GILDE
KONTAKT

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

SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

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.
Marts nr. er det 8. 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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Vintergækker er glædens blomst og giver et godt signal om,
at foråret kan komme hvert øjeblik det skal være.
NR. 2
februar
2022

Den første rejse i Europa

9. GILDE
GK Tove Vincentz

Overskriften hentyder til at vi, for at få vor virksomhed til at fungere, tænker jul 12 måneder
om året. Vor virksomhed er en handelsvirksomhed, der sælger varer til detailhandel og
webforretninger. først og fremmest i Danmark, men har også kunder ud over Europa og
USA. Vore varer kommer meget fra Østen, men en del keramik og kunstglas fremstilles i Syd
- og Østeuropa. Ud over det har vi også et stort program i levende lys, der primært fremstilles
i Danmark.
Her i begyndelsen af januar har vi mødtes med vore samarbejdspartner i Kina og Indien, heldigvis holder de en stor udstilling i Køln og en anden i Holland.
Fra vi sætter en produktion i gang i Kina til det lander hos os, går der 5-6 måneder, og da vi
ønsker at få den første levering hjem ca. 1. juli, er det ikke spor for tidlig at komme i gang
med at få julevarerne til 2022 på plads.
Udviklingen lige nu er, at der også i år vil komme stigninger på varer, dels fordi energipriserne stiger kraftig, og der bruges meget energi på at fremstille både glas, keramik og metalvarer, samtidig betyder efterspørgslen på varer også, at fragtpriserne stiger voldsomt, en 40 fods
container koster i dag ca. fire gange så meget som i foråret 2020, vi forventer (håber) dog, at
den falder noget henover året.
For at komme afsted startede året med en PCR test den 1. januar, så vi kunne have friske dokumenter med på rejsen, og morgenen efter vi kom hjem en ny test. På rejsen rundt blev vi
ikke antastet af myndigheder, men for at komme på hotel og restaurant skulle vi vise Coronapas.
I Tyskland var alting åbent til forskel fra Holland, hvor alting var lukket, også restauranter så
der var spisning på værelset. Fødevarebutikker og apoteker havde dog åbent til kl. 17.00.
Lige nu, når dette læses, håber jeg vi er i gang med at gøre klar til vores forårssalgsmesse,
som foregår i Herning, hvor vi inden for bolig- og haveindretning, boligtekstiler, smykker og
delikatesser er 3-400 udstillere samlet.
Erik O
3. gilde

GS Jette Borgaard

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

Mandag den 7. februar
Sidst jeg havde fornøjelsen af at skrive på den 2. side var i januar 2020, hvor vi stadig var
uvidende om, hvad der ventede af udfordringer pga. corona. Jeg håber, I alle er sluppet nådigt igennem, selvom der på gilde og gruppeplan har været flere ting, der skulle bearbejdes
noget anderledes.

GM Dorthe Ditlevsen

Fællesmøde med 2. gilde kl. 18.30
obs obs! Læg mærke til datoændring.

En hyggelig aften med 2. og 9. gilde med ledsagere.
Program for aftenen:
Kl. 18.30 mødes vi, hvorefter der er lidt godt at spise og drikke.
Derefter får vi besøg af Ulla Lund, som vil vise billeder og fortælle om
”Projekt dåseringe”,
et meget spændende projekt:
Mød op så vi kan få en hyggelig aften.
Tilmelding senest onsdag 2. februar til Lis Clausen
sms 20 74 11 48 eller lisclausen13@gmail.com

Grupperne:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

nærmere ved gruppeleder
den 16.2. kl. 12.30 hos Jette
nærmere ved gruppeleder

Året 2021!

Året, hvor en ny historie skrives.
For det var året, hvor vi følte os små.
Alle de mål vi ikke kunne følge,
og alle de drømme, som vi aldrig så.
Hvad husker vi egentlig efter et år?
Vores samfundssind for alle, der lider,
vores trygge liv, der blev taget fra os,
vores håb under de mørkeste tider ,

Sikken et år, der fik mig til at huske,
hvor skrøbeligt livet altid har været.
Må vi leve, må vi drømme, må vi elske,
vores liv, som vi alle fik foræret
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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/

Når den nye vækst eksploderer,
og alt er frisk,
grønt og blomstrende,
er planterne små raketter
af succes, der fyres af.....
Jaqueline Hertieau.

Mandag den 14. februar

Mandag den 14. marts

Vores Vinter fest - vi skal bowle.
Vi mødes kl. 16.00 i Bowlinghallen på Møllemarksvej 80 hvor vi først bowler og her efter spiser vi det vi har bestilt.
Afholder vi Gildeting og her efter Årsplanlægning
forslag til Gilde tinget skal være afleveret til
Gildemesteren senest 14. februar
møde tid m.m. kommer i næste blad.

Grupperne.
gr.81

Mandag den 21.

Gruppemøde hos Inger kl. 10.00
Filmdag om Afrika

gr.82

Mandag den 21.

Gruppemøde hos Karin kl. 18.00
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4. GILDE

Mester har ordet!
GK Ingeborg Lauridsen
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Igen måtte vi aflyse vores Nytårskur – lad os håbe, det bliver sidste gang, det sker.
De ansøgere, som havde søgt om midler fra Sct. Georgs Gilderne i Odense har modtaget tilsagn
og penge, og jeg regner med, at der vil komme en oversigt i Gildekontakt over, hvem, der har
modtaget hvor meget fra hvem og til hvad (se nederst på siden. Red.).

GM Lone Rossen

GS Else Mortensen

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

Som det kunne læses i Gildekontakt for januar 2022 er alle gildebrødre i Odense Stad inviteret
til en dag med Sct. Georgs gildernes udviklingskoordinator Inga Gustafsen
lørdag, den 5. februar 2022 kl.10.00-14.30
benyt denne gode lejlighed til at få idéer til det fremtidige gildearbejde og til at få en god drøftelse med gildebrødre fra de andre Odense-gilder om gildernes fremtid og om arbejdet for at
knytte kontakt til spejdergrupperne; det er jo dér, vores nye medlemmer skal findes. Har du ikke
allerede tilmeldt dig, så SKYND DIG – sidste frist var faktisk den 28. januar; men tilmelder du
dig senest den 1. februar, kan du nå at være med.
Som ved alle andre arrangementer i disse år, vil vi naturligvis overholde alle restriktioner, og
det betyder i skrivende stund, at alle, der deltager, skal kunne forevise et gyldigt Corona pas.
Vi lukker max 40 personer ind, for så vil der være 2 m2 til hver, og det giver god plads imellem
stolene.

16.02. kl. 19.00:

Lige nu skinner solen, og hvor er det dog ”livgivende” at man ikke skal se ud på en grå og regntung himmel; man får virkelig lyst til at være energisk med et af de mange gøremål, som altid
trænger til en kærlig hånd.

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

På gensyn, hvor end vi nu mødes.
Venlig hilsen
Karen

Donationer

Gruppemøder:

Desværre måtte vi ikke afholde nytårskur i januar, men der er alligevel
doneret penge.
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24.02. kl. 14,00 hos Rie
02.02. kl. 19,00 hos Jørga og Palle
09.02. kl. 18,00 hos Bente
03.02. kl. 18,00 hos Lizi
02.02. kl. 18,00 hos Hanna
09.02. kl. 13,30 hos Anne
22.02. kl. 12.30 hos Antje

Februar vær nu lidt rar,
dæk den sorte jord så bar
med lidt spirer kønt og grønt
liv i jorden det er skønt.
Byd kun sne og frosten trods
kom med glade tegn til os.

Odense Stadsgilde har doneret/overført
kr. 3.000,- 2. Odense - Det Danske Spejderkorps - Bjørnegruppen. Hjælp til køb af varmepumpe til deres nye materialeskur.
Kr. 3.000,- Lumby-Stige Gruppen på 85 piger i alderen fra 6 til 23 år. Hjælp til indkøb af diverse udstyr - sangbøger - gryder.
3. gilde har på deres gildemøde her i januar doneret.
Kr. 2.000,- til 2 seniorer spejdere som skal til Uganda og arbejde frivilligt i Mercy Scouts International.
Kr. 2.000,- til DDS Polarstjernen.
Kr. 3.000,- til Best Generation Nursery School Tanzania.

Gildemøde: Sild, Ost og Ludo. Indbydelse er udsendt.
HUSK: Gruppevis tilmelding inden 08.02. til Helge:
mail: tesch@oncable.dk eller telefon 27 87 20 04.

Nytårsønsket:

- Må alle dine bekymringer blive lige så korte
som dine nytårsfortsætter …..
-9-

3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

GS Karin Ravnkilde

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

Huset & P-pladsen!
Godt Nytår og mange tak for det gamle!
Det har været et godt år for gildehuset med mange hjælpere med de
forskellige opgaver med at reparerer og vedligeholde huset. Tak for
det.
Gildehusets håndværkerbande mødes den første onsdag i måneden kl. 9.30.
For at vi ved hvor mange der kommer, bedes man tilmelde sig på mail:
gildehuset.odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88.

Gildemøde i Gildehuset Torsdag den. 24.02.2022 kl.18.30

Digital parkeringsløsning
for en nem og brugervenlig parkering.

Med foredrag af Hans Dal ”Arkæologi på havbunden”.
Historien om udgravningen af stenalderbopladsen i Tybrind Vig.
Tilmelding til Lisbet og Poul på mobil. 40 91 13 90 eller
mail: lispo2@gmail.com senest den. 17.02. 17. februar.
Gilderådsmøde: Der bliver sendt indkaldelser.
Har I noget til Gildetinget skal det være sendt til Ledelsen inden den 15. februar.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

torsdag den 17. februar kl.13.00 hos Vagn.
torsdag den 10. februar kl.18.30 hos Birte.
onsdag den 09. februar kl. 17.00 hos Lisbet og Poul

Så skulle alle gerne have modtaget en parkeringstilladelse på deres mobiltelefon, sendt som
en SMS fra KBH Park, hvorpå der står:
Kvittering:
Højstrupvangen 1 - Parkeringstilladelse for bil med reg.nr. (dit bil nr.) fra 25. dec. 2021
15:41 til 24. dec. 2027. Hilsen Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
Hvordan fungerer det fremadrettet med denne parkering??
Det fungerer på den måde at du har din tilladelse digitalt i stedet for det P-kort du ellers har
haft. Der skal intet i bilruden, hvis du ellers parkerer i båsene og ikke uden for, skulle du ikke få problemer.

Det er synd man ikke kan bytte problemer med hverandre ...

HVIS JEG FÅR EN NY BIL.
Så sender du en mail til gildehuset.odense@gmail.com

For de fleste ved jo hvordan man løser andres problemer …..

Med dit gamle registreringsnummer og dit mobil nr. samt dit nye registreringsnummer.
Så vil du få en sms med at det gamle registreringsnummer er op hørt og kort efter får du en
ny med tilladelse til dit nye registreringsnummer.
Smart ikke.
Gæsteparkeringer, hvordan fungerer det? Det fungerer ved at kansleren for hvert gilde har
nogle gæstekort, som I kan bruge når I har en foredragsholder/indleder ude fra.

-8-

-5-

2. GILDE

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Bodil Buur

GK Erik Johnsen
GS Ove Mølgaard

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

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

INVITATION til fællesmøde mandag den 7. februar kl. 18.30 i gildehuset.
En hyggelig aften med 2. og 9. gilde og med ledsager.

Program for aftenen:
Kl. 18.30 mødes vi, hvorefter der er lidt godt at spise og drikke.
Derefter får vi besøg af Ulla Lund, som vil vise billeder og fortælle om ”Projekt dåseringe”. Et
meget spændende projekt.
Gildemøde torsdag den 10. februar 2022 kl. 14.00 til 16.30
Vi holder Gildemøde i bedste ”fastelavnsstil” og samtidig fejrer vi
Else Rasmussens 40 års Gildejubilæum
Evt. afbud til Bodil Buur, tlf. 22 88 33 63
1. Gilde afholder Gildeting den 10. marts
Indkaldelse udsendes i uge 8
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til Gildemesteren senest den 1. februar
Øvrige forslag sendes til Gildemesteren senest den 20. februar

Mød op så vi kan få en hyggelig aften, i vores fælles nærvær.
Så tilmeld dig til Lis Clausen sms; 20 74 11 48 eller lisclausen13@gmail.com
Senest onsdag den 2. februar.
Vi glæder os til at se jer.
Du er velkommen til at tage dåseringe med denne aftenen.

Benproteser

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 15. marts 2022 kl. 13.30 hos Dorrit
Emne: Unescos syv verdensarv
Riddergruppe 2.
Holder møde den 31. marts 2022 kl. 14.00 hos Ulla Emne: Ritualer
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I Asien og specielt Thailand, har fattige i stor grad problemer med miner, sukkersyge og slangebid, hvilket gør at mange er ben-amputeret, og derved ikke kan arbejde og/eller forsørge familien.
Vi støtter hospitalet, Prostheses Foundation i Chiang Mai i Nord-Thailand økonomisk, til mobile klinikker og benproteser.
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