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Der er så meget vi ikke forstår, tiden går, nej den flyver nærmest afsted og vi må jo så følge 
med så godt som vi kan. 
 
Vi bliver omtalt som alle de ældre, men vi er da forskellige, selvom vi er oppe i årene, og bliver 
kaldt for den grå masse eller det grå guld med et pænere ord. 
 
I vor alder er det ofte helbredet, minderne og måske børnebørnene vi tænker og taler om. 
 
Alderdommen gør så mange ting ved os, rynker vor kind og gråner vort hår, men minderne om 
vort liv som spejder og gildebror, som aldrig forgår, har vi stadig væk. 
 
Meget forandres som årene går, pludselig en dag vi mange timer får som vi kan bruge præcis 
som vi vil. 
 
Som gildebror er aktiviteterne som regel dalende, men så får man samvær under andre former. 
For nogle af os er det svært at følge med i al den videnskabelige teknik som vi omgiver os med 
og ser med bekymrende miner på den fremad skridende ødelæggelse af vor klode, men så må vi 
alle hjælpe til med at forbedre forholdene og være glade for at vi bor i Danmark. 
 
Hilsen fra Bodil Duedal 
1. gilde. 

Alderdommens glæder og trængsler. 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne Kære gildebrødre 

Kom maj du søde milde – forhåbentlig får vi en dejlig, lys og mild maj måned, så vi kan kom-
me ud og nyde naturen. 
 
Den bliver der forhåbentlig også mulighed for at nyde, når Sct. Georgs Gilderne den 23. april 
2023 markerer sit 90-års jubilæum. Som jeg tidligere har omtalt, sker det ved et udendørs ar-
rangement, som afholdes over hele landet. Udviklingsudvalget vil udsende en drejebog som 
hjælp til afholdelse af arrangementet, så de, der vil påtage sig at stå for det, skal altså ikke star-
te forfra, men kan få idéer og inspiration fra drejebogen. – Er det dig, der vil påtage dig at være 
tovholder her i Odense, så kontakt Stadsgildeledelsen. 
 
Apropos Stadsgildeledelsen, så er det den 10. maj, der afholdes Stadsgildeting. Vi skal her 
vælge ny stadsgildekansler, beslutte, hvorledes gildehusets fremtid skal være, hvis der en dag 
ikke længere er noget, der hedder Odense Stadsgilde, og vi skal forhåbentlig også udpege en 
DUS – er det noget for dig, at deltage i Sct. Georgs gildernes udviklingsarbejde, så hold dig 
ikke tilbage, men kontakt Stadsgildeledelsen – gerne inden 10. maj. 
 
Indkaldelsen til stadsgildetinget kan du læse i Gildekontakt for april 2022, og den detaljerede 
dagsorden kan du få hos din gildeledelse, som har modtaget den via mail. 
Her kan du også læse om tilmelding – alle medlemmer af et Odensegilde kan jo deltage i 
Stadsgildetinget, hvis blot man har tilmeldt sig rettidigt. 
 

Venlig hilsen 
Karen 
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 STADSGILDET—HUSET 

 

Nyt fra gildehuset  

Onsdag den 4. maj kl.9.30 arbejdsdag i gildehuset. 
Vi starter med en kop kaffe og fordeler arbejdsopgaverne. 
Der er masser af opgaver, så der skulle også nok være en til dig.  
Hvad har du lyst til? 
Male - luge ukrudt - plante - feje - rydde op - pudse vinduer - rydde op i køkken eller i kæl-
der-  
Der er måske også mulighed for at møde en gildebror, du aldrig har set eller det er længe si-
den.  
Kl. 12.00 spiser vi frokost. Vi regner med at vi slutter ca. kl. 16.00, hvis du har tid, ellers er 
du velkommen til at være der, de timer du kan afse. 
Tilmeld dig venligst på mail: gildehuset.odense@gmail.com eller sms på 30 60 90 88. 

Hej, er du ny i gildeledelsen eller ny blandt de aktive for den daglige afvikling af dit gildes ar-
rangement???? 

 
Der er hjælp at hente torsdag den 5. maj kl. 10.00 i Gildehuset. 

 
Alle er velkomne, her vil der blive gennemgået hvad-hvordan-og hvorledes fungerer det.  
Hvad skal vi huske??? Hvordan fungerer det?? 
Det er alt fra teknik i højsædet til teknik med lys m.m. 
Hvor skal jeg finde det?? 
Du er meget velkommen, vi glæder os til at se dig og Hjælpe. 
Husudvalget. 
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STADSGILDETS REGNSKAB 
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RESULTATOPGØRELSE for året 2021 
 
Budget   Budget  
2022 tkr.  2021 tkr. 
 
100 Lejeindtægter 73.240 100 
 54 Husskat - gilderne 49.495 54 
 1 Diverse indtægter    2.400 1 

155 INDTÆGTER I ALT 125.135 155 

    
 7 Ejendomsskatter 6.489 7 
 11 Forsikringer 11.634 11 
 50 Forbrugsafgifter 29.883 38 
 2 Kontorhold incl reklamer 2.496 2 
 50 Rengøring 29.025 50 
 4 Telefon og internet 4.702 4 
 85 Vedligeholdelse 47.887 25 
 15 Ny anskaffelser  4.118 15 

224 UDGIFTER I ALT 136.234 152 
 
  RESULTAT FØR RENTER OG    
-69 AFSKRIVNINGER -11.099 3 
 0 Renteindtægter 409 0 
    
-69 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER -10.690 3 
 
 -2 Afskrivning, inventar -945 -2 
 -2  AFSKRIVNINGER -945 -2 

-71 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER  1 
 
 0 Deklarations erstatning 9.000 0 

-71 RESULTAT FØR SKAT -2.635 1 
 0 Skat af året resultat       0 0 

-71 ÅRETS UNDERSKUD -2.635 1 
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BALANCE pr. 31. december 2021 
 
 
AKTIVER  Note 
 
ANLÆGSAKTIVER: 
 
Ejendom, Højstrupvangen 1 1 
Bogført værdi pr. 1/1 2021 3.687.554 
+ Tilgang             0 3.687.554 
 
Inventar 
Bogført værdi pr. 1/1 2021 3.781 
- Afskrivning -945        2.836 

ANLÆGSAKTIVER I ALT  3.690.390 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER: 
Likvide beholdninger  333.130 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  333.130 
    
AKTIVER I ALT  4.023.520 
 
NOTE 
 
1.  Ejendommens samlede anskaffelsessum kr. 3.687.554. 
     Ejendomsvurdering 2021 (2016) kr. 920.000 
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BALANCE pr. 31. december 2021 
 
 
PASSIVER Note 
 
EGENKAPITAL: 

ØVRIG EGENKAPITAL 1/1 2021  3.999.750 
Årets underskud        -2.635 

EGENKAPITAL I ALT  3.997.115 
 
KORTFRISTET GÆLD 
Forudbetalt husleje  9.500 
Diverse skyldig poster  16.903 
Skyldig skat           2 

KORTFRISTET GÆLD I ALT   26.405 
 
GÆLD I ALT  26.405 
    
PASSIVER IALT  4.023.520 
    
Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse 
med det for ejendommen førte bogholderi. 
    
 Odense, den  13/4     2022.   
    
    
 Palle Wognsen Erik Jensen  
 4. Gilde 2. Gilde  
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SPECIFIKATIONER 
    
Kasseregnskab  
 
Likviditet fra driften   
Underskud efter skat excl. afskrivninger  -1.690 
Stigning i kortfristet gæld  17.613 
    
Kasse overskud drift  15.923 
    
Forøgelse af likvid beholdninger i alt  15.923 
Likvid beholdning primo  317.207 
    
Likvid beholdning Ultimo  333.130 
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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/ 

 

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 22. september 

Emne: Planlægning 

Riddergruppe 2. 

Holder møde den 12. maj - hos Jørga og Palle 

Emne: Ritualer 

Der er årstider nok, men af alle der gi’s, 
vil jeg tildele foråret første pris. 
For i den bliver jo sommeren til, som forgår 
og gir plads for det dejlige efterår, 
som indvarsler vinterens tid, som er den, 
hvor der ikke er længe til forår igen 
       (Kumbel) 

Torsdag den 19. maj kl. 14.00 - 16,30  
     Gildemøde hos 
     Inger, Dragebakken 113 (40 86 30 28) 
     tilmelding senest 16/5 
 
Torsdag den 8. juni  tager vi på bustur ud i det blå.  
     I hører nærmere 
 
Gildet ønsker Bodil Buur stort tillykke med 65 års jubilæet 

 

   Er der noget bedre end, 
   når forårsolen pibler frem 

   Hva' sir' du? 

   Lærken flyver højt og frit, 
   bare man ku' bli' her lidt - 
   lidt endnu. 
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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/ 

 

Kom maj du søde ………… 

Mandag den. 2. maj kl. 18.39 i Gildehuset 
     Gildehal med indsættelse af ny gildeledelse- 
     Optagelse af ny Gildebror. 
     Der skal meldes afbud hvis du ikke kan komme, 
     til Erik Johnsen. 
 
Onsdag den. 4. maj kl. 9.30 i Gildehuset. 
     Arbejdsdag i gildehuset  
     Der startes med morgenkaffe, hvorefter arbejdet fordeles. 
      Kl. 12.00 er der frokost (tilmelding vigtigt) 
     Vi regner med at slutte kl. 16.00 hvis man har mulighed for at deltage 
     så længe. 
     Arbejdsopgaver er mange forskellige ukrudt-male- 
     lægge fliser-plante-rydde op i køkkenet. 
     Der er job til alle. 
     Tilmeld dig til Erik. 
 
Onsdag den 4. maj. Der afholdes som sædvanlig forskellige arrangementer. 
     Se omtale andet sted i Gildekontakt. 
 
Tirsdag den 10. maj Stadsgildeting i Gildehuset.  

  Når naturen deler ud af al sin herlighed 

  så er det forår,  
  og det er lige nu at solen sender kærlighed 

  og tænder lys i hvert et sind. 
  og plud'slig ka’ du mærke 

  Forår i dit hjerte 

  Ja, plud'slig ka’ du mærke 

  livet strømme ind.  
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 3. GILDE 
GK  Hanne Veje Olsen GM  Kirsten Christiansen GS  Karin Ravnkilde 

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

4. maj  Ansgar anlæg. 
  Se side 13. 
 
Gildefest: 
Lørdag den 7. maj kl. 16-21 i Gildehuset Højstrupvangen 1. 
Underholdning, spil, og dejlig mad. 
Ægtefæller og partnere er også velkommen. 
Særskilt indbydelse sendes ud, med tilmeldingsfrist og betaling.  

Gruppemøder: 
1 gr.  Torsdag den 5. maj gruppe udflugt (Great Northern golf klubben) 
  Flere oplysninger følger. 
2. gr. Torsdag den 19.maj hos Erik O. kl. 17.00  
        Vi tager en tur i B.P. Skoven - derefter retur til Erik. 
3. gr. Tirsdag den 3. maj kl. 17.00 hos Lisbet og Poul 

Vi ønsker Hanne Christine Buchardt tillykke med de 80 år. 
Torsdag den 19. maj. 
Der vil være åbent hus på adressen mellem kl. 9 og 11 
Vi mødes ved Flagstangen 

 

”Det er en meget flot sporafstøbning I 
har taget, men jeg håber ikke, at den er 
her fra lejrområdet” !!! 
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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/ 

KOM MAJ DU SØDE MILDE 

04. maj kl.19.00: 4. Maj Mindehøjtidelighed. 
 

10. maj kl. 19.00: Stadsgildeting i Gildehuset 
 

18. maj kl. 19.00: Gildemøde 18. maj kl. 19.00 
Vi konkluderer på årets arbejde og lægger planer for fremtiden. 
Der servers boller med pålæg - Pris 40,- kr. Ex drikkelse som betales på aftenen.  
Tilmelding og betaling – gerne gruppevis – til Claes 20 65 14 56 – deadline 9. maj. 
 

Gildetur til Nyborg Kirkegaard 24. maj 2022 
Hos Nyborg Kirkegaard tænker man anderledes og forsøger at opfylde de  efterladtes ønsker 
og behov. Gruppe 7 har lavet en fin aftale med kirkegårdens leder Anders (Specks søn) som har 
iværksat mange nye tiltag og afdelinger. 
Pris 40,- som doneres til kirkegårdens udsmykning. 
Vi mødes ved indgangen til Kirkegården på Christianslundsvej kl. 13.00. 
Medbring selv eftermiddagskaffen – så vi finder et sted, hvor vi kan drikke den sammen i det fri 
og håber på godt vejr. Turen tager ca. 1½-2 timer.  
Tilmelding til Antje – SMS  28 69 03 22 – deadline 18. maj. 
 

8. juni kl. 18.00: Friluftsgildehal i Hindemosen, Sandhusvej 74, 5000 Odense C. 
På denne ”skovtur” medbringes en skovturskurv med mad, drikkelse, kaffe/te,  
spisegrej samt en 10. krone fra enten år 2006 eller 2009 pr. næse. 
Gruppevis tilmelding til Lise Jensen 66 15 23 91 eller lise10jensen@gmail.com 

Gruppemøder: 
1. gruppe:  19.05. kl. 14,00 hos Poul Egon 
2. gruppe  11.05. kl. 19,00 hos Britta 
3. gruppe  06.05. kl. 18,00 hos Kurt 
4. gruppe  04.05. kl. 12,30 hos Lone 
5. gruppe  13.05. kl. 16,00 hos Lise (grusgrav) 
6. gruppe  04.05. kl. 13,30 hos Astrid 
7. gruppe  02.05. kl. 12.30 hos Lone Rossen 

Den 13. maj kan Ulla fejre 80 års fødselsdag - gildet ønsker hjertelig tillykke 

mailto:lise10jensen@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 9. maj  Holder vi Sct. Georgs aften i Gildehuset 

     kl. 17.00 det er gr. 82 som laver maden 

  husk at meld afbud til Karin 60 31 11 51 
 

  Vi hejser flaget for Kaj den 25. maj. STORT TILLYKKE. 

 

 

Grupperne: 

gr. 81 Onsdag den 25. maj  Hos Kaj kl. 10.00 med brunch 
       havevandring og Fødselsdagssang 

gr: 82  Mandag den 16. maj Hos Bodil kl. 18.00  
       Karin fortæller om tiden 1940-1960 

Hvorfor se på rejser til Dubai og Thailand 
jeg vil meget hellere en tur til Silkeborgsøerne og Himmelbjerget 
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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/ 

 

Hver måned har sin karakter, 
Sit hang og sine pligter, 
Maj er ej mindre eller mer 
End årets unge digter! 
Han synger på sin blomstersti 
Om kærlighed og poesi . 
    H.C. Andersen 

Onsdag den 11.05. 2022  
Gildehal kl. 18.30 Vi fejrer Sct. Georgs aften 
    som 2. gruppe arrangerer. 
    Afbud senest den 8. maj til Margit 40 10 84 38 
    Christiansen.m.t@gmail.com 
 
    Denne aften skal vi indsætte vores nye kansler Lis Clausen 
 

Grupperne: 
1. gruppe   23.05 2022. kl.13.00 hos Dorthe 
2. gruppe  04.05 2022. kl. 12.30 hos Margit  
3. gruppe  13.05 2022 kl. 13.00 hos Anna 

Tanker en sen aftentime 

Vi, Sct. Georgs gilderne, snakker rigtig meget om promove-
ring, om at gøre os synlige, gøre noget for andre, og når der så 
endelig er en mulighed, ”glemmer” vi at bakke op.  
2. gilde i Odense er et gilde som gør en stor indsats for at sam-
le penge ind til humanitært arbejde.  
Glemmer vi, at de på den måde gør navnet Sct. Georgs gilder-
ne kendt, husker vi at bakke dem op. 
 
Vi der var tilstede i gildehuset den 21. april, siddende ved små 
cafeborde i selskab med ”Toner af Guld”, ”Sound of Music” 
og ”Familien von Trapp”, fik en rigtig god aften, med skøn 
musik og sang - samt lækre pølser og vin, ikke at forglemme. 
 
Tak til 2. gilde for en rigtig fin aften - I gør det godt. 
 
          Redaktøren 

Dynes og Helle 

mailto:Christiansen.m.t@gmail.com


- 20 - 

 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. 
juni nr. er det 2. 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  


