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Når dette indlæg skrives er der fortsat en stor udbredelse af Corona.
I 2021 har det været frem og tilbage med mundbind, nedlukning og begrænsninger i måden at
være sammen på, og ikke alle restriktioner var lige gennemtænkt. Men så blev det muligt igen
at bevæge sig normalt i samfundet. Nu er der så desværre nødvendigt igen at indføre nogle restriktioner, men denne gang lidt mere velovervejet.
Men det er spændende at se, om julen bliver lige som i 2020.
Generelt har der heldigvis været bred enighed om, at pligten over for fællesskabet var så meget vigtigere end den individuelle frihed til at gøre lige det, man gerne ville.
Forfatteren Jens Christian Grøndahl udtrykker det således "Mens vi levede i vores coronabobler, gik det ligefrem op for mange, at der både er frihed og længsel i at tænke på andre end
sig selv", og han fortsætter: "Hvis jeg skulle forestille mig, at der var kommet noget godt ud
af den lede corona, ville det være, at vi var blevet bedre til at vise sammenhold og samtidig tåle andre danskeres helt anderledes erfaringer, mål og drømme".
Lad os håbe, at han har ret.
Forventninger til 2022 kan være at udnytte de muligheder og den frihed, som der trods alt er.
Det kan være, at der opstår nye relationer og andre måder at være sammen på, som kan være
ligeså interessante, som dem vi kender
Erik Jensen. 2. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Så fik vi også 2021 ”overstået” – når jeg skriver sådan, skyldes det, at også dette år har været
ret udfordrende for os alle, selvom vi dog kan glæde os over, at det i årets løb er lykkedes at få
gennemført flere arrangementer.
De 3 gilder – 2., 3. og 4. gilde – som i 1946 alle udsprang af Odense Sct. Georgs Gilde, formåede at holde deres jubilæumsfester; alle gilder har holdt gildeting, og også stadsgildetinget blev
gennemført, vi har holdt I-dag og Fellowshipaften i Bolbro Kirke uden udfordringer, og også
Fredslysgudstjenesten i Odense Domkirke blev gennemført stort set uden restriktioner.
Nu er restriktionerne så på vej igen med mundbind og Coronapas; men gudskelov er alle, der
ønsker det, blevet vaccineret, og netop vaccinationerne er de vigtigste våben imod en total nedlukning af landet, sådan som vi oplevede det i 2020.
I skrivende stund ser det heldigvis ud til, at vi kan gennemføre vores nytårskur, som i år afholdes den:

9. januar 2022 kl. 10.00 - AFLYST

i Gildehuset, hvor du ikke må gå glip af årets første lejlighed til at hilse på gildebrødre fra de
øvrige gilder i Odense – jeg glæder mig hvert år til netop denne dag, håber, du har det på samme måde.
Allerede i februar er der igen mulighed for at mødes med andre gildebrødre i Odense stad, da
den længe ventede dag med Sct. Georgs Gildernes udviklingskonsulent afholdes den
5. februar 2022 kl. 10.00-14.30.
Snyd ikke dig selv for denne spændende og udbytterig dag – læs indbydelsen i dette nummer af
Gildekontakt og tilmeld dig – hellere i dag end i morgen – og senest den 28. januar 2022 til
SGK Annie – mailadressen står i indbydelsen og på bagsiden af Gildekontakt.
Sluttelig vil jeg ønske jer og jeres kære et GODT NYTÅR – og god arbejdslyst
Venlig hilsen
Karen

”Grundet de restriktioner, som blev vedtaget af Folketingets epidemiudvalg den 17. december 2021, er Nytårskuren 2022 desværre aflyst”.
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Spejderideen for voksne

www.sct-georg-odense.dk

Vil du være med til at præge fremtiden for Sct. Georgs Gilderne i Odense?
På stadsgildetinget den 10. juni 2020 var der opbakning til, at vi afholder et fælles arrangement
for alle gildebrødre i Odense med det formål at få inspiration til vores fremtidige udviklingsarbejde i Sct. Georgs Gilderne.
ALLE gildebrødre i Odense inviteres derfor til at deltage i en dag med vores udviklingskoordinator (UK) Inga Gustafsen, som vil komme og fortælle om, hvilke muligheder vi selv har for at
skabe udvikling og fremgang for Sct. Georgs Gilderne.
Mødet afholdes i Gildehuset
Lørdag, den 5. februar 2022 kl. 10.00-14.30
Programmet for arrangementet er:
1. Kort præsentation af UK
2. Hvordan kan vi udvikle og skabe en aktiv fremtid i gilderne?
Under dette punkt vil der komme flere eksempler på aktiviteter, og hvilke muligheder
det giver for udvikling indadtil og udadtil
3. Indlæg fra SGM Karen:
Hvad gør vi, og hvad vil vi – sammen og hver for sig her i Odense?
4. Gruppearbejde – hvilke tanker og idéer har I?
5. Hvordan kommer vi i gang, og hvordan kommer vi videre?
6. Opsamling og afslutning
I løbet af dagen vil der blive serveret lidt at spise og drikke til en pris af 20 kr./person – drikkevarer til sædvanlige gildepriser.
Tilmelding til stadsgildekansler Annie Larsson, mail: annie@privat.dk eller telefonisk 21 42 04
21 senest fredag, den 28. januar 2022 – husk ved tilmeldingen at oplyse navn samt gilde.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om dette arrangement, så vi alle kan få glæde af de tanker og idéer, som I gildebrødre i Odense har, og som vi ved en fælles indsats kan få igangsat.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen
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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/

Nytårsgildehal
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 13.00.

Vi skal fejre Else Rasmussens 40- års Gildejubilæum

(optaget den 8.1.1982)

Tanker om tanker
Alle kender til at få en god idé, eller en dårlig. Men hvad er tanker egentlig og hvad
gør de for os og ved os?
Det hele starter med tanker, alt hvad vi foretager os er startet med en tanke. De fleste
tanker er så små at vi slet ikke opdager dem, men de styrer vores adfærd og handlinger alligevel.
Tænk bare på alt hvad du foretager dig i løbet af en dag, alle vores vaner, ting vi bare
gør.
Og bag hver af disse handlinger ligger der en tanke.

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. januar 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/

Vi ønsker alle et godt nytår og tak for de dejlige timer i det forgangne år.

Året, der har budt på mange udfordringer af alle slags, der har gjort os klogere på mange ting
som vi bør huske og gøre brug af.
Tirsdag den 17. januar afholdes der Nytårsgildehal RESERVER DAGEN NU.
Her vil vi fejre årets begivenheder, gildebrødre der har rundet forskellige mærkedag og Gildebror Finn der har været med i gildet i 50 år.
Vi håber I reserverer dagen.

Juletræssalget ved gildehuset

Stor succes med juletræssalget ved gildehuset mange nye kunder, der
havde fundet os.
Desværre var der også nogle af dem som plejer at komme til os i skoven vi ikke så, men vi havde en stor succes og havde rekord salg.
Ved at lave det ved gildehuset kunne folk jo se hvor gilderne i Odense bor, nok en god reklame
for gilderne. Selv vores opstart på nettet med salg fik en god start.

Nye Parkeringstilladelser.
Kære gildebror - nu kan det ikke blive nemmere for dig ……
Din parkeringstilladelse bliver elektronisk ?????
Det vil sige at du ikke længer skal have et kort du kan glemme at sætte i dit vindue på bilen.
Du får en sms eller har fået en fra Uno Park.
Her står der du nu har tilladelse til at parkere på Højstrupvangens P-plads indtil den ??
Du skal intet foretage dig før du evt. skifter bil så skal den nye bil registreres hos din kansler
med nyt registrerings nummer og din mobil nr.
Vi ønsker dig et godt nytår, og håber vi har hjulpet dig til ikke at få p afgifter…
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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/

Kære alle.
I ønskes et godt nytår, hvor vi må håbe, at det kan blive et
normalt gilde år.

09.01.2022

Nytårskur i gildehuset: kl. 10.00-12.00 - aflyst
Gildehal:

Torsdag den 27.01.2022 kl. 18.30
Tilmelding senest den 20.01 til Kirsten mobil 22 62 62 47
eller mail: kirsten.christiansen@kipech.dk

Gruppemøder
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

den 13.01. kl.13.00 hos Anita
den 13.01. kl. 18.30 hos Kirsten og Per
den 05.01 kl.17.00 hos Gutte
Aase Henriksen kunne i november fejre 40-år jubilæum –
et stort forsinket tillykke fra hele gildet

Gildehuset ønsker alle et godt nytår.
Tak til alle gildebrødre der har deltaget i gildehusets arbejdsteam, nogle har været der mange gange, nogle har været der få,

men tak, det har været en stor hjælp.

TAK

Vi håber at se hjælpere igen i det nye år, og vi starter hårdt ud med at vi skal have taget stoffet af
vores stole, så vi kan få dem betrukket om. Skulle du få lyst og tid kan vi sagtens bruge din hjælp
et par timer.
Du kan høre mere ved at kontakte Erik på tlf. 30 60 90 88
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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/

09.01. kl. 10.00-12.00: Nytårskur i Gildehuset - desværre aflyst
19.01. kl. 19.00:

Årets bedste nytårsgildehal i Gildehuset, hvor vi vil ønske hinanden
godt nytår med et glas i vandrehallen. Efter gildehallen serveres en let
anretning. Prisen for alt dette er
kr. 50,-. Drikkevarer til sædvanlige priser.
Der betales på MobilePay ved mødet. Kontanter modtages kun på beløbet. Gruppevis tilmelding til dette fine arrangement
senest den 09.01. til Lone Mikkelsen på 22 66 99 25
eller mail lomik54@gmail.com

16.02. kl. 19.00

Gildemøde: Sild, Ost og Ludo HUSK gruppevis tilmelding til Helge,
27 87 20 04 eller mail
tesch@oncable.dk senest 08.02.
Indbydelse er sendt til alle.

Gruppemøder:
1. gruppe:
2. gruppe:
3. gruppe:
4. gruppe:
5. gruppe:
6. gruppe:
7. gruppe:

13.01. kl. 14.00: hos Ritta
05.01. kl. 19.00: hos Palle
13.01. kl. 18.00: hos Kæthe
11.01. kl. 18.00: hos Lise
12.01. kl. 18.00: hos Connie
05.01. kl. 13.30: hos Ingeborg
22.01. kl. 12.30: Claes (hos Ulla)

Gildeledelsen ønsker jer alle og jeres kære
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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/

Søndag den 9.

Nytårskur??? AFLYST

Mandag den 10. januar. Nytårsgildehal kl. 18. i gildehuset
gr. 82 står for dette.
HUSK afbud til Nina eller Karin
Mandag den 4.

Hejser vi flaget for Inger som bliver 80 år
STORT TILLYKKE

Torsdag den 14.

hejser vi atter flaget, nu for Nina
STORT TILLYKKE

Gruppemøder:
gr 81. onsdag den 19. januar Møde hos Anny kl.10
Først brunch her, der efter besøg på Møntergården.
gr.82. mandag den 17. januar Møde hos Jytte H. kl. 18.00
Vi skal finde et emne at arbejde med det næste halve år.

Tilståelse ved nytårstide!
Jeg er ikke den store kirkegænger - indrømmet - men jeg har ikke spor imod at gøre et stykke
arbejde i min sognegård, og det lægger jeg ikke skjul på, og jeg er glad for det. Det har givet mig
så meget.
Har du mon egentlig tænkt over, hvor meget spændende der foregår i din sognegård - nej vel!
Gode og spændende foredrag og god musisk underholdning.
Der er meget at vælge imellem, og det er billigt. Der er ingen grund til at sidde derhjemme og
kede sig, der er rigtig mange tilbud, hvis man vil.
Jeg har, i det forgangne år, haft den fornøjelse, at have besøg af flere gildebrødre i min sognegård, ligesom jeg selv har besøgt andre sognegårde. Jeg kan varmt anbefale at undersøge hvad
der sker i ”din sognegård”, og jeg er sikker på du vil/kan få en god oplevelse.
Brug det evt. som gruppearbejde. Emner kan efterfølgende diskuteres.
Næsby Sognegård byder slut januar på underholdning med sange af John Mogensen og Otto
Brandenburg. Vi får besøg af Benny Nybo. Der fortælles om Agnes Henningsen og det at være
præst på Grønland og forhåbentlig får vi også besøg af Else Møller i løbet af foråret. Efter påske
fortælles der om Familien Trapp. God fornøjelse og godt nytår
Redaktøren
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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/

Nytårskur – AFLYST
Onsdag den 12.01. 2022

Nytårsgildehal kl. 18.30 i Gildehuset
Arrangerende gruppe 1. evt. Afbud til Sonja senest den
10.1.2022

Grupperne:
1. gruppe
nærmere ved gruppeleder
2. gruppe
den 18.1.2022 hos Irene kl. 18.00
3. gruppe
nærmere ved gruppeleder

RIGTIG GODT NYTÅR 2022
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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.
Februar nr. er det 3. 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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