skulle stå.
Det er en hjælp for alle som hjælper til med at holde vores fælles hus.
Vi har lige fået malet alle vores vægge og næsten alle døre. Det er lavet af frivillige gildebrødre, så vis respekt for deres arbejde og hjælp til med at passe på det.
DER MÅ IKKE KLISTRES NOGET OP PÅ VÆGGE OG DØRE ….
Hvis det er nødvendigt så få hjælp til at få udleveret noget materiale som kan bruges dertil.
Send en mail til Mail Gildehuset-odense@gmail.com og du vil få hjælp.
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4. GILDE
GK Ingeborg Lauridsen

GM Lone Rossen

GS Else Mortensen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/4-sct-georg-gilde/

Den 7. december: (tirsdag!) Julemøde i Gildehuset kl. 17.30.
Indbydelse er sendt ud til alle.

Gruppemøder:
1. gruppe: deltager i gildets julemøde
2. gruppe: deltager i gildets julemøde
3. gruppe: deltager i gildets julemøde
4. gruppe: 09.12. kl. 18,00 hos Lise
5. gruppe: 01.12. kl. 18,00 hos Elna
6. gruppe: deltager i gildets julemøde
7. gruppe: nærmere ved gruppeleder
Gildeledelsen ønsker jer og jeres familie:
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8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Torsdag den 2. december
Naturlaug Fyn holder Julemøde kl. 11.00
Først med 4 km gå tur i Højstrup området
Derefter Julehygge i Gildehuset i Odense.
Mandag den 13. december
Julefrokost i Gildehuset kl. 13.00 - det er gr. 81 som står for dette.
HUSK at tilmelde jer senest den 5. december til Ulla på tlf. 30 20 37 84

I ønskes alle en rigtig glædelig jul
Grupperne:
gr.81

Mandag den 6. december Julemøde hos Inger kl. 13.00
Vi skal planlægge datoer og emner for det kommende halve år
HUSK at tage kalender med.
Vi skal have opsamling på Julefrokosten og deltagere m/m.

gr.82

Tirsdag den 7. december møde hos Elsebeth kl. 17.00
Når vi har spist kører vi til Bellinge sognegård kl. 19.00
hvor vi er med til at synge julen ind og herefter er der kaffe og kage.

Onsdag den 1. december kl. 9.30
Arbejdsdag i gildehuset …
Du er også velkommen!
Hvad skal der ske ??????
Det er blevet efterår og bladene falder af og hækkene skal
klippes og der skal ryddes lidt ukrudt det vil jo være synd
hvis vores ukrudt skal stå at fryse når sneen kommer.
Vores vinduer trænger til at blive pudset af og karmene trænger til en afvaskning.
Vi har nogle flader som også kunne trænge til en klud. Der er også nogle skuffer som trænger.
Ja, der er mange nemme opgaver.
Så hvis du har tid til at give et nap i fællesskabets navn så tilmeld dig.
På mail gildehuset-odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88
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9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Dorthe Ditlevsen

GS Jette Borgaard

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/9-sct-georg-gilde/

Onsdag den 8. 12.

Julearrangement med 2. gilde kl. 18.30
Julehygge med underholdning og dejlig julemad.
(program udsendt separat til hver enkelt gildebror i 2. og 9. gilde)
Arrangerende gruppe er 3.

GRUPPERNE:

1. gruppe den 15.12. hos Annie
2. gruppe intet møde i december
3. gruppe intet møde i december

I ønskes alle en glædelig jul!
NU HAR VI ALTSÅ JUL IGEN
Tekst: Holger Buchhave

1. vers

Nu har vi altså jul igen, der la`r sig ikke skjule
og vi er vældig med på den, vi snakker kun om jule
om julesne og julegran og julelys og gaver
og julefest og julemad og julestads vi laver
ja, hvor man end sig vender hen, så er der
jul og jul igen
og jul og jul og jul og jul og jul igen.

Slutningen på - ”Den rigtige jul” side 15

Juletræet i husets sal var det store samlingspunkt. Storken i toppen kender man fra kunstnerfamilien Skovgaard. Størstedelen af træets pynt var spiselige godter. Peters Jul nævner en
blomst og en fugl af sukker, kagedukker, sukkertoppe, figner og pebernødder.
Fred og ro 1. juledag
Alle voksne drog selvfølgelig til julegudstjeneste juledags morgen. De små børn var derfor
overladt til sig selv i dagligstuens kakkelovnsvarme. De har siddet og leget med de nye julegaver. Mange familier har stadig den tradition, at 1. juledag skal tilbringes i fred og ro i hjemmet, så børnene kan få tid til at lege på gulvtæppet eller på spisebordet med deres nye gaver.
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FREDSLYS-BUDSKABET
"Fred - et håb for fremtiden"
Skulpturen "FRED ER LØFTE OM FREMTID" lavet af kunstneren Håkon Anton
Fagerås, fra Bø i Telemark, Norge, blev afsløret 6. august 2006 i Narvik. 60 år efter USA kastede atombomben over Hiroshima.
Det har været klart for menneskeheden efter anden verdenskrig, at jorden med
dens befolkning kun har en chance for at overleve, hvis verdensbefolkningen finder sammen i en
fredelig sameksistens.
Der har været mange gode forsøg på samarbejde, som er blevet iværksat af den almene befolkning, og enkelte statsledere. Dog må vi konstatere at mange politikere og folkeforførere ikke har
lært af fortiden. Krig, undertrykkelse, forfølgelse, sult, død og sygdom er stadigvæk dagligdag i
forfærdelige mange lande, og det truer verdensfreden.
Efter smitsomme sygdomme som KOPPER, MÆSLINGER, TUBERKULOSE, DIFTERI,
HIV/AIDS, PEST, KOLERA, POLIO og mange flere, er der nu den nyeste Pandemi Covid
19, som hærger vores dejlige planet, og som dræber mennesker sideløbende med at nationerne kæmper om magt, penge, og indflydelse.
Vi må konstatere, at statslederne og religionerne i de mange lande som udgør vores jordklode,
måske ikke magter opgaven at holde og skabe "FRED" - og dermed ødelægger muligheden for
"ET HÅB FOR FREMTID”
Vi må nok erkende, at der kun kan skabes fred, når vi alle kæmper sammen om at sikre vores
livs fundament, "JORDEN”.
Men, hver især kan kun kæmpe for noget godt, når vi selv har en indre fred samt fred i et fællesskab. Lad os skabe fred i os selv, så vi kan skabe fred med og for andre.
Pandemien 2020/2021 er grunden til, at der lige nu er stilhed mellem mennesker. Mangel på
møder med fysisk nærhed, stemme, øjenkontakt, men også kropssprog som ind i mellem kan
skabe store misforståelser.
Og når vi IKKE har for travlt, i vores tanker, og især på de sociale medier med at kommentere
og forholde os til andres væremåde, til andres opgaver, til andres udseende, til andres liv generelt… så kan vi pludselig høre… de vigtige beskeder.
Så gør det til en dyd at være stille. Ikke for at være tavs. Gå blot nysgerrigt på opdagelse i stilhedens små pauser i vores hverdag. Hør på verdenen omkring os, så vil alle vores sanser vende tilbage og give os styrke og viden.
Så vil vi kunne koncentrere os om at være den del af vores samfund, der skaber fred og fordragelighed, uden alle de misforståelser, der er årsag til konflikter.
Lad Fredslyset minde os om, at det også er os selv, der kan skabe FRED.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Helmut Werth, Kirsten Christensen og Paula Mikkelsen
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FESTTALE
Ritta Rossen, tidl. Gildemester i 4. gilde holdt festtalen ved gildets 75-års fødselsdag
Så blev 4. Gilde 75 år. Ganske lang tid, når man ser tilbage på, hvordan tiden var dengang. Jeg har ikke været med til starten af gildet, for i foråret
1946 var jeg kun 12 år, men jeg kan huske tiden. Det var året efter krigen 2.verdenskrig altså - der var mangel på alting, og vi havde stadig rationeringsmærker på visse ting. Der er sket mange, mange ting. Der var ingen
TV og ingen mobiltelefoner. Internet var noget science-fictions snak. Nogen havde dog telefon og vi kunne over centralen bestille en udenbys samtale!!! Det kunne tage op til en time at komme igennem til København.
Man talte om at man nu kunne komme ud i rummet på grund af den atomkraft, man netop havde opdaget i krigens sidste år, men kunne det nu være
rigtigt??
I efterkrigsårene havde man et glubende behov for at være sammen med andre, være
fælles om noget positivt og gildebevægelsen havde stor fremgang.

Prv.foto

Den var sandelig også anderledes end nu. For det første var det kun mænd der kunne optages,
og det krævede at der var 2 personer i gildet, der sagde god for den nye.
Det var meget højtideligt - lidt lukket omkring gildehaller, og man var festklædt. Det var en
særlig aften.
Sidst i 40-erne var der stor brug for frivillig hjælp til socialt udsatte. Gilderne oprettede en vuggestue – en børnehave og drev den. De lavede også en feriekoloni i Jørgensø.
Gildemøderne blev holdt i Serapion logen. Der var en bestyrer på, så det var jo nemt for disse
høje herre, bare at bestille hvad de ville spise. Til nogle møder inviteredes damerne med ---de
hed georginer!
Så skete der noget skelsættende i 4. gilde. Man optog en kvinde! - Det var i øvrigt Gerda Kristjansen. --- Der var 2 der meldte sig ud! Det kunne de overhovedet ikke rumme og acceptere.
Gerda var slet ikke nogen rødstrømpe eller kvindesagsforkæmper. Hun udfyldte bare sin plads i
gildet og verden styrtede ikke sammen. Siden blev vi jo nogle flere. Men det var måske godt at
de 2 bemeldte herrer ikke nåede at opleve, at der også kom en kvindelig gildemester som i al
beskedenhed var mig. Og siden kom der sandelig også flere af dem.
Der er sket mange sjove ting i gildet gennem årene. Der har for eksempel været juletræsfest for
børnene og karnevaller, hvor vi var alt fra indianere til folk fra Good old Days.
4 gilde blev temmelig stort, der dannede sig grupperinger, og det endte med, at en gruppe trak
sig ud af 4 gilde og startede 8 gilde. De syntes de havde en anden ide om gildearbejde. Det
skabte jo noget turbulens, men ret hurtigt blev 4 gilde stort igen.
Vi lavede Sct. Georgs løb for spejderne og vi lavede løb for os selv ------- var der nogen der
blev væk i skoven??? --- nå jeg mener de er kommet tilbage.
Vi arrangerede nogle pragtfulde julekoncerter og store loppemarkeder, og julemarkeder, for at
rejse penge til de humanitære opgaver.
Der var herlige udflugter og ture, familietræf på Rodbjerggård. Jeg kunne blive ved, men festkomiteen har bedt mig om at begrænse mig.
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Årsprogram 2022
Januar måned Gå-projekt inkl. Stige Ø tirsdage
Tirsdag den 8. februar Åsum
Søndag den 13. marts Hollufgård
Lørdag den 2. april Ollerup m.m.
Søndag den 1. maj Teglværksskoven, Nyborg
Mandag den 30. maj Gyldensteen
Torsdag den 9. juni Syrentur og Japanske Haver
Onsdag den 13. juli Snarup Mose
Fredag den 29. juli Tirpitz, Oksbøl Hede og Vejers Strand
Onsdag den 17. august Hylkedam
Mandag den 19. september 25-års jubilæum og årsmøde
Lørdag den 29. oktober Svanninge Bjerge
Fredag den 11. november Planlægningsmøde
Onsdag den 16. november Assistens Kirkegård
Torsdag den 1. december Julemøde
Naturlaug Fyn er en af gildernes største afdelinger med 53 medlemmer fordelt på 7 gilder.
Som medlem får man information via mail ca. 10 dage før hvert arrangement.
Årskontingent er kr. 50.
Kontakt nybent@midtfyn.net og gå med.
Festtale fortsættelse fra side 12

Som sagt holdt vi i starten vores møder i Serapion logen. På et tidspunkt lykkedes det Odense
gilderne at købe et hus i Allegade, så nu havde vi et sted, der var vores eget. Det skulle bygges
lidt om så det passede til vores behov, og mange, mange gildebrødre lavede et mægtigt stykke
arbejde. Men jeg husker engang, hvor man gik frisk til at lave en større åbning mellem to rum,
og hvor man så pludselig opdagede, at det var en bærende mur!!! Man fik virkelig travlt med
understøtning og udbedring før det hele faldt sammen.
Efter at have brugt dette fine smukke gamle hus i mange år, blev det for bøvlet at vedligeholde
det, og så solgte man det og gilderne flyttede herud i vores nybyggede hus i Højstrupvangen.
Tiderne har forandret sig umådelig meget siden starten og gilderne prøver at følge med, så vi
er i takt med den.
Der er ikke så meget brug for alm. social hjælp, det blev overtaget af det offentlige, men der er
stadig meget at tage fat på både her og i udlandet. Vi arbejder stadig med at skaffe penge til de
forskellige ting, hvor vi ser der mangler. Det styrker vores sammenhold.
Selvom tingene forandrer sig, er der ingen tvivl om, at rigtig, rigtig mange mennesker har haft
utrolig meget glæde af at være en del af dette varme fællesskab som vi har her.
Jeg håber, det kan fortsætte mange år endnu.

Troldegrene!

Har du brug for en Troldegren her til jul, så er du mere end velkommen til at komme og klippe/hente på
Store Klaus 16 - 21 22 59 68

- 13 -

EFTERLYSNING!
Der kom en mail til Odense Stadsgilde – er der nogen, som kan hjælpe, så kontakt Karen:
Kære Stadsgildemester
Mit navn er Steen Knudsen.
Min far var Bent Eigil Knudsen, født den 16. juli 1922. Han havde en bror Helmuth Børge
Knudsen, født den 20. juni 1912.
Begge var spejdere i Odense, men naturligvis ikke samtidig.
Jeg har billeder af begge i spejderuniform, taget da de hver især var 13 år gamle.
Min farbror døde i 1933, så det er ikke så meget ham, det drejer sig om.
Men min far blev medlem af et af Sct. Georgs gilderne i Odense, formentlig midt i 60'erne,
og da min mor på et tidspunkt blev spejderfører i min lillesøsters trop, kom hun også med i
Gildet.
Min mor hed Else Margit Knudsen.
Hun blev født den 6. maj 1926 og døde den 28. juli 2001. Hun var medlem af Broderfonden
da hun døde.
Jeg mener at kunne huske, at var medlemmer af 6. Gilde, men er ikke sikker.
Al denne snak for at fortælle om et arvestykke:
Jeg kunne forestille mig at spejderbevægelsen for 100 år siden var præget af Lord Baden Powells militære baggrund, idet jeg har læst mig frem til, at man på et tidspunkt gik væk fra
march og excercits.
Arvestykket er en lilletromme, som jeg har vedhæftet et billede af. Ifølge min fars notater
(han døde i 2006) er den fra ca. 1920. Derfor kan jeg forestille mig at man måske har brugt
den til at hjælpe spejderne til at holde takten, når de marcherede.
Nu er spørgsmålet om der er en historiekyndig i kredsen, som kan fortælle lidt om det.
Jeg har forsøgt at kontakte Spejdermuseet i Svendborg, men der er ingen reaktion på mine
henvendelser.
Jeg synes ikke jeg vil smide sådan en gammel ting ud, men så gerne at den kommer til at indgå i en udstilling / museum af en art. Jeg er leveringsdygtig i flere historiske oplysninger om min fars virke
i
hans tidlige år, men ikke om hans
meriter som spejder.
Må jeg høre fra dig
Med venlig hilsen
Steen Knudsen
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Den rigtige jul ...
Fra 1810 til 1840 slog juletræet for alvor igennem hos embedsmænd og bedrestillede borgere. Da
Peter Faber i 1847 skrev den monumentale ”Højt fra træets grønne top”, var det juleaften hos sin
egen borgerlige familie, som han beskrev. Sangen er faktisk at se som en lejlighedsvise.
Af juleinspektør Jens Ingvordsen.
Juletræet stod i et skæppemål fyldt med sand. Lysene fastgjorde man til grenene med nåle. Ud
over gaverne var træet pyntet med lækkerier: æbler, honningkager, og pebernødder i fine udklippede papirnet. Der var også kræmmerhuse med godter. Kræmmerhusene var af den snoede slags,
som købmandens butikssvend stod og drejede bag disken. Det endte i en spids foroven, hvor det
blev forsynet med en strop af sejlgarn. Den øvrige pynter lavet af papir.
Julegaverne hang på træet
Julegaverne blev hængt på grenene. Når der ikke var plads til flere, anbragte man resten under
træet. Børnene fik først lov til at se træet, når lysene var tændt. Det spændende element var så,
hvem der skulle have hvad i julegave. Det er et nordeuropæisk særtræk, at børnene får julegaverne allerede den 24. om aftenen. I engelsktalende lande og for eksempel i Italien er der gaver om
morgenen 1. juledag. I Grækenland er der også gaver til børnene om morgenen 1. juledag, men de
er leveret af den hellige Basilius - og ikke af julemanden. I Nederlandene og Polen er der små og
enkle julegaver på Hellig Nikolaus’ dag 6. december (Hellig Nicolaus er forløberen for julemanden).
Kun i Skandinavien danser man om træet
Dansen omkring træet er et skandinavisk særtræk. Første gang vi møder den er netop hos Peter
Faber i Højt fra træets grønne top. Det ligger snublende nær at antage, at dansen omkring juletræet er opstået, fordi børnene skulle have hjælp til at tøjle utålmodigheden, og tage alle træets detaljer – og alle gaverne – i øjesyn, inden spændingen udløstes om hvem, der skulle have hvilke gaver. Det at tage et barn i hver hånd og gå rundt om træet, mens man synger, kan opfattes som en
elegant og pædagogisk løsning på et presserende problem.
Julesange slog igennem i 1800-tallet
Den 15. december 1866 udkom 1.udgaven af juleklassikeren over dem alle: Peters Jul. Da den i
1880'erne for alvor slog igennem, fik den i høj grad en funktion som facitliste for den vellykkede
og hyggelige jul. Bogen beskriver ganske enkelt det begreb, som mange i vor stressede tid higer
og søger efter: ”de gode gamle dage”.
Dermed forklares også, hvorfor juletræerne og julesangene for alvor slog igennem samtidig, nemlig mellem 1825 og 1850.
Peters jul som manual
Hele bogen igennem kan man læse, hvordan en rigtig jul skal holdes. Alt er med, alt er beskrevet.
Husets far har travlt med at klippe små papirflag til juletræet med sin saks. I spisestuen har moderen travlt med at forberede julebordet. Familiens fineste sølvtøj er i god tid fundet frem og pudset.
Børnene har fordrevet noget af ventetiden med at klippe julepynt. Midt i 1800-tallet var det blevet
almindeligt, at ikke blot de voksne udvekslede gaver mellem hinanden, men også at børnene gav
de voksne hjemmelavede gaver.
Madens rolle
Nu som før spillede maden en vigtig rolle. Men 1600-tallets flæskemad var nu afløst af det, som
skulle blive borgerskabets faste julemenu: Risengrød og gåsesteg med svesker og syltetøj. Gåsens
størrelse passede perfekt til borgernes husstand. Dertil kom, at den kunne købes på torvet.
Fortællingen slutter på side 10
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REDAKTIONEN
gildekontakt@gmail.com
Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op
til deadline, hverken før eller efter.
Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer
først med i næste nr.
Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail ulla_lund@hotmail.com - denne mail læses daglig.
Man er også velkommen til at ringe.
HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 og i font Times New Roman
(overskrift må gerne være større) .
Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5 (½ A4).
En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage). Redaktøren
Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en Word tekstfil A4 ark - en PDF fil kan ikke bruges.
Billeder må ikke kopieres fra nettet, de skal downloades og indsættes.
Der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv.
OBS: HUSK - ved tekst/vers - er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn - og ved foto
hvem der har taget det.
- OG sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline.

Odense Stadsgilde
Mester:
Kansler:
Skatmester:

Karen Jensen:
Annie Larsson:
Jens-Aage Jensen:

karen@ibje.dk
annie@privat.dk
ullajensaage@gmail.com

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
Januar nr. er det 2. gilde, der har ordet!

Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense
Gildekontakt udkommer: 2.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 1.6. – 20.8. – 1.10. – 1.11. – 1.12.
Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden juli/august nr. senest den 12. august.
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