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Det kan godt være, at han ikke længere kan stå på benene, og lidelsen har formet hans karakter, 
men denne tale af pave Frans for et par dage siden er simpelthen FANTASTISK! 
 
Du kan have fejl, være ængstelig og endda være vred, men glem ikke, at dit liv er den største 
gave i verden. Kun du kan forhindre det i at fejle. Du er værdsat, beundret og elsket af så man-
ge. Husk at være lykkelig er ikke at have en himmel uden storm, en vej uden ulykker, et arbej-
de uden indsats, et forhold uden skuffelser. 
 
At være glad betyder at finde styrke i tilgivelse, håb i kampe, tryghed i frygt, kærlighed i 
uenighed. Det er ikke kun for at nyde smilet, men også at reflektere over sorgen. Det handler 
ikke kun om at fejre succes, det handler også om at lære af fiaskoer. Det handler ikke kun om 
at føle sig glad med klapsalver, det handler om at være glad som anonym. At være glad er ikke 
skæbnens død, men en præstation for dem, der kan rejse sig i deres indre. 
 
At være lykkelig er at holde op med at føle sig som et offer og blive forfatteren for sin egen 
skæbne og liv. Det er at gå gennem ørkner, men også være i stand til at finde en oase dybt i 
sjælen. Det er at takke gud hver morgen for livets mirakel. At være glad er at være tryg ved si-
ne følelser og at kunne tale om sig selv. At have modet til at høre et ”nej” og finde tillid til kri-
tik, selv når det er uberettiget. Det at kunne kysse dine børn, nusse dine forældre, have poeti-
ske stunder med dine venner, selv når de sårer os. 
 
At være lykkelig er at lade den skabning, der bor i hver enkelt af os, leve frit, glad og enkelt. 
Det er at have mod til at sige ”jeg har lavet fejl”. Det er at have styrke til at sige: ”Jeg er ked af 
det”. Det er at have fornuft til at sige ”jeg har brug for dig”.  
Må dit liv blive en have af muligheder for lykke… så at han om foråret kan være elsker af glæ-
de og om vinteren en elsker af visdom. 
 
Og når du laver en fejl, så start forfra. For først da vil du være forelsket i livet. Du vil opdage, 
at det at være lykkelig ikke er at have et perfekt liv. Brug tårerne til at skabe tolerance. Brug 
dine nederlag til at træne din tålmodighed. Brug dine fejltagelser med billedhuggerens sindsro. 
Brug smerte til at tune ind i nydelse. Brug forhindringer til at åbne intelligensens vinduer. 
 
Giv aldrig op… Giv først og fremmest aldrig op på de mennesker, der elsker dig. Giv aldrig op 
med at være glad, fordi livet er et utroligt skue. 
 
(PAVE FRANCIS 21. juli 2022) 
(indsendt af Lis Clausen 9. Gilde) 

GIVER TANKER OG EFTERTÆNKSOMHED 
         Tale af Pope Francis 

FLOT TALE AF PAVEN - POPE FRANCIS 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne 

 

Når dette læses, er vores Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke forhåbentligt vel gennem-
ført. Jeg håber, at rigtig mange – både gildebrødre og familie/venner/naboer – har haft en dej-
lig aften. 
 

December varsler julens komme, og der bliver rig mulighed for at dyrke fællesskabet, både i 
familien, i gildet og med vennerne; jeg håber, I giver jer tid til at nyde det hele. 
Som vanligt er der igen mulighed for at samles til Nytårskur i Gildehuset søndag, den 8. ja-
nuar 2023 kl. 10-12 for at ønske hinanden et godt nytår. Læs nærmere i Gildekontakt for ja-
nuar 2023. 
 

I oktober holdt vi Fellowshipaften i Bolbro Kirke – også en aften i fællesskabets tegn.  
Desværre var der ikke så mange deltagere, som vi kunne have været. Vi må derfor overveje, 
hvad vi fremtidigt skal gøre. 
 

Igennem en årrække havde vi forskellige foredragsholdere, som – med en international vinkel 
– berigede os med deres oplevelser. I de seneste år har aftenen; på baggrund af fremsat ønske 
fra gilderne, indeholdt underholdning af forskellig art; men desværre med et støt faldende del-
tagerantal. 
Vi må derfor bede gildeledelserne om at fortælle, hvad deres medlemmer ønsker til de fremti-
dige fellowshipaftener:  
 

 Skal eftergildehallen være med underholdning, med foredrag eller med ?? 
 Skal arrangementet flyttes til fx lørdag formiddag/eftermiddag?? 
 Skal vi stoppe med at afholde fellowship?? 
 

På det kommende stadsgilderådsmøde den 16. februar 2023 vil dette spørgsmål være et af 
emnerne på vores dagsorden. 
 

Sluttelig vil vi i Stadsgildeledelsen ønske både jer og jeres nærmeste en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår. 
 

Venlig hilsen 
Karen 

Kære Gildebrødre. 
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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 19. januar 2023 kl. 13.30 hos Hanne C. Burchardt 

Emne: ”Vadehavet” 

Riddergruppe 2. 

Holder møde den 19. januar 2023 kl. 14.30 hos Karen 

Emne: Der arbejdes videre med ”revidering” af lov og løfte. 

 

 
Vi tænder et lys, 
i den kolde morgen. 
Det åbner for glæden 
og slukker for sorgen. 
 

 
Vi tænder et lys, 
snart tænder vi mange. 
Igen skal vi høre 
vor barndoms sange. 

 
Det brænder så roligt, 
så klar er dets flamme 
for venskab og glæde, 
er altid det samme 
 

 
Så tænd kun dit lys, 
i denne mørke morgen. 
Det åbner for glæden 
og slukker for sorgen. 

 Hedvig Nielsen 

Vi mødes torsdag den 8. december hos Hanne på KALLERUPVEJ 38 kl. 12.00-15.30 
Vi holder julemøde. HUSK DRIKKEVARER. Indbydelse er udsendt. 
Tilmelding senest 2. dec. til Hanne tlf. 51 51 20 58. 
På glad gensyn  
Gildeledelsen 



- 6 - 

 2. GILDE 
GK  Jack Andersen GM  Erik Johnsen GS  Erik Jensen 

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

Efter flere gange at have flyttet vort fælles-
møde med 9. gilde kunne vi endelig afvikle 
vores møde, hvor vi så hele 5 tamme ugler. 

Vi havde fornøjelsen at af lære om uglernes 
verden, samt holde og røre uglerne. 

November blev der afviklet gildehal. Det var en ganske særlig gildehal, da vi her kunne fejre 
Gildebror Knud Østerskovs 60års jubilæum.  
Et stort tillykke til Knud med jubilæet skal derfor igen lyde, da det er virkelig flot. 

Programmet for december 

27. nov. Jul i Bronx kl. 11.00-17.00 

27. nov. – 21. dec. Juletræssalg 

5. dec. Gildemøde kl. 18.30 

14. dec. Fællesmøde med 9. gilde 

17. dec. Jul ved Gildehuset kl. 11.00-17.00 
 

17. december sælger vi juletræer fra kl. 11 til kl. 16.00. 
Der vil være mulighed for at komme i vores café, hvor der vil være rig lejlighed for købe æble-
skiver og lidt at drikke. - Fra kl. 14.00 vil der være underholdning med dukketeater og en lire-
kassemand. Der skal lyde en stor opfordring til alle gildebrødre til at opleve jul i Bronx (ikke 
mindst i gildehuset), hvor det vil være muligt at få et par gode timer. 
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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/ 

 

Julefest i Gildehuset i Gildehuset 
Lørdag den 10-12-2022 kl. 13.00 
Husk en pakke til ca. 25 kr. 

Gruppemøder: 
1. gruppe: torsdag den 01-12. kl.18.30 hos Erik O. 
2. gruppe: onsdag den 14-12. kl.14.30 hos Lisbet og Poul. 
3. gruppe: torsdag den 15-12. kl.17.00 hos Hanne Thormose. 
 
De bedste ønsker om en: 

God Jul 

Den 22. november blev Fredslyset, af 
spejdere og et smukt fakkeltog, ført fra 
Sankt Laurentii kirke, hvor det brænder 
året rundt, og op til Roskilde Domkirke. 
I Roskilde Domkirke bar spejderne lyset 
ind og tændte alterlysene ved flammen. 
Det er altid meget stemnings-
fuldt. 
 

”Fred begynder med dig”, lød 
årets fredslysbudskab. 

Dagen efter blev det båret ind i Domkirken i Odense af Stadsgildemesteren. 
Her underholdt Oda koret og de tilstedeværende kunne få lyset med hjem. 

Fredslyset 2022 
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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/ 

DECEMBER 

Den 30. november kl. 17.30: julemøde. Indbydelser er sendt rundt. 
 
Den 18. januar 2023 er der nytårsgildehal - og selvfølgelig skal det nye år bydes velkommen 
med bobler og kransekage. Prisen er 50 kr. 
Deadline for tilmelding og betaling er den 9. januar til Ulla -  
storeklaus16@gmail.com - MobilPay 21 22 59 68 

Gruppemøder: 
1. Gruppe: 08.12. kl. 14.00 hos Ritta 
2. Gruppe: nærmere ved gruppeleder 
3. Gruppe: nærmere ved gruppeleder 
4. Gruppe: nærmere ved gruppeleder 
5. Gruppe:14.12. kl. 18.00 hos Carsten 
6. Gruppe: deltager i gildets julemøde 
7. Gruppe: intet møde i december - alle deltager i julemødet 

Den 15.12. kan Mills fejre sin 85-års fødselsdag 
Den 16.12. kan Tove Fuglsang fejre sin 85-års fødselsdag 
Den 16.12. kan Mogens fejre sin 95-års fødselsdag 
Den 18.12. kan Ingeborg fejre sin 75-års fødselsdag. 
 
Gildet ønsker jer alle hjertelig til lykke. 

Gildeledelsen ønsker jer og jeres kære en rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år.  
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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 12. December Der holder vi Julefrokost i Gildehuset kl. 17.00 

      Gruppe 82 står for maden, og husk at melde afbud 
      til Karin eller Elsebeth senest den 10. december. 

 

Grupperne: 
gr. 81  Torsdag den 8. december kl. 13.00 møde hos Kaj 
   Emne: (bl.a. Planlægning af næste års program. 

gr.82  Mandag den 19. Julehyggemøde hos Elsebeth kl. 18.00 
 

I ØNSKES ALLE EN RIGTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTÅR. 

JULENS OVERSKUELIGE - TO DO - LISTE 
Man hører ofte fra folk, at julen er en stressende tid - og det er der ikke noget at sige til. 
Børnebørnene skal have en pakkekalender hver, der arrangeres en masse sammenkomster, 
for nu skal der virkelig hygges.  
Der skal laves juledekorationer, bages, vi skal på julemarked og lige nå at besøge en gam-
mel tante. 
 
Hvad blev der så af min - to do - liste? Den forsvandt midt i al juleræset, men et kan jeg 
dog foreslå  
 
Giv dig tid. 
Forventningerne til alle de ting vi ”SKAL” nå, overstiger sommetider det personlige over-
skud, og julen er et glimrende eksempel på en perlerække af aktiviteter, der langsomt dræ-
ner den i forvejen så vaklende overskudskapital. 
 
Jeg mindes som barn, når sneen føg om hjørnerne på huset, hvordan vi 
krøb op til bedstefar i den store stol, en på hvert armlæn, og så læste han 
julehistorier - ofte vankede der også et ekstra stykke chokolade. 
 
Du er ikke en dårligere bedsteforælder/forældre, hvis du snyder lidt og 
køber småkagerne hos bageren, eller køber en færdig juledekoration i ste-
det for at svine stuen til med gran og tørret appelsin.  
Det vigtigste er, at du har overskud til de ting du gør. 
 
GLÆDELIG JUL. 
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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/ 

 

Decemberdagen er så grå,    
herind kan solens lys ej nå. 
Min dag slår ikke til, 
men der er lys i gaderne 
og trængsel langs facaderne 
og sang og strengespil 
 

    Digt af Hedvig Nielsen 

December:  
Onsdag den 14. 1. Gruppe indbyder 2. og 9. gilde til julemøde med ledsager kl.18.30
 Gruppen vil stå for en festlig aften, samt et lækkert Juletraktement. 
 Gå ikke glip af denne hyggelige aften. 
 Tilmelding til Sonja Heineke senest den 11. december 

Tlf. 20 21 15 85 - heineke@familie.tele.dk 
 

Grupperne: 
1. gruppe den 05/12  Hos Jette kl. 13.00 
2. gruppe     Ingen møder i december. 

 

Alle i 9. Gilde og deres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår 
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 NATURLAUG FYN 

Årsprogram 2023  

Januar og februar måneder er der daglige individuelle vandreture i konkurrence med andre og 
med sig selv. 
I januar yderligere fælles ture ved Hollufgård hver torsdag (fra kl. 10.00-11.00). 
Tirsdag den 17. januar nattevandring og bål. 
Tirsdag den 7. februar Åsum m.m. 
Fredag den 31. marts Hesbjergskoven. 
Lørdag den 29. april Skovsbo Langeland. 
Lørdag den 3. juni Brahetrolleborg med Rhododendron Parken. 
Torsdag den 22. juni bustur til Samsø. 
Onsdag den 19. juli Munkebo Bakke. 
Mandag den 14. august Hylkedam. 
Onsdag den 6. september Jordløse Bakker. 
Torsdag den 21. september årsmøde og Kohaveskoven. 
Søndag den 29. oktober Svanninge Bakker. 
Fredag den 17. november Helnæs. 
Fredag den 24. november planlægningsmøde. 
Fredag den 15. december julemøde. 
 
 

Naturlaug Fyn er en af gildernes største afdelinger med 52 medlemmer fordelt på 8 gilder. 
Som medlem får man information via mail ca. 10 dage før hvert arrangement. 
Årskontingent er kr. 50. 
Kontakt nybent@midtfyn.net og gå med. 

 

Den 5. oktober havde jeg været gildebror i 50 år - ufatteligt, men do-
kumenteret sort på hvidt. 
OG - og den 16. fik jeg overrakt 50års nålen af min gildemester. 
 
Det blev en uforglemmelig aften, som jeg er meget taknemmelig for. 
Jeg havde selv været ”på lageret” og det er utroligt, hvad jeg har fået 
lov til at været med til, har oplevet fordi jeg er medlem af Sct. Georgs 
gilderne i Danmark. 
 
At være medlem af netop Sct. Georgs gilderne giver så meget, dersom 
du selv vil. 
Tak til alle jer, der var med den aften, og gav mig endnu en dejligt op-
levelse, at tænke tilbage på. 
            Ulla 

mailto:nybent@midtfyn.net
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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. 
Januar nr. er det 1. 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  


