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På lukkede opbyggede baner: Kælk (på ryggen med benene først), Skeleton (på maven med 
hovedet først), Bobslæde (hold af 2-4 pers.), Curling, Ishockey, hurtigløb på skøjter, langrend, 
skihop, styrtløb, slalom, pukkelpist, skiskydning, kunstskøjteløb og isdans. Freestyle (alle di-
scipliner - inkluderer en del akrobatik) Husker fra min barn/ungdom en hollandsk skøjteprin-
sesse med dengang ’verdens hurtigste’ piruetter, som sammenlignet med præstationer i dag er 
ingenting. Nu er piruetterne mange forskellige - man fatter ikke at det næsten kan lade sig gøre 
– ligesom løft er blevet til kast. Tænker vi styrtløb og pukkelpiste, så er det nu med saltomorta-
ler og ramperne er opbygget så det der kan lade sig gøre på rulleskøjter, løbehjul og skateboard 
nu også kan gøres på snowboard og med ski på. Det er ovenud fantastisk, hvad vi mennesker 
kan oplæres til at præstere og ikke kun på grund af udviklingen men også med hjælp fra bedre 
materialer, teknologi og muligheder. Nu skal man jo være akrobater på såvel ski som skøjter.  
 

Tænker vi tilbage på vore egne første skistøvler, hvor træski eller skøjter kunne spændes på, så 
er der sket rigtig meget.  
 

Ville ønske, man lige så nemt kunne se fremgang og udvikling i Sct. Georgs Gilderne, men vi 
holder vist status quo – lidt tilgang har der været. Alle foreninger, måske på nær sport, har 
svært ved at finde interesserede, som vil engagere sig mange år frem. Kun gennem egen entusi-
asme kan man påvirke andre til at blive gildebrødre, men det kræver at man stadig er begejstret 
for oplevelserne og sammenholdet og ikke mindste at have noget at byde på.  
Nogle gange trænger vi vist alle til en saltvandsindsprøjtning – kunne være at stå sammen om 
det daglige arbejde og forhåbentlig fastholde hinanden ved hjælp af interessante emner, ture, 
udflugter og godt kammeratskab.  
Vi har lige haft ’vinterfest’ i Odense Bowlinghal, næsten nabo til Gildehuset, med dejlige wie-
nerschnitzler og kæmpe stjerneskud, som blev nydt efter en times bowlingdyst, hvor vi både 
havde banderne oppe, så kuglen ikke kunne løbe i renden, men tillige også rampe, så kuglen 
ikke skulle kastes. Verden er i bevægelse, og det er det enkelte menneske også. Tolerancetærsk-
len skal holdes intakt - der skal være plads til os alle og til alles ønsker, hvor forskellige de end 
måtte være.  
Selvom der i dag er mere JEG end VI, så bestræber vi os stadig på at finde på noget af interesse 
for os alle, hvilket vi hver især kan bidrage til blot ved at være ærlige og åbne om vore ønsker.  
 

Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opleve? Hvad vil du gerne se? Måske kan vi føre 
drømmene ud i livet og glædes ved det netværk og kammeratskab, vi sammen har skabt. Ver-
den er stor og mulighederne uendelige!  
 

Spændende om vi i år kan mødes på tværs af gilderne den 4. maj og 15. juni, hvor fanerne må-
ske bør luftes. I maj 6. - 8. er der grænsetræf på Tydal i Sydslesvig. Nyborg Vold opfører ’Mød 
mig på Cassiopeia’ og Frøbjerg Festspil opfører ’Midt om Natten’, Træfvenner har lejr fra den 
12. - 14. august på Falsled Camping, så måske ses vi! 
 
Nina 
8. gilde 

OL Beijing 2022 slutter lige om lidt og vi har vel 
alle kastet et blik på nogle af disse fantastiske 
sportsbegivenheder, som bliver vildere og vildere 
og mange nye discipliner er kommet til. 
  

Hele tiden sker der nyt, udfordringer og vovestykkerne større og 
større på jagten efter at blive den/de bedste med livet som indsats ser 
der næsten ud til.  
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne Kære gildebrødre 

 

Så er det igen blevet forår – lad os håbe, at der bliver rig mulighed for at komme ud og nyde 
alle forårstegnene i have, park og skov. 
 
Pandemien har efterhånden ramt rigtig mange af os – jeg håber, at I der har haft besøg af Omi-
kron og hvad de forskellige varianter nu hedder, har haft et rimeligt let forløb. Jeg føler i hvert 
fald, at jeg er sluppet ret nemt igennem det. 
 
Vi skal stadig opføre os fornuftigt og ansvarligt, og det hjælper forårets komme os med at gøre, 
og jeg glæder mig til at deltage i de mange fælles gildearrangementer, som afholdes i marts – 
tænk bare på gildetingene, som vi kan holde på nærmest ”sædvanlig” vis. 
 
Gildetinget er årets bedste mulighed for at fremsætte forslag om forandring, så vi også i de 
kommende år kan være en del af det fantastiske netværk, som Sct. Georgs Gilderne jo er. 
 
Udover gildeting afholdes der den 12. marts et dagsmøde med udviklingsudvalget. Mødet er 
primært for DUSer og GUer, men også andre interesserede er yderst velkomne – jeg håber, at 
vi ses, og er der interesse for samkørsel, vil jeg gerne være koordinator for det, så når du til-
melder dig til uk@sct-georg.dk, kan du samtidigt skrive til mig, så finder vi ud af, hvordan vi 
kommer til Middelfart smartest muligt. 
 
Venlig hilsen 
Karen 

mailto:uk@sct-georg.dk
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 GILDEHUSET 

Onsdag den 2. marts kl. 9.30 
Kan vi godt bruge din hjælp også i gildehuset, der er altid et job til 
dig også. 
Hvad skal der laves, ja, afhængig af vejret har vi en del udendørs og 
der er også lidt indendørs. Så vælg selv hvad du har lyst til. 

Vi vil godt have besked fra dig hvis du kan komme så der også er en kop kaffe til dig. Tilmel-
ding på gildehuset.odense@gmail.comeller 30 60 90 88 

Parkering. 
Det er vigtigt at du tjekker om du har din bil registreret med det rigtige bil nummer. 
 

Alle skulle ha´ fået en sms fra KBHpark, hvor der står at bil, registreringsnr. har tilladelse til at 
parkerer på Højstrupvangens parkering frem til dato? 
 

Desværre er der nogle som ikke har tjekket, at det er det rigtige registrerings nr. der står. 
Se bl.a. i sidste gildekontakt hvor det også var omtalt. 
 

Hvis du får ny bil skal du blot sende en mail til gildehuset.odense@gmail.com 
Med dit gamle registrerings nummer samt det nye og din mobiltelefon nr. så vil det blive ret-
tet. 
 

Gæsteparkering????? 
Ja der er det stadig de kort som alle kansler har fået udleveret som stadig gælder. 

 

Der er lagt op til en rigtig hyggelig aften i 2. gilde - støt dem,  
og vær med til at de kan støtte andre. 

Redaktøren 

mailto:gildehuset.odense@gmail.com
mailto:gildehuset.odense@gmail.com
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark 
 

Fyns Distriktsgilde 
inviterer til Distriktsgildehal 
torsdag den 10. marts 2022 

i 
Kerteminde Idrætscenter 
Enggade 9, Kerteminde 

Distriktsgildeledelsen har fornøjelsen af at invitere alle gildebrødre fra Odense Stadsgilde 
og Fyns Distriktsgilde til Distriktsgildehal. 

 

Aftenens program: 
18.00-18.30 Vandrehal 
18.30 Distriktsgildehal 

 

Efter Distriktsgildehallen er der spisning i godt selskab. Aftenens traktement er en fælles 
buffet.  
Hver gildebror medbringer en ret svarende til, hvad én person kan spise + lidt ekstra.  
Flere gildebrødre kan selvfølgelig også lave et projekt og gå sammen om at lave mad i fæl-
lesskab. 

Drikkevarer sørger Fyns Distriktsgilde for. 
 

Tilmelding: 
 

Gildevis tilmelding senest 3. marts 2022 til 
DGK Lisbeth Handberg lisbethhandberg@dbmail.dk 

Tilmelding er bindende. 
 
 

De bedste gildehilsener 
På Distriktsgildeledelsens vegne 

 

Tove Sørensen 
Distriktsgildemester 

 

RYNKER. 
Rynker i ansiktet, stier der tanker har gått, 
velbrugte stier som gleder og sorger har trådt. 
Ikke et ansigt i verden er ubetrådt grunn. 
Ingen har unngåt á le eller gråte en stund. 
      Tor Rosmer  

Vise ord i et norsk gildeblad fra 1982 

mailto:lisbethhandberg@dbmail.dk
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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/ 

 

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. april 2022 kl. 13.30 hos Ulla 

Emne: Unescos syv verdensarv 

Riddergruppe 2. 

Holder møde den 31. marts hos Palle og Jørga 

Emne: Ritualer 

Gildeting torsdag den 10. marts 2022 kl. 14.00 
Indkaldelsen er udleveret og skal medbringes. 
 
Der serveres et stykke smørrebrød kl. 13.00 og her er der tilmelding til 
Bodil Buur tlf. 22 88 33 63 senest den 7. marts 

 

Gør det du har lyst til - i morgen er det måske for sent. 
HUSK i går - 
DRØM om i morgen - 
LEV i dag - 
LIVET er lejekontrakt uden opsigelse 
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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/ 

Onsdag den 2. marts kl. 9.30 Arbejdsdag i gildehuset. 
Ja, selvfølgelig er du også velkommen til at komme og hjælpe til, der 
er job til alle. Send blot en mail eller en sms til Erik, at du kommer. 

Mandag den 7. marts kl. 18.30 i gildehuset. 
Gilderådsmøde, alle er velkomne da vi her også skal hilse på 
nye gildebrødre, 
samt lægge planer for det nye år. Husk hvis du ikke kommer at 
melde afbud. 

Mandag den 4. april kl. 18.30 i gildehuset 
 

Gildeting i 2. Sct. Georgs gilde. 
Dagsorden iflg. vores love vil blive udsendt. 
Gildes regnskab vil blive udsendt. 
Forslag som skal behandles bedes indsendt til kansleren iflg. 
love. 

2. Gildes støtteforening. 
Holder generalforsamling efter gildetinget er afsluttet. 
 
2. Gildes Fond. 
Holder generalforsamling efter støtteforeningens generalforsamling er afholdt. 

 

Venskabsgilder og venskaber. 
Forleden under oprydning fandt jeg et norsk gildeblad fra 1982, med flere gode artikler, som 
jeg vil prøve at gengive ved lejlighed. 
For mange år siden startede gildebror Erik Windfeld (sluttede i 4. gilde) et samarbejde med 1. 
Bergen i Norge. Et personligt besøg i Bergen i forbindelse med et Nordisk Træf, udviklede sig 
til et venskabsgilde. Det venskab holder stadig, i mindre omfang. Jeg sender hver mdr. vores 
blad til GM i 1. Bergen + en anden gildebror, og får respons. 
Ved samme oprydning fandt jeg også en del papir (ligger nu i 4. gildes arkiv) fra et andet ven-
skabsgilde, nemlig ”Trefoil gildet” i Wales, som besøgte Odense (4. gilde) på et tidspunkt. 
Det kommer der af at rydde op i gamle gemmer. 
 

Er der mon andre gilder i Odense, som har lignende oplevelser?? Fortæl, fortæl. 

Redaktøren 
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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/ 

 

Når vinteren rinder i grøft og i grav, 
og rugens krøllede blade 
sig ranker i solen, som spejles i hav, 
jeg griber med længsel, knap jeg ved deraf, 
min hakke, min skovl og min spade. 
                                              Joh. Skjoldborg. 

Distriktsgildehal: i Kerteminde torsdag den. 10 marts. 
                                Der er sendt indbydelse pr. mail. 
 
Gildeting:  
Torsdag den. 24 marts  kl. 18.30 i Gildehuset. 
                                  Tilmelding til Ulla og Jens-Aage, 
                                  66 16 28 03 eller mail: ullajensaage@gmail.com 
                                  Senest den 17. marts. 

 
Gruppemøder: 
1. gruppe  torsdag den 10. marts. kl.13.00 hos Ulla og Jens-Aage. 
2. gruppe  torsdag den 17. marts. kl.18.30 hos Birte.  
3. gruppe  onsdag den 03. marts kl. 17.00 hos Knud Erik Kjær. 
                                                                             Nørrevænget 12, Odense C 

mailto:ullajensaage@gmail.com
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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/ 

MARTS 
Hvad var det dog der skete? 

Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det, 
den første dag i marts. 

                                                Tekst: Kaj Munk, 1943 

Gruppemøder: 
1. gruppe 10.03. kl. 14.00  hos Karen 
2. gruppe 02.03. kl. 19.00 hos Jørga 
3. gruppe 09.03. kl. 18.00 hos Birthe 
4. gruppe 03.03. kl. 18.00  hos Vibeke 
5. gruppe 02.03. kl. 16.00 hos Else 
6. gruppe 02.03. kl. 13.30 hos Preben 
7. gruppe 21.03 kl. 12.30 hos Jette og Erik 

Den 16. marts kl. 19,00: Gildeting. Dagsorden med beretninger og regnskab udsendes. 
Vi begynder kl. 18,00 med spisning. Gruppevis tilmelding til Astrid Dige, telefon  
26 57 00 90 eller mail astrid.dige@gmail.com senest den 7. marts 2022. 

Den 14.03. har Jørga 80-års fødselsdag 
 
Den 21.03. har Anne 75-års fødselsdag 
 
I ønskes begge hjertelig til lykke. 

mailto:astrid.dige@gmail.com
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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/ 

 

Mandag den 14. marts  Gildeting kl. 17.00 - her efter spiser vi en dejlig middag. 
     Efter middagen har vi årsplanslægning og der serveres kaffe, the  
     med et stykke brød. 

 

   Vi hejser flaget for Anny den 31. marts 

   stort TILLYKKE. 

 

Grupperne: 

gr. 81 Møde hos Jytte kl. 10.00 med brunch - derpå 4 Kirker. 

gr. 82 Møde hos Nina kl. 18.00 

Dage kommer, dagene går. Ingen ved hvor mange vi får. 

Tænk ikke på det du ikke har, for livet giver og livet tar, 

gør heller noget du gerne vil og glæd dig over at være til. 

Endelig fandt jeg den fjerde abe! 
Den er summen af de tre første: 
Den ser ingen - 
Den hører ingen - 
OG 
den taler ikke med nogen - 



- 14 - 

 9. GILDE 
GK  Tove Vincentz GM  Dorthe Ditlevsen GS  Jette Borgaard 

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

 

Du blå viol, du bly viol 
Tekst: Vilhelm Gregersen 
Melodi: J.P. E. Hartmann 
 
Du blå viol, du bly viol, 
du unge barn af himlens sol, 
du billed på min lykke. 
Ret som et kildevæld af duft 
du fylder hele vårens luft, 
selv næsten skjult i skygge, 
- selv næsten skjult i skygge. 
 
Du dufter ikke fyrig hed, 
du pranger ikke stor og bred, 
men knoppes i det lave. 
Dog ved jeg ingen duft så fin 
så frisk, så rig, så kær som din 
du vårens morgengave, 
- du vårens morgengave. 

Onsdag den 9.3. 2022 Gildeting kl. 18.30 i Gildehuset 
     Arrangerende gruppe 3. 
     Evt. afbud til Anna senest den 6.3.2022 
 

GRUPPERNE: 
1. gruppe den 21.3. 2022 hos Annie  kl. 13.00 
2. gruppe den 23.3. 2022 hos Lis   kl. 12.30 
3. gruppe den 23.3. 2022 hos Tove   kl. 13.00 

HUSK - redaktøren modtager meget gerne en 
god historie, en gildemestertale, som I syntes an-
dre skal af glæde af. 
En god oplevelse, både indenfor og udenfor 
gruppen eller et godt billede. Skriv glad.  
Vis vi stadig lever i bedste velgående. 
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Kære Gildebroder! 
Nu er vi her igen med en Opgave, som skal løses snarest muligt. 
Vi er overbeviste om, at det vil være en let Sag for Dig at sælge vedlagte 10 Lodsedler, hvilket 
er Minimum af, hvad man kan forvente at enhver Gildebroder kan afsætte. Da der imidlertid er 
Gildebrødre, der er bortrejst og paa anden Maade lovligt forhindret i at støtte dette Arbejde, 
regner Hjælpe-Komiteen med, at der er Gildebrødre, som vil være i Stand til at afsætte flere 
end de tilsendte 10 Lodsedler. Skulle du være en af dem, bedes Du omgaaende rekvirere saa 
mange, Du ønsker. 
Det indkomne Beløb bliver givet til DANSK LUFTVÆRNSFORENING, der anvender Penge-
ne til de mest nødvendige Rejseudgifter til Instruktionskursus for SPEJDERNES HJÆLPE-
KORPS, der uddanner Spejdere over 18 Aar til Luftværnstjeneste. I et Brev til Hjælpe-
Komiteen skriver DANSK LUFTVÆRNSFORENING bl.a.: 

”DANSK LUFTVÆRNSFORENING er SCT. GEORGS GILDERNES HJÆLPE-
KOMITE overordentlig taknemmelig for den værdifulde Hjælp, der paa den tilbud-
te Maade ydes Luftværnssagen, en Hjælp uden hvilken det ikke havde været let at 
starte den omhandlede Uddannelse af Spejdere”. 

Lotteriet, som vi har faaet Justitsministeriets Tilladelse til at afholde, trækkes i Begyndelsen af 
Juli af NOTARIUS PUBLICUS, men vi vil være enhver Gildebroder taknemmelig for at afslut-
te Sagen saa hurtigt som muligt, da vi skal have Regnskabet afsluttet inden Brødrene begynder 
at rejse paa Ferie. Vi forventer, at alle Brødre har udsolgt senest den 15. JUNI og indsendt Pen-
gene til Kontoret Østergade 10. København K. Postgiro Konto Nr. 58787. 
I Provinsgilderne afregnes gennem vedkommende Gilde, ikke direkte til København. 
Absolut sidste Frist for Afregning er den 29. JUNI. ! 
Som Du ser, er der 138 Gevinster. Der er kun trykt 10.000 Sedler, saa Chancen for at vinde er 
stor. 
Der kaldes i denne Tid paa en Indsats af alle i Samfundet, enten i Form af Penge eller Arbejde. 
Her er der en Lejlighed til, uden personlig Udgift, at gøre en good-turn, som er enhver gammel 
Spejder værdig! 
 

Med de broderligste Hilsner  
SCT. GEORGS GILDERNES HJÆLPE-KOMITE 

Fra det gamle arkiv! 

 

Vi lever i en tidslomme, hvor der i stor stil smides ud. Vi kan ikke gemme alt, men vi skal og-
så passe på ikke at smide ”vores historie” ud. Dem der endnu kan huske/fortælle lidt, lever jo 
ikke evigt, lyt til dem. Personligt er jeg glad for Odense gildernes bog, og har brugt den flere 
gange. 
 

Derfor er det morsomt, at kunne gengive sådan et brev. Det var andre tider. 
Gilderne var ofte den gruppe, der blev sendt henvendelse til, og det er de stadig i det omfang 
det kan lade sig gøre. 
 

Sct. Georgs gilderne hjælper mange steder, både i indland og i udland, og jeg tror rigtigt 
mange gilder i Danmark har et sponsorbarn, eller et bestemt projekt de støtter årligt. 
 

Vi kan ikke støtte alt, men vi kan gøre en forskel, der hvor vi støtter. Red:: 
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 REDAKTIONEN 
gildekontakt@gmail.com 

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. 

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. 

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. 

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 mellemrumsta-
sten. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage). Redaktøren 

”På den anden side” går på skift i gilderne. 
April nr. er det 9. gilde, der har ordet! 

Turnusordning! 

Odense Stadsgilde 

Mester:  Karen Jensen:   karen@ibje.dk  
Kansler:  Annie Larsson:  annie@privat.dk  
Skatmester:  Jens-Aage Jensen:  ullajensaage@gmail.com 

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


