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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 vedhæftet 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 skal 
man have tilladelse til at bruge det. 
- OG sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP -  
Materiale til bladet skal skrives 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. 
December nr. er det 9. 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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Så tankevækkende …. 

Dagen er lige begyndt … og så er klokken allerede seks om aftenen … 
 
Efter weekenden blev det mandag igen og pludselig er det allerede fredag! 
… og måneden er allerede slut … 
… og årene ruller hurtigt … 
… og vi bliver 40, 50, 60, 70, 80 år, måske mere - vores liv går bare så hurtigt … 
… og vi indser, at vi mistede vores forældre, måske endda nogle kære venner … 
 
Pludselig indser vi, at det er for sent at gøre det godt igen … 
 
Så lad os trods alt prøve at nyde den tid, der er tilbage! 
 
Lad os fortsætte med at lede efter aktiviteter, som vi kan lide … 
Lad os sætte lidt guldkant på livet… 
 
Lad os se de små ting i livet og indse deres storhed … 
… fordi vi trods alt kan fortsætte med at nyde de dage, der er tilbage … 
Lad os prøve at fjerne ’’sent/senere ” …. 
Jeg gør det senere. - Jeg siger det senere,.- Jeg vil tænke på det senere …. 
 
Vi forlader os på alt senere, som om ’’senere’’ er vores. 
Fordi det, vi ikke forstår, er at: Så bliver kaffen kold, - så ændrer prioriteterne sig, så går hel-
bredet over, så er løfter glemt, så bliver dagen til nat, så 
slutter livet, og så er det for sent…. 
 
Fordi vi venter på at se hinanden senere, kan vi miste de 
bedste øjeblikke, de bedste oplevelser, vores bedste ven-
ner, og også familien … 
Dagen er i dag … og øjeblikket er nu … 
 
Din bedste rejse er den, der hedder LIVET!!  
 
Lånt lidt hist og pist! 
 
Nina 8. Gilde 

Vidste I at - ”På den anden side” - i år og i disse dage 
har 40 års jubilæum? 
Det var daværende GM i 9. gilde, Lis Brøndsted, der 
skrev det første indlæg i oktober 1982.  
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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/ 

 

Som november måneds blomst repræsenterer Krysantemum ven-
skab og gode ønsker, og blomsten siges også at bringe lykke og 
glæde i hjemmet.  
I Japan er krysantemum så værdsat, at den har en særlig dag, hvor 
man ærer og fejrer blomsten. Krysantemum Dagen, der også er 
kendt som lykkesten, holdes hvert år den 9. september. 

November: 
Onsdag den 9. november  Gildehal kl. 18.30 
       2. gruppe arrangerer 
       Evt. afbud til Margit senest 06. november 
       Tlf. 66 15 31 30/40 10 74 38 
 

Grupperne: 
1. gruppe den 16. november  Hos Sonja kl. 13.00 
2. gruppe den 22. november   Hos Anna kl. 13.00 
 

Onsdag den 23. november  FREDSLYSET KOMMER TIL ODENSE 
 Der vil blive en stemningsfuld ceremoni 
 i Odense Domkirke. 

Glemmer du, så husker jeg ….. 

Jeg havde fundet alle mine gemte GildeKontakt frem, nu skulle de ud, men ak, de ligger her 
stadig - for det er faktisk ret spændende læsning - alt det jeg har fået opfrisket, som sikkert 
mange andre heller ikke kan huske, glemt eller fortrængt og de ”nyere” ved det slet ikke. 
GildeKontakt ”gemmer” på mange spændende ting og gode tanker er nedfældet. 
Mogens Kamphøvener var den første redaktør af GildeKontakt, efter ham kom Mogens Ros-
sen, og nu sidder jeg der på 10’ende år . 
På nogen områder er der sket store ændringer med bladet, men der er stadig ting som skal over-
holdes (deadline) og forsiden er intakt. 
I maj 1980 skriver en gildebror ”Lad os nu samles om det gildehus” og nu har vi hus nr. 2.  
Jeg så forleden et billede af Allegade 61. Det er virkelig blevet renoveret/moderniseret, i dag 
fremstår huset som en super flot beboelse, med en flot have. 
Gilderne i Odense har gennem tiderne holdt flere arrangementer sammen, bl.a. når den nye 
stadsgildeledelse skulle indsættes. 
Odense Stadsgilde har arrangeret 2 landsgildeting inden for de sidste 50 år. Der er udgivet en 
bog om Odense gilderne fra 1933-2003, og den havde jeg god brug for forleden. 
Det er heller ikke noget nyt, at vi snakker om at få nye medlemmer, modernisering af lov og 
løfte – og meget andet, men jeg vender tilbage. 
Er der andre som har noget spændende at fortælle, så sig endelig til. Redaktøren 
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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 14. november  Gildehal i Gildehuset kl. 18.00 
       Vi har en 40 års Jubilar.  
       Ulla som vi gerne vil fejre denne aften. 
       Husk afbud til Ulla senest den. 11. november. 

Onsdag den 23. november  Fredslyset i Odense Domkirke 
   se programmet side 5 i bladet. 

   Vi hejser flaget for Ulla den 13. november. 

   STORT TILLYKKE med dagen. 

 

Grupperne: 

gr. 81 mandag den 7. november Møde hos Jytte kl. 13.  
      Emne: Planligning af Gildehallen i november. 

gr. 82 ????     Møde efter aftale 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne Kære gildebrødre 

 

Vi er nu nået til november, efter min opfattelse årets mørkeste måned. 
Så meget mere er der grund til at glæde sig til Fredslyset, som, traditionen tro, bæres frem i 
Odense Domkirke  

Onsdag, den 23. november 2021 kl. 19.00 
 

- invitér endelig familie, venner og naboer med til denne stemningsfulde aften.  
Der kræves ingen tilmelding; mød bare frem og husk din egen lygte, hvis du ønsker at bringe 
fredslyset med hjem. 
Ønsker du også at deltage i vores samling i Skt. Knuds Salen, bedes du dog senest onsdag, den 
16. november 2022 tilmelde sig til vores stadsgildekansler, Verner Thomsen – for at vi er sikre 
på at have nok vin og kage til alle, og for at have vished for, at der vil være plads til alle de gil-
debrødre med gæster, som gerne vil deltage i denne del også. 

 
Årets fredslysbudskab er: 

“Fred begynder med dig” 
 
 indbydelsen finder du i Gildekontakt for november på side 5 
 
Et andet lyspunkt er bestemt også, at det på vores ekstraordinære Stadsgildeting den 11. okto-
ber 2022 enstemmigt blev bekræftet, at vores fælles Gildehus ejes af foreningen 
”Odensegildernes Hus”.  
Denne beslutning har ingen betydning for vores brug af Gildehuset; men betyder, at hvis der en 
dag ikke er medlemmer eller kræfter nok til at drive Gildehuset, er det ”os selv”, der bestem-
mer, hvem huset skal overdrages til. Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte 
din gildeledelse eller Stadsgildeledelsen. 
 

Venlig hilsen 
Karen 

Hvorfor er november altid så grå? 
Det lærer jeg aldrig helt at forstå. 
Hvorfor skal solen nu lege skjul? 
Gad vist om den kommer før det bli'r jul. 

Mit humør det nærmer sig snart et nul. 
Jeg gemmer mig ned i mit sorte hul. 
Længes efter de sollyse dage, 
hvor fuglen den synger så smukt for sin mage. 

Regnen den trommer hårdt mod min rude. 
Måske ku' jeg godt få lyst til at tude. 
Men. Nej. Livet skal tages i positiv ånd. 
Jeg går mig en tur med dig i min hånd. 
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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/ 

NOVEMBER 

16.11. kl. 19,00: Gildehal i Gildehuset, hvor vi skal fejre Ullas 50-års gildejubilæum. 
Gruppevis tilmelding og betaling kr. 40,00  
til Astrid på telefon 26 57 00 90 eller mail: astrid.dige@gmail.com   
senest den 5. november. 

 
23.11. kl. 19,00: Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke. Se side 5 
 
30. 11. Julemøde: Indbydelse udsendes. 

Gruppemøder: 
 
1. gruppe: 10.10. kl. 14.00 hos Kirsten 
2. gruppe: 09.11. kl. 14.00 hos Dorrit 
3. gruppe: 09.11. kl. 18.00 hos Bente 
4. gruppe: 03.11. kl. 18.00 hos Tove 
5. gruppe: 02.11. kl. 18.00 hos Else 
6. gruppe: 08.11. kl. 13.30 hos Kay 
7. gruppe: 14.11. kl. 12.30 hos Claes 

 
Den 21.11. kan Jette Born fejre sin 75-års fødselsdag 
 
Gildet ønsker hjertelig til lykke. 

about:blank
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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/ 

Regnvejrsdag i november 
       
Jeg vil male dagen lys 
strege ud og sætte kryds 
jeg har tusind ting at gøre 
klokken elleve-femogfyrre 
lev november hængt til tørre 
jeg vil male dagen lys.   

3. november   Gilderådsmøde hos Kirsten kl. 18.30 
    Afbud senest tirsdag d. 2. nov. Mobil: 22 62 62 47 eller mail: 
    Kirsten.christiansen@kipech.dk 
 

23. november  Fredslyset, se side 5 
 

24. november   Gildemøde i huset kl. 18.30 
    Jens Peter Madsen - Historiefortæller 
    Kommer og hygger for os. 
    Tilmelding til Anita senest den 21. nov. 
    Mobil: 22 32 75 82 eller mail: anita@bennedbaek.net 
 

Gruppemøder:  
1. gruppe:  torsdag den 17.11 kl.18.30 hos Jytte Yde, Albanigade 21 D 
2. gruppe:   onsdag den 9. nov. kl.14.30 hos Karin  
3. gruppe:  mandag den 7. nov. kl. 13.00 hos Ulla og Jens-Aage 

 

Goodturnfonden af 1975 

Som det ser ud lige nu har Goodturnfonden af 1975 lidt flere midler i år til uddeling ved Nyt-
årskuren, end den tidligere har haft. 
Det koster i dagens Danmark at have en foreningskonto (og det er ikke billigt), men vi har væ-
ret så heldige, at vores investeringer har givet lidt. 
Lige nu har bestyrelsen kun en enkelt ansøgning liggende, og som en sagde forleden, ”det er 
ikke penge spejderne mangler, men spejdere”.  
De enkelte gilder ligger måske inde med 1 eller 2 ansøgninger. 
Bestyrelsen har snakket om, at vi måske skulle give et pænt beløb til et projekt, i håb om at det 
kunne give lidt PR og evt. fortælle omverdenen lidt mere om hvem vi er og hvad vi gør. 
Der er tidligere, via kanslerne, sendt en føler ud til gilderne, men endnu har bestyrelsen intet 
hørt. Den goodturns-anvarlige i hvert gilde vil blive indkaldt til et møde i december, hvor vi vil 
forsøge at finde ud af hvad vi skal/kan give til. Bestyrelsen er meget åben over for forslag. 
 

Gilderne bedes snakke om det i gildet/ledelsen og snarest mulig sende et navn til formanden 
for Goodturnfonden af 1975 med navn og email på gildets goodturn-repræsentant. 
 

De bedste hilsener                             formand 
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 FREDSLYSET 
den 23. november 2022 

Invitation til Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke 
 

Fredslyset bæres ind af Stadsgildemester Karen Jensen. 
Sognepræst Ulrik Andersen byder velkommen og står for højtideligheden i Domkirken, hvor 

også ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) medvirker. 
 

Fredslysgudstjenesten afholdes den 23. november 2022 kl. 19.00 i Odense Domkirke 
 

Temaet for Fredslyset 2022 er “Fred begynder med dig” 

 
Alle er velkomne 

 
Ønsker du at få tændt dit eget lys ved Fredslysets flamme i Odense Domkirke, bedes du med-
bringe lygte/lys – en flamme bliver til et hav af lys. 
Efter højtideligheden vil der i Skt. Knuds salen blive serveret 1 glas vin eller 1 øl/vand samt 
lidt tilbehør. ODA-koret følger med over i Skt. Knuds salen.  
 

Prisen for denne del af arrangementet er 25 kr. pr. person. Betaling kan ske med Mobile Pay 
(nummeret vil blive oplyst ved indgangen) eller ved kontant betaling (lige penge). 
 

Da arrangementet er åbent for alle interesserede, vil vi – af hensyn til indkøb – meget indtræn-
gende bede gildebrødre og deres gæster om at tilmelde sig senest  
onsdag den 16. november 2022 til  
Stadsgildekansler Verner Thomsen  
via e-mail: vernerthomsen@stofanet.dk eller  
via SMS 2290 4565. 
 

På gensyn 
Stadsgildeledelsen 

Plakat til ophængning/udskrivning i forbindelse med Fredlyset 
kan rekvireres hos det enkelte gildes kansler eller hos redaktøren 

about:blank
about:blank
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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. november hos Kirsten Christiansen. 

Emne: Marc Malmdorf ”Leg”, en bog i serien ”Tænkepauser”. 

Riddergruppe 2. 

Holder møde den 24. november hos Ulla Lund. 

Emne: GM stævne og evt. samarbejde med netværksgrupper 

 

Der er tradition for at spise gås eller and mortensaften den 10. november. OG da vort gildemø-
de falder på denne dato, holder vi traditionen ved lige. 
 
Torsdag den 10.november kl. 12,30 - 16,30 i gildehuset. 
Tilmelding til KIS 26 89 97 33 BINDENDE senest 2. november. 
Indbydelse er udsendt. 
 
På glad gensyn gildeledelsen 
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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/ 

 

Siden sidst har vi i 2. Sct. Georg Gilde afholdt bagagerumsmar-
ked,  
været til møde med Kong Knud Divisionens Gruppeledere og sidst 
men ikke mindst haft en post ved årets Sct. Georg løb. 
 

Årets Sct. Georg løb bragte endnu engang smilet frem i de unge  
børn, da vi havde dem i mændenes træningslejr, hvor de skulle gø-
res klar til krigen i Kina.  
De skulle igennem vores ”specielt” designede forhindringsbane,  
efterfulgt af en hård omgang armhævninger. 
Vi kunne hurtigt konstatere, at de unge børn ikke er vant til at træ-
ne  
deres tynde musearme, der mest af alt lignede en gang spaghetti 
efter armhævningerne. 

Kalenderen for november 

Onsdag den 2. nov. Arbejdsdag i gildehuset 

Mandag den 7. nov. Gildehal med uddeling af 60 års-nål samt modtagelse af ny gildebror 

Lørdag den 19. nov. Opsætning af juletræ på p-pladsen 

Søndag den 27. nov. Jul i Bolbro 

  Kl. 10.00 Forskellige aktiviteter starter på p-pladsen 

Kl. 16.00 Juletræet tændes til toner fra Odense Tamburkorps og 
fællessang 

Da de nu var blevet ”kampklar” kunne de få taget et billede af dem selv som den kinesiske 
Mulan. 

Husk at vi sælger juletræer til gode priser.  
Alle gildebrødre opfordres til at komme til vores julearrangement 
den 27. november som bliver holdt i fællesskab med Bolbro kirke 
og Bolbro Brugerforening. 
 
HUSK - Vi kan levere dit juletræ allerede midt i november.  

Lær af andres fejltagelser, du lever ikke så længe,  
at du selv kan nå at begå dem alle. 


