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Så er det igen blevet min tur til at skrive et indlæg her på siden, det er efterhånden 7 år siden
jeg sidst skrev, dengang strømmede syriske flygtninge op igennem Europa og også til Danmark.
Nu sker det igen, denne gang er det flygtninge fra Ukraine, primært kvinder og børn, der forlader deres mænd og fædre – fortvivlende!
Vesten har indført stramme restriktioner overfor Rusland, og mange enkeltpersoner udviser
også stor hjælpsomhed i form af indsamlinger af forskellig slags.
Ifølge Røde Kors er det penge der er mest behov for i den akutte situation, flere NGO’ere
som f.eks. Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Unicef eller andre er allerede i Ukraine og i
gang med at hjælpe de internt fordrevne.
Ved hver gildehal gentager vi gildeloven for hinanden. Her tænker jeg specielt på: at gøre livet gladere og lysere for andre.
Såvel hver enkelt af os, som gilderne, kunne i denne sag vise dette i form af en donation til en
af de store NGO’er som er handlekraftige og erfarne m.h.t. nødhjælp.
Møder vi om nogen tid selv en flygtning, så husk gildelovens bud om at være venlig og forstående.
På trods af den spændte situation ønsker jeg jer et glædeligt forår og god påske.
Tove
9. gilde

Hvor stammer påskeæg og gækkebreve fra?
Ægget er et symbol på liv, og kyllingen inde i ægget bliver et symbol på Jesu opstandelse. Gækkebrevet kom
først til mange år senere og var en måde at knytte unge
mennesker sammen på.
Man lagde en vintergæk et sted, hvor ens udkårne ikke
kunne undgå at se den.
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Kære gildebrødre
Vi skriver nu april og dermed er de fleste gildeting afholdt.
Jeg håber, at I alle har haft nogle gode debatter, og at det er lykkedes at få alle poster besat;
herunder også, at alle gilder har fundet gildebrødre til at beklæde posterne som bestyrelsesmedlem i foreningen ”Odensegildernes Hus” og som gildets udviklingsmedarbejder (GU) – der
sammen med de øvrige gilders GU’er skal arbejde for at løse den vigtige opgave, det er at udvikle Sct. Georgs Gilderne i Danmark og få medlemstallet til at gå op.
På det netværksmøde, som blev afholdt i Middelfart den 12. marts, og hvor de fleste gilder i
Odense var repræsenteret, var det tydeligt, at landsgildets udviklingsudvalg har et vældigt gåpå mod, men der kan dog kun skabes resultater, hvis gilderne bakker op om udvalgets arbejde.
Vi har nu haft den nye Parkeringstilladelsesordning med elektronisk P-tilladelse i stedet for
parkeringskort i 3 måneder, og det er stort set gået smertefrit. Dog har der været et par udfordringer; som oftest fordi gildebrødre har været uopmærksomme – jeg vil derfor repetere lidt
om systemet:

alle har informeret eget gildes kansler om bilens registreringsnummer samt eget mobilnummer

kansler har sendt oplysningerne videre til Højstrupvangens Parkering (Erik Johnsen), som
har sendt dem videre til vores P-selskab


P-selskabet har herefter sendt en sms:

- så langt, så godt; men hvis man

ikke tjekker, om registreringsnummeret i tilladelsen nu også er det rigtige

glemmer at informere egen kansler/Erik Johnsen om nyt registreringsnummer, hvis man
har været så heldig at få ny bil
- så er det, at det går galt, og der udstedes en kontrolafgift, som Erik Johnsen og P-selskabet
skal have arbejde med at annullere, og det er jo ærgerlig tid at bruge på noget, som kunne være
undgået.
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Fortsat fra side 4

Det kan ”smutte” for alle; men sikrer man sig, at man modtager en sms, og at registreringsnummeret i sms’en er korrekt, så har man i hvert fald gjort sit til at der undgås fejl.
Den 10. maj 2022 afholder vi Stadsgildeting – og denne gang på helt ”sædvanlig” vis; uden coronarestriktioner; det bliver dejligt.
Indkaldelsen til Stadsgildetinget kan du læse i dette nummer af Gildekontakt (se nedenstående)
Husk at tilmelde dig, hvis du vil deltage.
Jeg vil gøre opmærksom på, at vi skal vælge ny Stadsgildekansler, og at vi også gerne skal have
valgt/udpeget en DUS, som sammen med gildernes GU’er vil arbejde sammen med udviklingsudvalget – første konkrete opgave vil være at planlægge den store fælles ”Spis-ude-dag” søndag
den 23. april 2023 i anledning af Sct. Georgs Gildernes 90-års jubilæum.
Udviklingsudvalget vil inden længe udsende en drejebog til arrangementet, så vi skal altså ikke
hver især opfinde den ”dybe tallerken”.
Venlig hilsen
Karen

Sct. Georgs gilderne i Odense afholder
Stadsgildeting 10. maj 2022
Som tidligere meddelt afholdes der Stadsgildeting tirsdag, den 10. maj 2022 kl. 19.00 i Gildehuset.
Dagsorden til Stadsgildetinget fremgår af Stadsgildets vedtægter, som kan læses på vores hjemmeside:
https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/
Alle gildeledelser vil senest den 25. april 2022 via mail få tilsendt detaljeret dagsorden. GB kan
efter denne dato rekvirere denne dagsorden hos eget gildes kansler.
Gildebrødre der ikke er valgt til Stadsgilderådet; men som ønsker at deltage i Stadsgildetinget,
bedes tilmelde sig til Stadsgildekansler Annie Larsson med SMS på tlf. 21 42 04 21 eller mail:
annie@privat.dk senest den 1. maj 2022. Eventuelle afbud bedes også meldt til SGK Annie
Larsson senest den 1. maj 2022.
9. gilde vi stå for det praktiske, herunder servering af et let traktement.
Gildeledelser og udvalgsformænd samt repræsentanter for fonde bedes også informere
SGK om, hvem der repræsenterer gildet/udvalget/fonden.
Opstår der en situation, som nødvendiggør, at man – efter tilmelding – er nødsaget til at melde
afbud, skal dette ske til SGK. Er det et stemmeberettiget gildeledelsesmedlem, der melder afbud, skal man være opmærksom på vedtægternes § 4 om afgivelse af fuldmagt.
Bemærk venligst, at det er de gildeledelser, der på dagen for stadsgildetingets afholdelse repræsenterer gildet, som har stemmeret til Stadsgildetinget.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen
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GILDEHUSET

HJÆLP. HJÆLP. Elektronisk P-tilladelser skulle gøre det nemmer for dig.
Det var meningen, at når man har fået sin P-tilladelse på en sms på sin telefon, at den skulle
tjekkes, om det var det rigtige bil nummer som tilladelsen gælder til.
Hvorfor ??? Ja så skulle man slippe for at få en afgift ved parkeringen.
Det er der desværre nogen som har glemt. De har så fået en P-afgift.
Den er godt nok blevet slettet, hvilket har betydet en masse arbejde.
Der vil i den kommende måned blive sendt en liste rundt til alle gildernes kansler, så vi kan få
tjekket op på problemet.
Hvis man får ny bil så skal det nye bilnummer sendes til gildekansleren i jeres gilde.
Det skal nok komme til at fungerer hvis alle hjælper til.

Onsdag den 6. april i gildehuset kl. 9.30 den månedlige arbejdsdag.
Der kan bruges folk ude samt inde i huset til mange forskellige jobs.
Tilmeld dig på mail gildehuset-odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88.
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Komiteen for mindehøjtideligheden den 4. maj.
en ODENSE tradition

MINDEHØJTIDELIGHED
Ansgars Anlæg & Ansgars Kirke
ONSDAG den 4. MAJ 2022 kl.18.30
ANSGARS ANLÆG fra kl. 1830
HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD spiller. Dirigent Per Hyttel.
FANEBORG opstillet ved MINDEMONUMENTET kl.19.00.
4. maj talen.
Fællessange, blomster- og kransenedlæggelser, underholdning m.m.
ANSGARS KIRKE Kl. 2015:
Mindegudstjeneste ved Domprovst Regina Ljung og Biskop Tine Lindhardt.
Afslutning ved Monumentet med sætning af levende lys.

Det er i år 77 år siden Danmark modtog
frihedsbudskabet fra BBC.
Kom og tænd et lys for 77 års frihed.
Komiteen

Håber gildernes faner kommer, så vi kan få en flot faneborg.
Redaktøren.
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1. GILDE
GK Kis Rasthøj

GM Bodil Buur

GS Ove Mølgaard

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

Sct. Georgs Aften
Fredag den 22. april kl. 16.30 til 20.00
Hvor vi skal indsætte Kis Rasthøj som ny Kansler

Til lykke til Bodil Duedal med den runde fødselsdag den 16. april

1. gilde har mistet en trofast gildebror
FLEMMING HANSEN

* 04.10.1931 -

03.03.2022

Æret være Flemming’s minde

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 17. maj - hos Jørga og Palle
Emne: Ritualer
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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/

Mandag den 4. april i Gildehuset kl. 19.00
Gildeting.
Der er sendt dagsorden ud i flg vores love.
Derefter generalforsamling i Støtteforeningen
Der bliver serveret kaffe med diverse
Generalforsamling i 2. Gildes Fond
Husk at melde afbud hvis du ikke deltager.
Onsdag den 6. april i Gildehuset kl. 9.30
Arbejdsdag i gildehuset (se side 7).
Du er meget velkommen der er også et job til dig inde eller uden for huset.
Tilmeld dig til Erik, så der også er en kop kaffe til dig.
Torsdag den 21. april i Gildehuset
Kl. 10.00 klargøring for aftens koncert, der skal stilles borde og stole op,
alle kan bruges. Giv besked om du kan komme.
Kl. 19.00 Koncert med Sound of Music (se side 6)
Dørene åbnes kl.18.30.
Der sælges pølser-kaffe-øl-vand og vin.

Billetter kan bestilles/købes på
www.sct-georg-odense.dk/butik/
Tirsdag den 26. april i Gildehuset kl. 18.30
Gildehal med optagelse. Husk afbud hvis du ikke deltager.

Redaktøren ønsker alle en rigtig skøn påske og håber solen
må vise sig fra sin bedste side.
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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/

Sct. Georgs Gildehal:
Torsdag den 28. april kl. 18.30 i Gildehuset.
Tilmelding til Kirsten og Per.
Mobil: 22 62 62 47
Mail: kirsten.christiansen@kipech.dk
senest den.21 april
Gruppemøder:
1. gruppe
torsdag den 21. april. kl.13.00 hos Karin.
2. gruppe
torsdag den 07. april. kl.18.30 hos Hanne V.O.
3. gruppe
onsdag den 06. april kl. 17.00 hos Hanne Thormose

Tillykke Birte Bentzen med dine 40 år som Gildebror i 3. gilde
Den. 24. april.

Livet handler om at leve i nutiden
glæde sig til fremtiden og lære af fortiden.
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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/

6. april k. 19.00:

Gruppeledermøde hos Else Mortensen:

20. april kl. 19.00:

Sct. Georgs gildehal i Gildehuset.
Vi skal forny vores løfte og høre Sct. Georgs Budskabet.
Gruppevis tilmelding til Ritta, senest den 5. april.
mail: ritta.rossen@gmail.com eller telefon 21 75 39 70.
Betaling i h.t. den trufne beslutning på gildetinget (alle har modtaget en
mail).

4. maj kl. 19.00:

4. Maj Mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg og Ansgar Kirke.
kl. 18.45 starter selve musikken, og kl. 19.00 begynder højtideligheden
med fanernes ankomst til mindestenen.
Efter højtideligheden inviterer Else på kaffe.
Langelinie 34, 5230 Odense M. Håber rigtig mange vil deltage.
Tilmelding til ejthrige@gmail.com eller 20 91 06 22

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

07.04.
07.04.
07.04.
07.04.
07.04.
06.04.
02.05.

kl. 14,00 hos Kirsten
kl. 19,00 hos Mills
kl. 18,00 hos Jette
kl. 18,00 hos Søren
kl. 18,00 hos Helge
kl. 13,30 hos Kay
kl. 12.30 hos Lone & Claes

Efter længere tids svær sygdom er Lissi stille sovet ind.
LISSI RASMUSSEN

* 30.10.1949 -

26.02.2022

Æret være Lissi’s minde
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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/

En vintergæk,
en sommer nar,
en fugl foruden vinger,
en lille ven,
som har dig kær,
et kærligt hilsen bringer.
Vi skulle afholde Sct. Georg aften, hvor vi skal fejre Ingers 50 års jubilæum, som hun havde i
januar, og Bodil har 40 års Jubilæum på Sct. Georg aften.
PT. har vi ingen dato, dem vi havde kunne ikke bruges, så vi håber på at finde en dato på årsplanlægningsmødet. Så når i læser dette ved i besked med datoen.
Det er gruppe 81 som står for Sct. Georg aften - så husk afbud til Ulla.

Grupperne:
gr. 81

Onsdag den 27. april

er der møde hos Lone kl. 13.00

gr. 82

Vi har ikke gruppemøde i april, skulle have været på glasværket
men til det finder vi en anden dato på næste møde.

Det er ikke altid meningen livet skal være LET.
Det er meningen livet skal LEVES.
Sommetider er der medgang, andre gange er der modgang.
Ved hver op og nedtur, lærer du noget, som gør dig STÆRKERE.
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9. GILDE
GK Lis Clausen

GM Dorthe Ditlevsen

GS Jette Borgaard

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

Onsdag den 13.04. 2022
Sct. Georgs Aften
som vi fejrer sammen med 2. Gilde, som jubilæumsfest
indbydelse til en festlig aften, er udsendt til de enkelte gildebrødre i 9. og 2. Gilde.
Søndag den 17.4. 2022
9. gilde har 40 års jubilæum

Grupperne:

1. gruppe den 25.4.2022
2. gruppe den 28.4. 2022
3. gruppe

hos Sonja kl. 13.00
hos Margit kl. 12.30
nærmere hos gruppeleder

God Påske – nyd ferien og samværet med dem I holder af.

Nu skriver jeg et lille brev
og du skal gætte hvem der skrev.
I brevet er en vintergæk,
den må du ikke kaste væk,
men jeg skal ha' et påskeæg
hvis ikke du kan gætte
hvem der har skrevet dette
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APRIL—TAK
Historien om april vejret

Engang i tidernes morgen, blev alle månederne kaldt ind for at få udleveret det vejr, der tilkom
dem.
Og alle mødte de op, og alle stillede de sig pænt i kø.
Undtagen lille april, som løb omkring i græsset, legede med sommerfuglene og soppede i
bækken.
Pludselig var seancen slut og alle havde fået deres vejr. Undtagen jo lille april, og nu var der
ikke mere vejr tilbage.
Lille april blev frygtelig ked af det, for hvad skulle han nu gøre? Ikke noget vejr?!
Han var så ked af det og græd så hjerteskærende, at de andre måneder fik ondt af ham. Så de
blev alle enige om at dele en lille smule af deres vejr med april, så han ikke skulle gå tomhændet hjem.
Og det er derfor, at man aldrig ved, hvilket vejr man står op til i april måned. Det kan være junis varme, novembers regn eller januars sne.
For lille april glemte at stå i kø og fik derfor ikke sit helt eget vejr.

Tak

Tak er et lille ord på tre bogstaver, der har så stor og vigtig betydning for os som mennesker.
Desværre glemmer vi nogle gange midt i vores travle liv at stoppe op og huske at sige tak til
de mennesker, vi møder på vores vej. Vi er ikke altid særlig gode til det. Også selvom vi godt
ved, at det er vigtigt. At sige tak. Og jeg er ikke bedre, jeg erkender blankt, at jeg også glemmer det. Det er menneskeligt.
Men det betyder ikke, at vi ikke skal blive bedre til det. Nej. For det skal vi. Om det er til et
nært familiemedlem eller en ven, der slår til og hjælper én i stort og småt. Om det er til en
fremmede, der med små ting i hverdagen udtrykker god vilje og medmenneskelighed over for
én. Om det er til kollegaen, der med et klap på skulderen, der får én til at lyse op på trods af
en hård dag på kontoret.
Evnen til at sige TAK hører til livets væsentligste tilegnelser. Som børn lærer vi at sige tak
for mad og tak for gaven, senere måske også tak for sidst, tak for hjælpen og tak for nu.
Og det skal vi tage med os i voksenlivet. Insistere på at ordet tak skal fylde og blomstre hver dag. For når vi siger tak til et andet menneske, viser vi, at vi
værdsætter ham eller hende. Vi kender selv til, hvor varm vores krop
bliver, når det lille ord bliver sendt vores vej. Samtidig bliver vi selv
mere opmærksomme på, hvad dette menneske eller deres handling
betyder for os. Det er et lille ord, der har så stor kraft og skaber en
følelse af taknemlighed i både den, der giver takken og den, der
modtager den. Det smitter, og spreder sig som ringe i vandet.
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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.
maj nr. er det 1. 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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