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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. 
November nr. er det 8. gilde, der har ordet! 

Turnusordning! 

Odense Stadsgilde 

Mester:  Karen Jensen:   karen@ibje.dk  
Kansler:  Verner Thomsen:  vernerthomsen@stofanet.dk 
Skatmester:  Jens-Aage Jensen:  ullajensaage@gmail.com 

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk  
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To odenseanske kulturpersonligheder vi skal være stolte af. 

Odense kan bryste sig af ikke mindre end to kunstnere, der har stillet skarpt på vores værdier 
som mennesker og som gildebrødre - en nutidig og en længst afdød.  
H.C. Andersen, der er verdensberømt for sine kendte og elskede eventyr skjulte jo i rigtig 
mange af historiernes gode pointer, som han formentlig forsøgte at formidle til de voksne, 
der læste historierne for børnene.  
Tænk på ”Konen med Æggene”, som taler til Janteloven (lad være med at knejse med nak-
ken, hvis du ikke har noget at have det i), ”Kejserens nye Klæder”, der gør grin med forstil-
lelsen eller ”Nattergalen”, der pointerer at man ikke skal lade sig forblænde af teknologi, da 
det ikke overgår naturens egne evner.  
Eller tænk på ”Den lille pige med Svovlstikkerne”, ”Grantræet”, der bliver kasseret efter en 
aften i rampelyset. Eller ”Den grimme Ælling”, der får selvværdet tilbage, da den finder sin 
egen platform.  

Men mens HCA er subtil i sin fremstilling, og hvor man kan vælge at ignorere det underlig-
gende budskab er Jens Galschiøt MEGET direkte. Men hans budskab er vigtigt og måske i 
forhold til tiden mere relevant.  
Galschiøt fortæller med sine skulpturer en historie om social skævvridning, og gør os meget 
højrøstet opmærksomme på de ubalancer, der er i vores verden. Han minder os om, at vi er 
nødt til at tage stilling til noget af det, vi måske har lyst til at lukke øjnene for (præcis som 
højtlæseren kan vælge at gøre, når han læser eventyret højt.)  
Han minder os om migrantstrømmen, prostitution i Afrika, fundamentalistiske mørke og lyse 
ligheder mellem kristendommen, jødedommen og islam og hvem kender ikke hans skulpturer 
af hjemløse, som har stået i både Odense bymidte og flere andre danske byer. 

 
 Lad os blive ved med at læse HCA, men lad os 
 også reflektere over Galschiøts barske budska
 ber. Og frem for alt lad os være stolte af begge 
 vores bysbørn og ikke nøjes med at vise det 
 hyggelige eventyr frem, når vi har gæster fra 
 nær og fjern.  

 Lone Rossen 
 4. gilde 

Galschiøts buste af HCA - Privatfoto ASP. 
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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/ 

 

O, EFTERÅR 
Tanke om årstider, 
 
O, underlige efterår! 
Jeg ser dig den milde vår, 
hvis kære vej nu atter jeg 
bedåret om end baglæns går. 
   Gruk af Piet Hein 

Oktober  02/10 Spejderløb 
   03/10 Fællesmøde sammen med 2. gilde 
   11/10 Ekstraordinært Stadsgildeting 
   27/10 Fellowship aften i Bolbro Kirke - se side 5 

Grupperne: 
1. gruppe den 19/10  Hos Irene kl. 18.00 
2. gruppe den 28/09  Hos Tove kl. 13.00, oktober mødet er ikke planlagt. 

Gildernes operatur. 
Gilderens operature har, meget ufrivilligt, ligget stille i en periode, men da 
der er mange, som syntes vi skal i gang igen, prøver jeg om det kan lade sig 
gøre at samle en busfuld. 

Tanken er denne gang, at vi skal besøge Bremen, og mange husker sikker historien om ”Die 
Bremer Stadtmusikanten”.  
I første omgang forsøger vi at finde noget i slutningen af februar begyndelsen af marts, og Gis-
lev er i gang med at undersøge muligheder. Planen er en tur på 5 dage. 
Det forsøges at finde en opera og en koncert.  
For at turen kan gennemføres, skal vi min. være 40 personer. 

 

Læreren spurgte: - Nå, Frida - kan du fortælle mig 
hvordan man ved, at jorden er rund? 
- Man har vel kikket på en globus ……. 
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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/ 

 

Søndag den 2. oktober  Sct. Georgs gilde løbet på Hollufgård kl. 10.00 

Mandag den10. oktober Gildemøde gr. 82 står for maden  
      husk afbud til Karin 60 31 11 51 

Torsdag den 27.oktober  Fellowshipaften i Bolbro Kirke - se side 5 
 

Vi hejser flaget for Lone den 10. oktober. 

Grupperne: 
gr. 81   Møde hos Inger kl. 13.00 
   Emne: 1910-1919 - alle overvejer hvad de kan huske fra den tid. 

gr. 82  Møde efter aftale. 

25 år 

Naturlaug Fyn har afholdt generalforsamling med deltagelse af 45 ud af 52 medlemmer. 
Samtidig har lauget fejret 25-års-jubilæum med spisning, musik og sang. 
 
Der blev holdt taler, og især Nina Nøddelunds tale var et glimrende strejftom gennem laugets 
tid med spændende oplevelser på ture i ind- og udland. 
 
Naturlaug Fyn er en af Sct. Georgs Gildernes største og mest levedygtige afdelinger. 
 
Gå med i lauget. Det koster for tiden kr. 50 årligt, så kommer der INFO om ture månedligt. 
 
Ny & Bent 21 49 19 38 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne Kære gildebrødre 

 

Jeg håber, at alle vil læse dette indlæg, da der her gives 
en yderst vigtig information!! 

For nogle år siden, da der ikke var så meget opmærksomhed på, hvor vi hentede de fotos, der 
kom på hjemmesider og i foreningsblade, skete det ind imellem, at der blev anvendt et foto 
eller en tegning, som var omfattet af lov om ophavsret. 
Dette er også sket i vores blad, Gildekontakt. 
Det har betydet, at Odense Stadsgilde har måttet betale en afgift/bøde, eller hvad man nu skal 
kalde det, på godt 2.200 kr. – ærgerlige penge, som vi kunne have brugt til noget sjovere. 
For ikke at det skal ske igen, er det besluttet, at ALLE fotos, som ligger på vores hjemmesider 
– såvel Stadsgildets som de enkelte gilders – SKAL have navn på fotografen med. Hvis det 
ikke er en af os selv, der har taget billedet, SKAL vi have en skriftlig godkendelse fra den, 
som har taget billedet. 
Dette skal bestemt ikke forstås som, at vi ikke må lægge billeder på hjemmeside eller krydre 
indlæggene i Gildekontakt med fotos; der skal bare ikke herske tvivl om, at der er tale om bil-
leder, som gerne må anvendes til offentligt brug. 
Det er de enkelte webmastere og vores redaktør, der skal opbevare eventuelle godkendelser, 
og hvis ikke de får dem, er de desværre nødt til at afvise brugen af fotoet. Dette gælder IKKE 
fotos taget af ”os selv”. 
Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte Stadsgildeledelsen. 
 
Den 27. oktober holder vi Fellowshipaften i Bolbro Kirke. Du kan læse indbydelsen i dette 
nummer af Gildekontakt side 5  
Vi glæder os til at vi igen kan nyde nogle gode timer i hinandens selskab. 
Som det fremgår af indbydelsen, er underholdningen igen i år lagt i hænderne på et par særde-
les fornøjelige herrer, så vi håber på fuldt hus. 
 
Husk også årets Fredslysarrangement, som afholdes onsdag, den 23. november kl. 19.00 i 
Odense Domkirke og efterfølgende samles vi i Skt. Knuds salen. Der kommer indbydelse i 
november udgaven af Gildekontakt, men reservér allerede nu datoen og husk, at du er meget 
velkommen til at invitere gæster med denne aften. 
 
Venlig hilsen 
Karen 

Ren samvittighed  
er ofte tegn på dårlig hukommelse …. 
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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/ 

Torsdag 13.10. kl. 19.00: Gildemøde: Vi starter med at spise lasagne. Herefter vil der være 
udstilling af gildets arkiv samt fortælling om nogle af tingene. Derfor opfordres alle til, at 
man tager egne billeder/minder med fra gildets liv, gerne med en lille fortælling. 
Bemærk venligst dato og at det er en torsdag. 
Gruppevis tilmelding og betaling 40 kr. person inden den 5. oktober til Helge Tesch på mail 
tesch@oncable.dk og MobilePay 27 87 20 04. 

Gruppemøder: 
 

1. gruppe 13.10. kl.? hos Else  
2. gruppe 19.10. kl. 18.00 hos Jørga 
3. gruppe 05.10. kl. 18.00 hos Birthe 
4. gruppe 18.10. kl. 18.00 hos Lise 
5. gruppe 05.10. kl. 18.00 hos Connie 
6. gruppe 18.10. kl. 13.30 hos Kirsten 
7. gruppe 13.10. kl. 10.00 hos Erik Born 

Mærkedage: 

Den 5. oktober kan Ulla fejre 50-års gildejubilæum 
 
Den 7. oktober kan Knud fejre 90-års fødselsdag 
Den 8. oktober kan Vibeke fejre 75-års fødselsdag 
 
Gildet ønsker dem alle hjertelig til lykke 
 

mailto:tesch@oncable.dk
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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/ 

Fællesmøde for Sct. Georgs Gildet i Kerteminde og Odense 3. gilde. 
Der inviteres til sang- og musikaften med fællesskab og hyggeligt samvær. 

Onsdag den 5. oktober kl. 18.30 i gildehuset. 

Hammers Duo vil hygge om os. 

Tilmelding senest den 29. sep. til Hanne V O Mobil: 25 14 00 01 
Mail: hogj.olsen@gmail.com. 
 
Fellowshipgildehal. Den 27. oktober. Se side 5. 

Privatfoto 

Gruppemøder: 
1. gruppe: torsdag den 06. oktober kl.18.30 hos Hanne V O 
2. gruppe: tirsdag den 11. oktober, kl. 14.00 hos Karin. R.  
3. gruppe: der kommer besked senere. 

Vor kære gildebror Vagn Rath Hansen er sovet stille ind 
 

Vagn Rath Hansen 

* 13.02.1934-      26.08. 2022 
 
 

Æret være Vagn’s minde 
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 Fellowship aften 
den 27. oktober 2022 

Invitation til Fellowship aften! 

 
Torsdag den 27. oktober 2022 i Bolbro Kirke, 

Stadionvej 68, 5200 Odense V kl. 18.30 
 

(Der er 25 P-pladser bag kirken og meget dårligt gående må holde foran kirken) 
 

Alle gildebrødre samt evt. ledsagere indbydes hermed til Fellowship aften. 
Igen i år afholdes denne aften i Bolbro Kirke, fordi vi gerne vil være med til at gøre noget godt 
for de børn i lokalområdet, som ikke får særlige oplevelser i sommerferien. – I stedet for at be-
tale for benyttelse af kirke og køkkenhjælp yder vi et tilskud til projekt ”Sommerbørn”, der 
har til formål at give børn, der ellers ikke har mulighed herfor, en oplevelse i sommerferien. 
Læs Kirsten Christiansens indlæg i Gildekontakt for august/september 2022. 
 

Aftenens program: 
18.15 Vandrehal 
Kl. 19.00 Gildehal i kirken med Stadsgildeledelsen i højsædet (Rie Bech, 4. gilde spiller led-
sagemusikken i gildehallen). Årets fellowship budskab oplæses i gildehallen. 
Efter gildehallen går vi over i menighedssalen (ca. 15 meter fra kirken), hvor der serveres 
smørrebrød og kaffe/te. 
Der kan købes vin, øl og vand til de sædvanlige lave gildepriser (10. kr.) – MobilePay eller li-
ge penge. 
 

Kl. 21.00 fortsætter aftenen i kirken, hvor vi har fællessang med Hans Ulrik Gräs og Jan Bo 
Jensen som også fortæller små forbindende historier. 
 

Pris: 100 kr. pr. kuvert – betal venligst via Netbank senest 20. oktober 2022 til Stadsgildets 
konto: reg.nr. 2370 kontonummer 0120471139; husk navn og gilde i tekstfeltet. 
 

Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding med angivelse af navn og gilde 
samt tlf. nr., senest onsdag den 18. oktober til Stadsgildekansler Verner, e-mail: vernerthom-
sen@stofanet.dk eller tlf. 22 90 45 65. 
 

I forbindelse med tilmelding bedes du være opmærksom på, at din tilmelding først er registre-
ret, når du har modtaget svarmail eller sms fra Verner.  
Svarmail eller sms vil, så vidt muligt, blive sendt dagen efter tilmeldingen. 
 

Venlig hilsen 
Stadsgildeledelsen 

mailto:hogj.olsen@gmail.com
mailto:vernerthomsen@stofanet.dk
mailto:vernerthomsen@stofanet.dk
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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. 

Holder møde den 17. nov. kl. 13.30 hos Kirsten 

Emne: Folkeuniversitetets Bogserie ”Tænkepauser” bogen ”Leg” 

Riddergruppe 2. 

Holder møde den 24. november hos Ulla  

Emne: GM stævne og evt. samarbejde med netværksgrupper 

 

Helst leged; min tanke med blomster i vår, 
viol og erantis og duft af syrenen 
med solstrejf langs vejen, hvor hvidtjørnen står, 
mens fuglen sig gynger på guldregngrenen. 
 

Men hvor i naturen jeg fæster mit blik, 
kun efterårs gulnede blade det møde, 
forstummet er fuglenes søde musik, 
hvor blomsterne stod, er der tomhed og øde. 
        (Spangbo) 

Gildemøde torsdag den 13. oktober i gildehuset kl. 14,00- 16,30 
Da vi havde stort frafald i september, bliver dette mødes indhold som i september.  
 
Rethas jublæum fejres og foredrag af Jesper Andersen, Røde Kors. 
 
Du må gerne tage en ledsager med. 
Kaffe, boller med pålæg og kage kr. 65,00 
 
Tilmelding til KIS senest 10. oktober. 26 89 97 33 
 
 
 
Torsdag den 27. oktober – Fellowshipday - se side 5 
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 2. GILDE 
GK  Jack Andersen GM  Erik Johnsen GS  Erik Jensen 

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

 

Torsdag den 25. august holdt 2. og 9. Sct. Georgs 
Gilde friluftsgildehal i Ullerslevspejdernes spejder-
hytte. Eftermiddagen blev derfor holdt i naturskønne 
omgivelser. Denne gildehal var også den første med 
Erik Johnsen ved roret. 
En særdeles vellykket Friluftsgildehal. 

Mandag den 5. september havde vi inviteret Kong Knuds Divisionens Chef Gitte Østerby 
Christensen til vort møde i Gildehuset. Aftenen bød på en god dialog med Gitte om sammen-
holdet mellem spejdergrupperne og Gilderne. 

Det sker i oktober: 
- Søndag den 2. okt.   Sct. Georgs Gildeløbet – Årets tema: Mulan 
- Mandag den 3. okt.   Fællestur med 9. gilde. Program bliver sendt rundt. 
- Onsdag den 5. okt.   Arbejdsdag i Gildehuset, mødetid kl. 9:30  
- Tirsdag den 11. okt.  Ekstraordinært Stadsgildeting. Alle har fået tilsendt materiale. 

Jul i Bolbro 
27. november afholder vi sammen med Bolbro 
kirke og Bolbro brugerforening julearrangement i 
Bolbro.  
Der vil være julekrea, amerikansk lotteri, fiske-
dam, julemarked, julegudstjeneste, julebazar og 
meget mere. 
Dagen sluttes af med juletræstænding foran gil-
dehuset. 

HUSK - der er arbejdsdag i gildehuset den første onsdag i måneden, mødetid kl. 9.30.Af 
hensyn til  indkøb af morgenbrød er der er tilmelding til Erik Johnsen. 


