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Odense Stadsgilde
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Skatmester:
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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.
oktober nr. er det 4. 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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i Rådhushallen

9. GILDE

Ridder og Riddergrupper
Jeg er ikke helt klar over hvor mange riddere vi er i Odense Stadsgilde, men jeg ved, at der altid er plads til flere, jeg ved også, at der før
har været indlæg i Gildekontakt om det at være ridder, men der er jo
ingen der siger, at der ikke må gøres et nyt forsøg for at få flere med.
Der er mange gildebrødre som har en fornemmelse af, at ridderne er bedre gildebrødre en andre,
det har intet på sig.
Jeg er overbevist om, at vi hver især selv valgte at blive medlem af Sct. Georgs Gilderne og da
det skete, vidste vi godt at der var 3 trin, ligesom i spejderbevægelsen. De 2 første trin er
”næsten” et krav, det sidste trin skal bestiges med omtanke. Det skal gøres når man selv ønsker
det.
De fleste gildemedlemmer falder heldigvis godt til og så er der ingen grund til at tage 3 trin op,
men tænk nu over, om det ikke er ved at være på tide.
Jeg blev selv optaget i riddernes kreds i år 2000 og jeg indrømmer, at det ikke var de helt store
forandringer der skete, fordi man var blevet ridder.
Specielt er det dog at sidde i en riddergildehal med optagelse, desværre er der år og dag imellem
man får den oplevelse, så derfor er mit ønske, om der dog bare var en eller to, som fik lyst til at
tage sidste trin, sker det, så har jeg da opnået lidt med mit indlæg.

GK Lis Clausen

GM Dorthe Ditlevsen

GS Jette Borgaard

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

Så er vi klar til at starte igen, efter en forhåbentlig dejlig sommer.
Og vi er klar til at komme i gang igen, både i gildet og de nye grupper.
Vi håber, at I har haft en god ferie og fået ladet op til de kommende aktiviteter i efteråret.
Onsdag den 14. september Gilderådsmøde, hvor alle er velkommen til at deltage
Evt. afbud til Lis, senest den 11. september
Indkaldelse fremsendes senere
1. gruppe står for arrangementet

Grupperne:

Der har nok endnu ikke været nogen gruppeaktiviteter i de nye grupper
TAK til Tove og Anna for en helt fantastisk sommer udflugt

Jeg kom først i en riddergruppe for ca. 5 år siden og i den periode jeg har været der, har jeg oplevet så mange gode, spændende og positive ting, fået viden om emner som jeg nok ikke selv havde tænkt på.
Vi har et godt sammenhold i vores gruppe, vi får indblik i mange ting, som er med til at gøre livet rigere.
Vi har bl.a. haft diskussion og snak om ”De syv Dødssynder”, også Stephen Hawkings bog
”Korte svar på de store spørgsmål”.
Vi har været på ø tur på Bågø, holdt Tanzanisk aften i Gildehuset. Vi har da også været på skinnecykler, jo der sker noget i en riddergruppe.
Inden vi gik på ”sommerferie” i år, havde vi en udflugt til Kronborg og overnattede i Helsingør.
Næste dag gik turen til Frederiksborg Slot, vi sluttede med et besøg i Roskilde Domkirke.
Vi havde naturligvis læst om disse store steder, inden vi drog af sted og det fordi vi nu er i gang
med Unesco Naturarv i Danmark og har nu besøgt 2 af stederne (Frederiksborg Slot tæller ikke).
Når gruppen igen starter op, hen i sep. måned, skal vi byde velkommen til to riddere fra Odense
Gilderne og sandelig også en fra Kerteminde.
Det er noget vi ser frem til.
Kirsten Christiansen
GM 3. gilde
Hvis nogen har lyst, så gæster Else Møller, tidligere borgmester i Kerteminde, Næsby Sognegård den 22. september kl. 14.30 og fortæller historien ”Fra bondekone til borgmester”.
Alle er velkommen. Kaffe og kage koster 30 kr.
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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/

Smil og vær glad
hver morgen når du vågner
og selv kan stå op, og tage tøj på,
selv spise din mad og tale for intet er givet her i livet, min ven,
så pas godt på dig selv for det er du bedst til.

Indhold

Side

På den anden side

2

Indholdsfortegnelse og kalender

3

Mester har ordet

4

Fellowship - hvorfor?

5

1. gilde

6

Riddergrupperne

6

Mandag den 22. august - har vi vores opstart i det nye Gilde år.

2. Gilde

7

Vi starter ud med en tur til Nybro Frugtplantage
De har et dejligt orangeri og en Gårdbutik,
hvor man kan købe kød fra egen avl og frugt, saft
og marmelade og i Orangeriet kan man købe en kop
kaffe.
Vi mødes i Munkebo på P-pladsen ved Kroen kl. 13.00.
Jeg håber vi kan få aftalt hvem der kører med hvem.
Adressen er: Lille Salbyvej 54, 5370 Mesinge.
Husk at meld afbud til Karin 60 31 11 51

Redaktøren skriver

7

3. Gilde

8

4. Gilde

9

8. Gilde

10

9. Gilde

11

Tilbud om deltagelse i foredrag med Else Møller

11

Bagsiden - info fra redaktøren - husk at kigge her

12

Vi hejser flaget for Elsebeth den 19. august
og for Jytte H den 29. august.

Billederne på forsiden af taget af Jens Wognsen

Grupperne har møde efter aftale.

Annonce:

Teenager billigt til salg:
Virker som hun skal, god til at sidde og kigge på en telefon, bruger en del penge, som regel ikke
hendes egne.
Kan bruges til at holde din dyne varm hele dagen.
Har ikke gået mange meter, kan dog uden problemer indstilles til flere meter hvis aftensmaden
eller opladeren til telefonen flyttes længere væk fra hendes faste plads i stuen eller sengen.
Er vågen ca. 5 timer om dagen og virker som regel ikke i weekenderne.
Vil helst til et sted med fri bil.
En mor
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2022

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

20.-21.08

DIS og DUS stævne

Vejle

Landsgildet

24.-25.09

Gildemesterstævne

Middelfart

Landsgildet

27.10

Fellowship

Bolbro Kirke

Stadsgildet

23.11

Fredslyset

Odense Domkirke

Stadsgildet
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4. GILDE

Mester har ordet!
GK Ingeborg Lauridsen
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

GM Lone Rossen

GS Else Mortensen

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

Den 3. ”Spejdernes Lejr” er nu afholdt, og langt over 30.000 spejdere mødtes i Hedeland, et
stort naturområde på Sjælland. Jeg var så heldig at få mulighed for at besøge Sct. Georgs Gildernes Hotelt, hvor det summede af glade spejdere, som via en tidsmaskine var ført tilbage til
Vikingetiden, og var opslugte af at lave amuletter, læderpunge, snorebinding og andre aktiviteter. I alt 750 spejdere deltog i ugens løb i denne aktivitet.
Der var også noget for de voksne: Udviklingsudvalget havde inviteret til Workshop, og emnet
for denne var – naturligt nok – Sct. Georgs Gildernes fremtid og udvikling. I alt mere end 25
deltagere fik nogle gode debatter, som det bliver spændende at høre mere om.
Så er vi gået ind i den sidste sommermåned, og selvom den ofte er rigtig dejlig, er det uomtvisteligt, at efteråret nærmer sig.
Med efterårets komme er det også tid til at tænke på vores traditionelle fælles arrangementer,
og her kommer Fellowship som den første.
Fellowshipaften afholdes torsdag den 27. oktober i Bolbro Kirke – læs indbydelsen i næste
nummer af Gildekontakt.
Jeg vil opfordre alle til at læse det indlæg, som Kirsten Christiansen, 3. gilde, har skrevet vedrørende dette arrangement, som sidste år flyttede til Bolbro Kirke. Vi er i Stadsgildeledelsen
klar over, at det ofte er ugleset at ændre på traditioner; men jeg synes, at tilbagemeldingerne fra
deltagerne og ikke mindst Kirstens indlæg bekræfter, at vi traf den rigtige beslutning. Håbet er
derfor, at der bliver stor opbakning til denne aften i fællesskabets tegn.
Onsdag den 23. november afholdes Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke – mere følger i
Gildekontakt for november.
Den 20.-21. august afholdes fælles stævne for DIS og DUS i Vejle – her skal det ”Spis ude”arrangement, som forhåbentlig bliver afholdt over hele landet den 23. april 2023 afprøves. Det
bliver spændende at finde planter og lave mad over bål
Den 24.-25. september 2022 afholdes Gildemesterstævne i Middelfart. Selvom programmet i
skrivende stund ikke er offentliggjort, er jeg sikker på, at indholdet vil være definerende for
Sct. Georgs Gildernes fremtid, og det er derfor yderst vigtigt, at alle gilder er repræsenteret –
og har gildemesteren ikke mulighed at deltage, kan der sendes en substitut.
God arbejdslyst – der er nok at tage fat på
Venlig hilsen
Karen

21.09. kl. 19.00:

Gildehal i Gildehuset.
Der serveres boller med pålæg og en småkage til kaffen.
Gruppevis tilmelding og betaling kr. 40.00
senest den 4. september til Lone M. på mail lomik54@gmail.com
og MobilePay 22 66 99 25.
Derudover skal vi fejre 4 40-års jubilæer:
Karin og Mills og Anni og Villy

Gruppemøder:

1. gruppe:
08. sept. kl. 14.00 hos Rie
2. gruppe
13. sept. kl. 18.00 hos Karin
3. gruppe
07. sept. kl. 18.00 hos Kæthe
4. gruppe
07. sept. kl.18.00 hos Søren
7. gruppe
22. aug. kl. 12.30 hos Antje
Øvrige grupper:
Nærmere ved gruppeleder.

40-års jubilæum den 15. september:
Karin
Mills
Anni
Villy
Gildet ønsker jer alle 4 til lykke.

Hvor har du så været på lejr i år??
Jeg husker stadig den dag, jeg kom for sent til toget, fordi det kørte til tiden …..
-4-

-9-

3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Kirsten Christiansen

GS Karin Ravnkilde

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

Frifuftsgildehal: Torsdag den. 25-08 kl. 18.30
Vi besøger D.D.S. spejder hytten i Otterup, Stenløkkevej 42 5450 Otterup
Tilmelding til Kirsten senest den 21. august.
Alle har fået en indbydelse.
Vi får besøg af ”Butiks” Anette fra Jernalderlandsbyen, der har Samson fra
Tanzania med.
De vil fortælle om deres Børnehaveprojekt.
Gildemøde:

Torsdag den 22. september i Gildehuset kl. 18.30 Niels Valdersdorf Jensen
fra Svendborg Museum vil fortælle om ”Smugleren fra Sydfyn”.
Tilmelding: til Anita Bennedbæk senest den 15. september.
Mail: anita@bennebaek.net eller mobil: 22 32 75 82

Gruppemøder:
1. gruppe:
torsdag den 29. sept. kl. 18.30 hos Kirsten og Per
2. gruppe:
fredag den 16. sept. kl. 14.00 hos Lisbet og Poul
3. gruppe:
torsdag den 29. sept. kl. 13.00 hos Anita
Et stort forsinket tillykke til Per Christiansen med de 75 år den 14. august.
Tillykke til Hanne Thormose med de 80 år den 18. september.
Tillykke til vores Gildeskatmester Karin Ravnkilde,
der har 25års gildejubilæum den 19. september.

Fellowship aften
den 27. oktober 2022
I næste måned skal Odense gilderne være sammen til nok en Fellowship aften.
Det er en af de få aftener, hvor gilderne mødes på tværs og det har altid været en fornøjelig og
hyggelig aften.
I mange år er aftenen blevet afholdt i Munkebjerg Kirke, men i år 2021 blev sammenkomsten
flyttet til Bolbro Kirke, det er den sognekirke hvor vores gildehus hører til og derfor er det i virkeligheden naturligt at holde aftenen der.
De gildemedlemmer der var mødt op, havde en fantastisk aften, men jeg savnede mange af de
gildemedlemmer som plejer at være der.
De gik glip af noget - for det første gik de glip af fællesskabet - for det andet gik de glip af den
smukke kirke og ligeledes den atriumgård der hører til Bolbro Kirke – de gik glip af den imødekommenhed kirkens frivillige ydede til arrangementet, f.eks. hjalp de med at få bordene dækket,
få smørrebrød på bordene, lavet kaffen osv. Det plejer vi at betale os fra, men her kostede det
ikke noget.
De deltagende forlod menighedssalen, hvor vi havde spist og gik igen til kirken.
Her blev vi underholdt af Hans Ulrik Gräs og Jan Bo Jensen, som fortalte små historier, sammen
med fællessang, det var bestemt ikke kedeligt.
Vi gik hver til sit og jeg med en god fornemmelse i kroppen.
OG for at sætte prikken over i’et, så kunne de penge vi normalt har betalt til Munkebjerg Kirke,
gå ubeskåret til Bolbro Kirkes projekt ”SOMMERBØRN”.
Det er et tilbud om oplevelser til sognets børn og forældre, som ikke helt har økonomi til at
komme ud at opleve noget og desværre er der fortsat børn i vores dejlige land, som ikke har mulighed for at få en god oplevelse og det har Odense Gilderne dermed været med til at støtte, det
kan vi kun glæde os over.
Til slut er der kun et at sige – MØD OP TIL DETTE ÅRS FELLOWSHIP.
Kirsten Christiansen
GM – 3. gilde

Vi kipper med flaget for jer.

Hørt i geografitimen:
- Hvor mange verdenshjørner har vi? spurgte læreren.
Ole tænkte sig godt om og svarede: - Vi har ingen.
Læreren blev irriteret:
- Har du overhovedet ikke hørt efter, hvad jeg har sagt?
- Jo, du sagde jorden var rund …..

Hvornår er man en del af et fællesskab?
Fællesskab handler om sammenhold blandt en gruppe
mennesker.
Fællesskabet kan ligge i at have samme synspunkt,
have en fælles interesse man mødes om, eller der kan
være en ydre ramme, der gør at mennesker skaber et indhold, de kan være fælles om.
Her er Sct. Georgs gilderne et godt eksempel.

-8-
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2. GILDE

1. GILDE
GK Jack Andersen
GK Kis Rasthøj

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

Ved efterår i skovens lyse haller
når hvert et træ står klædt i gyldendragt,
når jærgerhornet højt og klangfuld gjalder,
jeg gribes af en sælsom tryllemagt.
Højt hulker bækken, når den mellem stene
sig skynder bort, ind under bøgehang;
det hvisker svagt imellem visne grene:
Forbi, forbi er somrens glade sang.
(Spangbo)

Efter en dejlig sommer, banker efteråret så småt på, og vi kan glæde os til at mødes igen til vore aktiviteter. Det bliver dejligt at ses igen.
Torsdag den 8. september kl. 14-16,30 i gildehuset.
Vi fejrer Retha`s 25 års jubilæum og får besøg af Jesper Andersen, der vil fortælle om
sit arbejde i Røde Kors. Du må gerne tage en gæst med.
Vi får kaffe og kage for kr. 40.00 - tilmelding til Kis 26 89 97 33 senest 5. september.
Torsdag 26. maj sov Bent Andersen ind efter et langt liv.

*

Bent Andersen
1.11.1923- 26.05. 2022
Æret være Bent´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 22. september
Emne: Planlægning
Riddergruppe 2.
Holder møde den 15. september på Carl Bernhards Vej 23.
Emne: Ritualer

-6-

GM Erik Johnsen

GS Erik Jensen

GS Ove Mølgaard

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

Torsdag den 25. august
Friluftsgildehal med opstart kl. 15.00 hvor der
vil være kaffe og kage samt fortælling om gruppen
som vi besøger.
Kl. 17.00 Gildehal
Kl. 18.30 Spisning
Tilmelding kan stadig nås endnu til Erik Johnsen.

Mandag den 5. sept.
Kl. 18.30 Fællesspisning af dagens ret efterfulgt af
møde med Kong Knuds Divisionschef Gitte Christensen.
Aftenens tema ”er kløften mellem gilderne og
spejderne blevet for stor?”.
Tilmelding til Jack Andersen.
Lørdag den 24. sept.
Bagagerumsmarked på Højstrupvangens parkering
ved gildehuset.
Vi åbner igen op for at Gilderne kan være arrangører for bagagerumsmarked. Starter kl. 10.00 og slutter kl. 16.00, men der vil være mulighed for at man
kan stille sin bod op allerede fra kl. 8.00.
Tilmelding findes på hjemmesiden.
Kontakt til Jack Andersen
jack_odense2@hotmail.com
31 32 84 65
Redaktøren skriver:
Der er mange som bruger gildehuset, og heldigvis for det, men jeg kan godt forstå, når der
gang på gang skrives noter om den måde det afleveres på, og her tænker jeg på opvasken.
Det kan ikke være meningen, at man skal vaske bestik og kopper af, inden det kan bruges.
Navnlig kopper, fordi der har været drukket te af dem. Te efterlader gule rande - og der står tekrus, men også bestik fordi der er pletter på. Hastværk er lastværk, men det går ud over den der
kommer efter. Alle vil gerne hjem hurtigt hjem, men please - gør jer den ulejlighed at tjek for
pletter på bestik og rande i tekopperne. Med venlig hilsen ”en bruger”.
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