Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Inge-Lise Hansen

halv rund

9. april

Kontingent indbetaling
Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502
Betalingsterminer
Jan. - April - Juli - Okt.
Kontingentet er pr. gildebror kr. 375 pr. kvartal (eller 125 pr. måned)

Gildehal.

Indlæg til kæden
modtages med glæde
senest den.
25. april

I april aflyst.

15. gildes hjemmeside: www.15gilderoedovre.dk
Stadsgildets hjemmeside: www.kbh-stadsgilde.dk
Gildegårdens hjemmeside: www.gildegaarden.dk
GM: Vibeke Dich Hermann
Axelhøj 34
2610 Rødovre
5053-4248
madamdich@gmail.com
GK: Ole Lind
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
2605 Brøndby
4081-1360
olelind@brnet.dk

58 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre april 2021

GS: Flemming Kjelsmark
Sankt Olavs Allé 100
2630 Tåstrup
2466-3734
ilhfk@dbmail.dk
RED: Jette Lind
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
2605 Brøndby
2512-7425
jettelind@brnet.dk
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Københavns Stadsgildes kalender
April 2021
Tor. 8. Naverne
Tor. 15. 15. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tir. 20. 1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tir. 27. 18. Gilde, Sct. Georgsgildehal

salen+hulen
salen
salen
salen

Maj 2021
Tor. 6.
Tir. 11.
Tir. 18.
Tor. 27.

salen+hulen
salen
salen
salen

Naverne
Stadsgildeting
15. Gilde, gildemøde
18. Gilde, gildemøde

Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: bj_gildeinsp@live.dk
o-0-o
Sct. Georgs Gildernes medlemmer (gildebrødrene) er tidligere og nuværende voksne spejdere, spejderforældre og andre interesserede, der
deltager i det kammeratlige samvær, arbejder med personlig udvikling
og deltager i opgaver til støtte for spejderarbejde og humanitære formål.
Et Sct. Georgs Gilde er en kreds af mennesker, der gerne deler deres
personlige overskud med hinanden og med andre.
En gildebror er en kvinde eller en mand, som aldrig blev færdig med at
være spejder.
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Five pearls of Scottish wisdom
1. Money cannot buy happiness but somehow, it's more comfortable to cry in a Mercedes Benz than it is on a bicycle.
2. Forgive your enemy but remember the bastard's name.
3. Help a man when he is in trouble and he will remember you
when he is in trouble again.
4. Many people are alive only because it's illegal to shoot
them.
5. Alcohol does not solve any problem, but then neither does
milk.
o-0-o
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Gildemøde

Optimisme og livskraft
Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil!
Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bli'r somren til!
Digtet er skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson og var med i samlingen
”Digte og sange” i 1870. Denne dag hvor dette skrives har været en rigtig dejlig forårsdag. En dag, hvor også solen kunne varme ansigtet og
den første kop kaffe i haven blev indtaget.

o -0-o

Jeg har nået den alder, hvor jeg ved,
hvad der er værd at vide,
og på en god dag
kan jeg også huske noget af det ...
10

NU går vi mod lysere tider. Turen med størsteparten af gildet var yderst
opløftende og det er dejligt, at vi har lagt planer for månederne frem til
sommerferien.
Påsken ligger lige foran os, og I ønske alle en rigtig dejlig april og på
gensyn på næste tur.

Med en stadig optimistisk gildehilsen
Vibeke
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Fra gildebror til gildebror
Vor tid som spejder – en gave for livet.
Reflektion.
Det varmede mit gamle spejderhjerte forleden
at konstatere, at der nu er 70.000 spejdere i landet, og at der endda er venteliste på op imod
2.000 for at komme ind i korpsene. Hvorfor ? Jo,
fordi det, jeg som mange andre lærte af at være
spejder, i realiteten har påvirket mig hele livet. Og
det glæder mig, at så mange i den nuværende fortravlede verden med stor fokus på menneskene selv (også børnene)
med mulighederne, fx computerspil m.m., gennem spejderlivet får
mulighed for at få de samme oplevelser og den langsigtede indflydelse, vi fik.
Og hvad var det så, spejderbevægelsen ”gav” os. Jo, for det første
respekten for naturen og glæden ved at færdes i den med alle de
praktiske opgaver og udfordringer, vi kom ud for.
Derudover lærte vi at værdsætte og respektere andres meninger
og at hjælpe mennesker, der havde behov for det. Og så enkelt som
det lyder, lærte vi at opføre os ordentlig over for andre mennesker. I
trafikken, på arbejdet, i skolen osv.
Vi lærte at være ærlige og generelt at have en positiv indstilling. Vi
lærte at samarbejde for det gode med respekt for samfundet og vort
land, og vi lærte at forstå, at man skal bidrage og deltage for at opnå
de goder, som samfundet kan give en.
4
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Når I skal vælge gildemester, så tænk på dette:
En leder:
Hvis han er venlig, er han familiær;
hvis han er alvorlig, er han et surt opstød.
Er han ung, ved han ikke noget som helst.
Er han ældre, er han et mosgroet oldtidslevn.
Hvis han tilhører et parti, er han ensidig.
Hvis ikke er han et fjols, der ikke tør bekende kulør.
Hvis han drikker, er han en sut.
Hvis han ikke gør det, er han en hængemule.
Taler han med alle, er han et sludrechatol.
Gør han det ikke, er han en mumie.
Hvis han overholder lovene, er han en pernittengryn.
Hvis ikke er han sløset.
Hvis han holder opsyn, er han spion.
Hvis han ikke gør det, er han ligegyldig.
Han må have tålmodighed som en engel, være tykhudet som en flodhest, snu som en ræv, modig som en
løve, blind som en muldvarp og tavs som graven.
Kort sagt:
Han må vide alt, se alt, intet sige, men alligevel klare
alt.
Anonym forfatter.
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Stadsgildepennen
Os der er født 1 50´60´70 erne.
Lidt smil til læben i coronalockdown.
Der er 10 ting, der får mig til at grine i år.
1. Det dummeste var nok at købe en planlægningskalender.
2. I 2020 holdt jeg mig væk fra negative mennesker.
I 2021 holdt jeg mig væk fra positive mennesker.
3. Verden er omvendt. Ældre mennesker sniger sig ud af huset, mens deres børn råber af dem, om at blive hjemme.
4. I morges så jeg min nabo tale med sin kat, og det var
åbenbart, at hun mente, at katten forstod hende.
5. Prøv dine cowboybukser med jævne mellemrum. Dine
kondibukser får dig til at tro, at alt er godt.
6. I 2020 hostede man for at skjule en prut i 2021 pruttede man for at skjule et host
7. Jeg troede aldrig at talemåden ”jeg vil ikke røre vedkommende med en ildtang” - skulle blive politisk korrekt i
Danmark, men sådan blev det.
8 At øve sig i social distancering fra køleskabet.
9. Man håber på godt vejr for sin daglige udflugt til skraldespandene.
10. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville gå ind i en bank iført
maske og be `om penge.
DISS Kirsten
8
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Vi lærte gennem opbygningen af spejderbevægelsen, hvorledes samfundet er opbygget,
at man automatisk får og må tage mere ansvar efterhånden, som man bliver ældre, og
at man her igennem mere eller mindre automatisk opnår en række fordele.
Vi lærte at være kritiske over for samfundets (menneskers) skyggesider, fx narko og
overdreven spiritus. Vi fik også mulighed for at lede og herigennem
forberede os på arbejdslivet efter skolen. Alt dette er mindre aktuelt i dag end dengang, vi var spejdere.
Derfor vil jeg slutte med at opfordre børn og unge til at blive
spejdere og i øvrigt opfordre dem, der har mulighed for det, at
melde sig som ledere, noget der også giver et positivt udbytte.
Lidt at fundere over. Måske et emne til et kommende gruppemøde.
Gildehilsen fra meget hyggesnak hos Birgit
Inge-Lise og Birgit
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Gildemøde/tur
Gildemøde.
Den 21. marts, blev 15. gildes andet udendørs gildemøde afholdt, denne gang ved
Vest volden, hvor 16 gildebrødre og 1 gæst,
mødtes ved parkeringspladsen, for enden af
Rødovreparkvej
Selv om det blæste en del, skinnende solen,
og med det rigtige tøj var det lige vejr til et par timer udendørs.

Når arrangementet oven i købet bød på godt selskab, grillede pølser
håndbajer, med efterfølgende gåtur, og kaffe og kage, kan det ikke
blive meget bedre.
Efter pølserne var det tid til dagens gåtur. Birgit foreslog en tur hen ad
Korsdalsvej til den røde brandhane, med stop
ud for irmabyen, hvor de
kommende forretninger bliver Aldi og Lidl,
altså ingen Irma i Irmabyen.
Herfra fortsatte vi i smågrupper ad stierne
tilbage til udgangspunktet, hvor kaffen og
den hjemmebagte kage ventede +Vagns
svendestykke, kopien af gildehallens økse udført i egetræ, som gildemesteren indviede.
Der blev ikke sat dato på næste møde, som måske bliver en tur til
Valbyparken.
Tak for nogle gode timer.
Børge.
6
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Fra gildebror til gildebror
Kære gildebrødre.

Ved en vellykket tur den 21.3.2021 (se referat andet steds) blev vi alle
enige om at fortsætte denne dejlige udflugt en gang om måneden, dog
ændrer vi fremover dagen til en hverdag, hvor der er knapt så mange
mennesker i naturen.
Disse udflugter fastholdes, indtil vi kan begynde at planlægge vore
"normale" gildemøder. (Corona-restriktioner).
De kommende dage med udflugt er:
Tirsdag den 27.4.2021
Fredag den 21.5.2021
Fredag den 18.6.2021
Følgende mødesteder blev foreslået: Valby
Parken med bl.a. Rosenhaven, Bål-møde i
juni, ?????.
Sæt venligst kryds i kalenderen de nævnte datoer.
Tidspunktet bliver højst sandsynligt 13.00 - ca. 15.00 alle dagene, men
ret til ændringer forbeholdes.
Inge-Lise og Kirsten melder ud via sms til alle, når vi har fastlagt det
næste sted.
Det er dejligt, at I møder så talstærkt op, og det er skønt at møde jer alle
igen.
Knus
Inge-Lise og Kirsten
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