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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Beretning for perioden maj 2021-april 2022
Odense Stadsgilde
I min beretninger for de foregående år har Corona fyldt ret meget – og hvordan kunne det være
anderledes, for det har virkelig påvirket alt og alle i en grad som intet andet i de sidste mange,
mange år.
På trods af alle udfordringerne, er vi dog fortsat med at mødes i det omfang, det har været muligt og under iagttagelse af de forskellige restriktioner, som vi har måttet leve med, og som ind
imellem har ændret sig i en takt, som gjorde en helt forpustet.
Som det fremgår af Gildekontakt og de indlæg, som jeg har haft dér, har vi i det forgangne år
haft arrangementer, som vi kunne gennemføre, og arrangementer, som vi desværre måtte aflyse
– fortrinsvis på grund af for ringe tilslutning. I februar havde vi jo håbet, at det tidligere programsatte møde med SGG’s Udviklingskoordinator, som oprindeligt skulle have været afholdt i
2020, kunne gennemføres. – Vi har i mellemtiden fået ny UK (Inga Gustafsen) og nyt udviklingsudvalg; men da der kun var tilmeldt 12-14 personer, og da disse kun repræsenterede to gilder, valgte vi at aflyse og i stedet opfordre gildernes medlemmer til at tilmelde sig det netværksmøde, som blev afholdt i marts for alle interesserede i de sydjyske og fynske gilder, og
det, tror jeg, var en god beslutning. Ganske vist var vi ”kun” 7 deltagere fra Odense Stad, men
nok så vigtigt, så var stort set alle gilder repræsenteret.
Vi havde en rigtig god og udbytterig dag med oplæg fra udviklingsudvalget, et indlæg fra en
spejderleder, som indledningsvis fortalte, at vi er ”mystiske” – mest af alt fordi vi ikke skilter
med alle de aktiviteter, vi faktisk har og alt det, vi gør – vi er for usynlige, og efterfølgende debatter om ”Fornyelse af Gildehallen”, Sct. Georgs Gildernes synlighed og andre emner, som er
beskrevet i det fyldestgørende referat, vi efter netværksmøde fik tilsendt fra UK. Referatet er
sendt videre til alle gildeledelsesmedlemmer. – Jeg håber virkelig, at I i alle gilder vil arbejde
med det stof, vi har fået udsendt, og at alle gilder har eller i den nærmeste fremtid vil finde et
medlem, som vil påtage sig opgaven som gildets udviklingsmedarbejder og tovholder for det
store arbejde, der skal udføres, hvis vi ønsker at fortsætte og ikke bare ende som en
”kaffeklub”.
I 2023 har SGG 90 års jubilæum, og udviklingsudvalget er primus motor i et landsdækkende
arrangement ”Spis ude” – her er der i den grad brug for en gildebror her fra Odense, som vil påtage sig at være tovholder.
Et stort arbejde, som blev påbegyndt i efteråret 2019 er nu endelig nået den første milepæl, idet
der i marts blev udsendt et forslag til vedtægter for Odensegildernes hus. Forslaget er et kompromis, som er udarbejdet på grundlag af alle de forslag, udvalget har haft at arbejde ud fra.
Da vi nu i større eller mindre grad har brugt mere end 2 år på dette arbejde, har vi i Stadsgildeledelsen besluttet – hvilket også blev meldt ud ved udsendelsen den 8. marts 2022 – at det er
dette forslag, der skal stemmes om, og at der ikke kan stilles forslag om ændring af det. Det betyder, at vi her i aften skal stemme om det forslag, vi udsendte den 8. marts, og som, hvis det
bliver vedtaget, sendes videre til juridisk vurdering.
Fortsætter næste side
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Fortsat fra side 4

Hvis forslaget rent juridisk anses for at være et korrekt grundlag for Odensegildernes hus’ fremtid, altså at der ikke er tvivl om, at der IKKE sker et salg; men at vi blot får nogle vedtægter at
arbejde efter (det har der ikke tidligere været, kun en forretningsorden for Husudvalget), vil der
hurtigst muligt herefter blive indkaldt til et ekstraordinært Stadsgildeting, fordi vi så skal have
Stadsgildets vedtægter ændret.
Bliver det fremsatte forslag ikke vedtaget her i aften, fortsætter Gildehuset og dets drift uændret,
altså uden stillingtagen til, hvorledes man skal forholde sig, hvis der en dag ikke er flere medlemmer af Sct. Georgs gilderne i Odense tilbage.
I forhold til årets øvrige arbejde i Odense Stadsgilde vil jeg henvise til mine indlæg i Gildekontakt – indlæg, som jeg virkelig håber, bliver læst af jer alle; jeg gør mig faktisk stor umage for at
informere om alt det, vi arbejder med i Odense Stadsgilde.
Jeg vil afslutningsvis takke alle, der har deltaget i arbejdet med at komme frem til det forslag om
Gildehusets fremtid, som vi skal stemme om i aften, jeg takker også alle andre, der også gør et
stort arbejde til gavn og glæde for os alle samt alle jer, der udgør gildeledelserne her i Odense
Stad; det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, og det gælder både de afgåede og de nye.

og hermed overlader jeg min beretning til jeres debat.
Den 10. maj 2022
Karen Jensen
Stadsgildemester
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STADSGILDET—HUSET
Parkeringstilladelse ved gildehuset.

Der er stadig lidt udfordringer ved gildehuset.
Alle har fået en sms fra Kbh. park, hvor der står at din bil (Reg.Nr.) har tilladelse til at holde på
P-Pladsen ved gildehuset.
Det er vigtigt, at du selv tjekker at din tilladelse stadig gælder, og at det er til den rigtige bil.
Det er dit ansvar….
Har du problemer, eller spørgsmål så send mail til
hojstrupvangensparkering@gmail.com
du vil så få rettet dine oplysninger eller få et svar.
Der er nu blevet oprettet en ekstra ladestander så der nu er fire udtag.
Dén vil du også kunne benytte til at lade din bil, du skal selvfølgelig blot afregne el forbruget
med Clever. Husk din tilladelse gælder også her, men du skal fjerne din bil fra ladepladsen, når
den er fuld opladet.
Vigtigt - der må stadigvæk ikke parkeres på de pladser, hvor der står beboer og gæste PARKERING,

Onsdag den 1. juni kl. 9.30 er der arbejdsdag i gildehuset.

Tilmelding på mail: gildehuset.odense@gmail.com eller sms 3060 9088.
Der er mange, både små og store opgaver, du kan deltage i, så du er mere end velkommen.

Vær ekstra opmærksom

HUSK at slukke for opvaskemaskinen, ellers står den og tager vand ind til ingen nytte.
Har man brugt mikrofonen, så HUSK at slukke for den, ellers står den og bruger strøm.

GILDEHUSET ØNSKER GOD SOMMER
-6-
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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/

Torsdag den 9. juni

afslutningstur til bl.a. Helnæs Kro
Indbydelse er sendt ud
Tilmelding til Kis mail: rasthøj1939@gmail.com eller tlf. 2689 9733
deadline 2. juni - tilmelding er bindende.

Gildeledelsen ønsker alle i 1. gilde en god sommer

På glad gensyn den 8. september

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 15. september på Carl Bernhards Vej 23.
Emne: Ritualer
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Jørgen Lykke

GS Erik Jensen

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

Onsdag den 1. juni kl. 9.30. Arbejdsdag i gildehuset. Husk tilmelding.
Søndag den 5. juni

Grundlovsdag en vigtig dag at fejre

Vigtigt, Vigtigt det også fars dag, husk at fejre den.
Mandag den 13. juni kl. 18.30

Ekstraordinært gildeting. Indkaldelse er sendt ud.

Onsdag den 15. juni kl.19.00

Flagfest i Odense Rådhushal (se program side 7).

En meget trist meddelelse .
Vores gildebror Peter Lassen er ikke blandt os mere, tidligere skatmester i 2. gilde.
Alle vil huske Peter. Altid i godt humør. Skulle der pilles et køkken ned i Allegade og sættes op
igen i Bolbro sagde han, det er da ikke noget problem det klarer vi. Han vil blive savnet.
Fredag den 13. maj gik Peter Lassen pludselig bort.

*

PETER LASSEN
19.02.1945 - 13.05.2022
Æret være Peter´s minde

Lev ikke i fortiden,
forestil dig ikke fremtiden:
fokuser på nutiden.
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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/

Sommerudflugt lørdag den 11. juni kl.11.00
Til Vestfyens Hjemstavnsgård
Tilmelding Seneste d. 2 juni
Til Hanne Mobil: 25140001 eller mail: hogj.olsen@gmail.com
I har alle modtaget indbydelsen
15. juni Valdemarsfest på Rådhuset. (se side 7)

I ønskes alle en rigtig god Sommer

Torsdag d. 25. august Friluftgildehal

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

holder sommerferie.
torsdag den 16. juni besøg på Spejdergården i Otterup
holder sommerferie.

Knud Erik Kjær kan den 4. august fejre 80 års fødselsdag
Gildet ønsker hjertelig tillykke

GLEM:
Hvad andre tænker. Hvad du føler, du burde gøre. Hvad konventionerne siger, at du skal. Hvad der kan måles og vejes. Hvad der lyder
som et quick fix.
Gå i stedet efter det dybe. Det ærlige og autentiske, de meningsfulde relationer. Det, der får dig til at sige ja, for f …! Det, der gør en
forskel. For dig selv og for andre.
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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/

8. juni Friluftsgildehal.
Vi mødes kl.18 hos Stjernegruppen, Sandhusvej 74, 5000 Odense C.
På denne "skovtur" medbringes en god skovturskurv med mad, drikkelse, kaffe/te, spisegrej,
samt en 10 krone fra 2006 eller 2009 !!! pr. næse.
Villy bager sin 3-stjernet stjernekage til denne særlige aften.
HUSK gruppevis tilmelding senest 2. juni 2022 til Lise Jensen 66 15 23 91
eller lise10jensen@gmail.com
Gruppemøder:
1. gruppe
17.06. sommerafslutning
2. gruppe
17.06. Sommerdag hos Villy kl. 13.00
3. gruppe
02.06. hos Anni
4. gruppe
Nærmere ved gruppeleder
5. gruppe
01.02. kl. 10.00 sommerafslutning i sommerhuset hos Hanna
6. gruppe
22.06. sommertur til Svendborg, evt. besøg på Spejdermuseet
7. gruppe
20.06. Sommerudflugt til Gråsten og Sønderjylland
Den 12.06. kan Elna fejre 80-års fødselsdag.
Den 04.08. kan Ib fejre 75-års fødselsdag
Den 11.08. kan Palle fejre 80-års fødselsdag
Gildet ønsker jer alle hjertelig til lykke.

Vi ønsker alle en rigtig

- 11 -

8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Mandag den 13. juni

Vi holder friluft Gildehal i Hasmark i Nina`s sommerhus.
Vi mødes kl 17.00
gr. 81 står for maden. Anny tænder op i grillen.
Husk selv at tage drikkevare med, og hvis man vil efter maden,
kan man gå en tur til vandet.
Kl. 20 holder vi Gildehal. Husk at melde afbud til Anny

Torsdag den 23. juni

Gildeafslutning i Kerteminde hos Ulla i sommerhuset.
Der bliver tændt op i grillen husk selv at tage mad og drikkevare
med. Efter maden kan man gå en tur til stranden hvor der er Sct.
Hans bål. Husk at melde afbud til Ulla.

Vi hejser flaget den 16. juni for Bodil og den 27. juni for Jytte E
Stort TILLYKKE til jer begge to.

Grupperne:
gr.81
gr.82

Møde efter aftale
Mandag den 20. juni. Møde hos Elsebeth kl. 18.00

Flagfest i Rådhushallen (se side 7)
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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/

Et smil betyder ikke altid
at du er glad, men at du
er stærk nok til at smile,
selvom det gør ondt

Livets Citater

Torsdag den 16. juni

Grupperne:

1. gruppe den 20/06
2. gruppe den 13/06
3. gruppe

Sommerudflugt, som 1. gruppe arrangerer.
Vi mødes kl. 11.00 hos Tove (Arreskovvænget 8)
Derefter er der en spændende udflugt ud i det blå.
Hos Annie
Gruppeafslutning, hvor turen går til Helnæs
Der er ikke aftalt møde i juni

Alle gildebrødre og deres familier ønskes en rigtig god sommer, med forhåbentlig, lige så
godt vejr, som vi har haft i foråret.
Vi mødes igen til friluftsgildehal, som 2. gilde arrangerer den 25/08 i en spejderhytte et sted
uden for byen, måske sidst på eftermiddagen.
15/06 er der flagfest på Rådhuset (se side 7)

Fra arkivet
Sct. Georgs Gildet i Faaborg blev oprettet 12. oktober 1940,
og dette brev af 3. december 1940 giver Odensegildets kansler lidt anvisninger og råd til
det nye gilde:
Kære Gildebroder
Jeg har modtaget dit Brev af 29.f.M. og skal gerne svare dig herpaa.
A. J.’s Overflytningsblanket følger hoslagt. Du skal videresende den til Bladet ”Sct. Georg.”
Angaaende Gildeaftenerne skal jeg meddele dig følgende:
Hos os skelner vi mellem Gildehal og Gildemøde. Sidstnævnte er uden Optagelse og i almindelig Tøj, medens førstnævnte er med Optagelse eller ved anden lejlighed, hvor man ønsker at aabne og lukke Gildehallen i H.t. Ritualerne, f.Eks. Gildets Fødselsdag, Sct. Georgs Dag, Gæsters
Tilstedeværelse o.lign. – Paaklædning mørkt Tøj eller Smoking.
Fortsætter næste side
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Fortsat fra side 13

Hos os plejer Gildeledelsen hvert Aar paa Sct. Georgs Dag at have udarbejdet en Arbejdsplan
for det kommende Gildeaar. Vor sidste følger vedlagt. Desuden er der, som Du ser, Regler for
Gildehal med Bødesystem o.lign.
Til Gildehal med Optagelse plejer Aftenen som regel at gaa med dette. Gildemesteren skal da
have forberedt en Tale til de nyoptagne Br. En Gildehals varighed er passende fra Kl. 20 til
22½ incl. Kaffebordet.
Her i Byen gaar det paa Tur mellem Br. at udfylde Aftenerne i ca. ¾ eller 1 Time. Det staar enhver frit for, hvordan han (eller hun) ønsker at bruge Tiden. Vi har hørt Foredrag om alt mellem Himmel og Jord (blot ikke Politik!!! det kommer vi absolut ikke ind paa!).
Vi har hørt Rejsebeskrivelser oplevet af Br. selv, vi har hørt Foredrag om Musik og Sang, om
de gamle Gilder, o.s.v. Det skal jo helst være saaledes, at naar man gaar hjem fra et Gildemøde
eller en Gildehal, saa ”ta’r” man noget med hjem. I Begyndelsen, hvor I kun er faa, kan det
maaske volde besvær at finde Foredragsholdere, men faa saa fat i Fremmede: Sagførere, Lærere, Ungdomsledere eller lign. Vi har ogsaa set forskellige Film, og paa Lørdag skal vi se den
nye Sct.Georg-Film fra Koldings-Gidet. Hvis I vil laane den, kan I jo skrive til Kolding om
det.
Som nyt Gilde er der ogsaa mange andre Ting at tale om de første Par Gange. Først og fremmest Agitation for de gamle Spejdere, I kunde ønske at faa med. Aftal en fornuftig Propaganda, men ikke for voldsom!! Vi var i de første Aar kun ca. 20 Br. i alt.
Laug: Det er tilladt at danne saa mange og hvilke Laug, man ønsker, blot der er mindst 2 interesserede. Her i Odense har vi Vandrelaug (af hvilket alle Br. automatisk bliver Medlem, naar
de træder ind i Gildet, idet Storgildets Love siger, man skal staa i et Laug), Handelslaug, Tysklaug, Engelsklaug, Bloddonorlaug. Start straks et Vandrelaug, vælg en Laugsmester og lav en
maanedlig (billig) Vandretur.
Se de mange Laug i Bladet, og skulle der være nogle, der har jeres Interesse, saa skriv til den
paagældende By og spørg om deres Arbejdsgang i det paagældende Laug.
Her i Byen har vi en Br., der for et Aar ad Gangen paatager sig Skriveri til Bladet. Husk: skriv
flittigt til Bladet, - det er saa kedeligt kun lige at se sin Bys Navn nævnt – og saa ikke mere. Vi
har en Forhandlingsprotokol (Skindbind, med Sct.Georgs-Liljen og Bynavn i Guld). I den skriver vi alt, hvad vi foretager og til Møderne, ligesom de fremmødte Br. skriver deres Navne.
Hvert aar paa Sct.Georgs Dag faar hver Br. sin Møde-% opgivet.
Sidste Mandag indkaldte vi til extraordinært Gildemøde angaaende eventuel Tilslutning til
Dansk Ungdoms Samvirke. Som Du sikkert ved, er Gilderne Landet over frit stillede med
Hensyn til Indmeldelse i DUS. Vi havde et langt Møde med flere gode Talere baade for og
imod, og ved Afslutningen blev Resultatet, at vi ikke skulle tilmelde os som Gilde, men de enkelte Br. tilmeldte sig i stort Tal.
Som Du ser, er der saaledes nok at tage fat paa, og Gilderne er jo meget frit stillet m.H.t. deres
arbejde i Gilderne, blot de ikke foretager sig noget, som der i Modstrid med Storgildets Love.
I øvrigt skal man fra Starten sørge for, at Arbejdet kommer til at ligge i Laugene; disse svarer
ganske til ”Patruljerne”, medens Gildet er ”Troppen”. Jeg haaber, at I snart maa komme i god
Gang dernede, og I kan stadig hente alle de Oplysninger, i ønsker fra
Gildekansler

Efterskrift
Læs her hvordan tiderne har ændret sig
Men interessant at læse om ”der var engang”
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Redaktøren fortæller
Lige før påske var jeg inde og se ”Kinky Boots” sammen med mit barnebarn og hendes ven. En
rigtig dejlig oplevelse.
Stykket er bygget på en sandfærdig historie om, hvordan en skofabrik undgik at lukke ved at begynde at producere glitrende højhælede støvler til mænd.
Skofabrikken W.J. Brookes, var en af de ældste skofabrikker i England, de fremstillede klassiske
herresko, men tiden havde ændret sig markant – og man kæmpede ved århundredeskiftet med
store problemer bl.a. pga af import af billige sko fra Fjernøsten.
Steve Pateman var 5 generation og tro mod sin arv, selvom han gang på gang fik varer retur, og
ingen penge i kassen.
Det hjalp ikke at alle stod sammen, afskedigelser truede medarbejderne.
Snart var W.J. Brookes fabrikshjem på udkig efter bygningen, da andre nærliggende bygninger
alle var blevet omdannet til lejligheder.
Det viste sig dog, at redningen kun var et telefonopkald væk.
Et opkald fra Sue Sheppard, som havde en cross-dresser-butik i Folkstone, ringede til Steve og
spurgte, om fabrikken kunne fremstille sexede damesko - i herrestørrelse? - hvilket lå milevidt
fra de klassiske herresko.
Da Steve Pateman skulle researche i miljøet, satte Sue ham i forbindelse med en række dragqueens. Lola er en samlet personificering af alle de personer, Steve mødte på sin vej.
Men det viste sig, at det skulle blive fabrikkens redning.
Lola, som i øvrigt var en mand, lovede at hjælpe og blev ansat som designer på fabrikken, lød
navnet Simon, og pointerede kraftigt, at han ikke var skomager, men designer.
Det gav, på den victorianske tid i England, voldsomme gnidninger at ansætte en Drag Queen –
men noget skulle der ske.
Desuden var der ikke længe til den meget vigtig skomesse i Milano. –
Alle var rystende nervøse og knoklede med det nye design – damestøvler til herre og med høj
hæl.
Man arbejde dag og nat og mange forsøg mislykkedes og uroen voksede på fabrikken.
Men alt lykkedes.
Dog – lige inden de skulle afsted går det helt galt. En af medarbejderne, Don, som fra begyndelsen fjendtlig indstillet over for denne Drag Queen – udfordrede denne til en boksekamp.
Nu steg nervøsiteten endnu engang blandt alle.
En boksekamp blev etableret, men inden kampen skulle de 2 kamphaner skrive en seddel med
deres ønske til fremtiden på samarbejdet - og kun den vindende fik modstanderens seddel at se.
Simon (Lola) vandt første omgang - men anden omgang vandt Don.
I øvrigt skal tilføjes, at Simon faktisk var mesterbokser.
Så udbrød Don pludselig - ”hvorfor lod du mig vinde?”
Simon smilede - rakte blot Don sin sedlen – hvorpå der stod ….

Accepter folk som de er!!
- 15 -

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:
Verner Thomsen:
Jens-Aage Jensen:

karen@ibje.dk
vernerthomsen@stofanet.dk
ullajensaage@gmail.com

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

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
Aug./sept. 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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