Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Inge-Lise Hansen
Birgitte Christensen
Eggert Frandsen

9. april
18. april
22. april

55 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre april 2018
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)

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

SCT. Georgs Gildehal
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: Inge-Lise Hansen
Sankt Olavs Allé 100
2630 Tåstrup
2489-1485
ilhfk@dbmail.dk

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

Torsdag den 19/4 2018 kl. 19,00.
Løftet aflægges, Sct.Georgs budskabet,
indsættelse af ny GK.
Gymnastik, en herregård og meget andet.
Afbud/tilmelding af gæster, til Inge-Lise på tlf.
2489-1485 senest mandag den 16 april.
Jourhavende: Mosaikgruppen
Referent: Udviklingsgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
April 2018
Tor. 5. Naverne
salen + hulen
Tor. 12. 1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
salen
Tir. 17. K-T Gilde, Sct. Georgsgildehal
salen
Tor. 19. 15. Gilde, Sct. Georgsgildehal
salen
Tir. 24. 18. Gilde, Sct. Georgsgildehal
salen
Maj 2018
Tor. 3. Naverne
salen + hulen
Tir. 8. 1. Gilde, gildemøde / gildetur
salen
Tir. 15. 15. Gilde, gildemøde
salen
Tir. 29. Stadsgildeting
salen
Tor. 31. 18. Gilde, gildemøde
salen
Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: bj_gildeinsp@live.dk
o-0-o
Stadsgildearrangementer i 2018
Arrangement
Dato
Ugedag Arrangør
Stadsgildets jubi.
Stadsgildeting

06-05-2018
29-05-2018

søndag
tirsdag

Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen

o -0 - o
Aktivitetslaugets lotteri – serie 2018:
I marts 2018 er trukket til udbetaling i april:
1. præmie - 200 kr. lod nr. 87
2. præmie - 100 kr. lod nr. 41
3. præmie - 50 kr. lod nr. 48
4. præmie - 25 kr. lod nr. 77
Vindere bedes kontakte Pi Højte på mail: piogknud@gmail.com og oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres.
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Til gildebrødre og andre
interesserede:
Vi har også brug for jeres hjælp!
Oak City Rally 2018, søndag den 27. maj

Verdens formentligt længste og største sæbekasseløb afholdes nu for
44. gang. Starten går fra Farum station til Egemosecentret ved Ganløse i alt ca. 10 km. Sidste år var der næsten 300 tilmeldte vogne med
gennemsnitligt 5 deltagere, så der er masser at se til og på!
Du kan som voksen give en hjælpende hånd med, ved at melde dig
som postmandskab. Hvor du vil være med til at afvikle dette enorme
løb. Afhængig af hvilken post du får, vil opgaven vare mellem 2-4
timer.
Postmandskabet skal møde på Farum station senest kl. 9.00. Det præcise mødetidspunkt afhænger lidt af hvilken post man får.
Opgaven går dels ud på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler kommer uskadt forbi hinanden dels at være
hjælper ved selve starten af løbet.
Tøv ikke et øjeblik - kontakt nedenstående fra Oak City Rally og husk
vi har brug din hjælp!!for lige netop
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Mosaikgruppen
Mosaikmøde hos Flemming.
På en isnende kold og blæsende dag, var vi til møde i Tåstrup.
Inge-Lise og Flemming syntes der
skulle være en smule forår, så de
serverede dejlige forårsruller med
salat.
Så kom kalenderne frem, og der
blev lagt møder frem til august
måned.
Hanne havde aftenens emne, vi fik en meget meget fin og personlig fortælling om Borreby Gods, hvor Hanne er kommet der
med sin far, som var dyrlæge. I dag er der også teater på godset.
Næste møde er hos mig, hvor Flemming har Bernstoffs slot som
emne.
Med gildehilsen
Grethe.

Tilmelding som hjælper/dommer gerne senest 22. april 2018 til:
Claus Museth
18.gilde i København
Tlf.: 36 16 89 33
e-mail: museth@os.dk
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Musikgruppen
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Dragør Fort er beliggende på en lille kunstig ø med fast landforbindelse fra Dragør by.

Referat fra Musik gruppemøde den 20. marts 2018.
Musikmøde hos Vibeke, afbud fra Pia der var taget til Spanien.
Under traktementet (dejlig smørrebrød) blev der talt om løst
og fast. Absolut ikke kedeligt, gamle billeder fra Vibekes
barndom, Lindinger, Hannes tidligere arbejdsplads, det røde
hus ved siden af Lindinger der nedbrændte – uhyggelig historie. Nå men nu til det vi var komme for MUSIK.
Vi startede mødet med at synge : Er lyset for de lærte blot
(Erling Lindgren 1984) skrevet af Jørgen Gybel, Vi var alle
lidt inspireret af lørdagens tv udsendelse hvor Højskole sangbogens mange sange blev sunget over 24 timer.
Klassisk musik, jazz musik, orgel musik, giro 413, o.s.v.
DET ER YT.
Nu hedder det GAME MUSIK, og
hvad er så det. Alle unge (og gamle) mennesker spiller spil, computer spil på nettet, som er med underlagt musik. Vi blev noget forbavset over hvilken musik, man
bliver tavs og lyttende til denne
skønne musik, samtidig meget beroligende.
Alt kan findes på You Tube, prøv selv at gå på You Tube og
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Dragør Fort blev anlagt i tiden
1910-1915. Fortets opgave
var at medvirke til at hindre
fjendtligt bombardement af
København samt beskytte
minespærringer i Drogdenrenden. Fortets areal er på
32.000 m² hvoraf de 2.500 m² er bebygget.
Under bygningen af Øresundsbroen (1995-2000) blev Dragør Fort benyttet til styring af skibstrafikken i området via VTS Drogden (Vessel
Traffic Service Drogden).
Dragør Fort er nu privatejet og benyttes som restaurant, teambuilding/
events, men der er fri adgang til dele af området. På Dragør Fort findes
en stor bestand af vinbjergsnegle, som er fredet.

Oversigt over Københavns Befæstning:
I nord lå Garderhøj Fort, Lyngbyfortet og Fortunfortet.
I nordøst lå Taarbæk Fort, Hvidøre og Charlottenlund Fort.
I øst lå Middelgrundsfortet, Trekroner og Flakfortet.
I sydøst på Amager lå Prøvestenen, Kastrup Fort, Dragør Fort og Kongelundsfortet.
I vest lå Vestvolden.
I syd lå Mosede Fort.
Bygherre: J.B.S. Estrup, konseilspræsident (svarende til statsminister)
fra 1875 til 1894.
Kilde: wikipedia
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Københavns
Stadsgilde
Det vil glæde os at se gildebrødre og ledsagere ved

Københavns Stadsgildes 75-års jubilæum
Søndag den 6. maj 2018
kl. 12:30 - ca. 18:00
på Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 1, Dragør.
Arrangementet omfatter:
Velkomstdrink,
Kabyssens frokostplatte, inkl. et glas vin/øl/vand,
hyggeligt samvær mm., rundvisning på fortet,
kaffe og kage.
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skriv Hollow Kight, Resting Grounds (with water) og lyt, helt
utrolig smuk
Andre stykker: Queens Garden, City og Tears og mange flere. Prøv ligeledes: Ghost Fight, Can you really calle this a
Hotel, utrolig godt musik.
Eleanor Rigby........Beatles (se bilag) også det var en musikoplevelse, nu blev der sunget med på bl. a. In my life, With a
little help from my friends.
Skøn musikaften, nye musikoplevelser, masser af fællessang.
Næste møde hos undertegnede den 11. april 2018
referat på musikgruppens vegne Inge-Lise

Prisen er: 275 kr. pr. person.
Påklædningsforslag: Gerne pænt sommertøj men praktisk til en fodtur på fortet.
Invitationerne er på vej til hver enkelt gildebror
via gildemestrene i marts måned.
Nærmere om tilmelding og betaling i invitationen.
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Nyt fra Naverne
Naverne den 1. marts
2 navere var sendt på ferie til udlandet i 20 – 30 graders varme mens vi
andre mødtes til navermøde.
De sædvanlige kontrolopgaver blev foretaget.
Vinduet ud mod Ådalsvej blev malet 2.
gang- skal have en gang mere.
Stabelstolene blev renset. De var meget
plettede. Diverse tape blev taget ned fra
loftet. Det ville være rart, hvis man fjernede det selv efter fest eller lign.
Et toiletsæde på dametoilettet, der var
løst, blev erstattet med et nyt.
Køkkenholdet serverede Gule ærter og
pandekager, og så var der vist noget med
komfuret. Det hjælper når men skruer helt op for varmen.
Vi må håbe at de rejseglade navere har nydt varmen. Vi nød hinandens
gode selskab. Udenfor var det -5 grader.
Ole substitut for Ole

Billeder fra bankospillet den 22. februar >>>
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Stadsgildepennen
April har alle slags vejr.
Selv om det sner, er der små forårsblomster
rundt om i naturen og i blomsterbutikker.
Blomster gør mig glad især erantis, vintergækker og krokus,
fordi jeg mindes om, at selv om sneen daler siberisk-agtigt, er
usynlige kræfter i gang. Planter og træer får blade på, og foråret er i gang. Det er dejligt.
Ellen.

Vits.
Et par, som havde været gift i omkring 25 år, fejrede mandens
50-årsfødselsdag.
Midt under festen kom en fe, som sagde, at fordi de
havde elsket hinanden og levet sødt sammen i alle de
mange år, ville de få hvert en ønske opfyldt.
Kvinden sagde, at de aldrig havde haft råd til at rejse,
så hun ville ønske, de kunne rejse jorden rundt sammen.
Feen svang sin tryllestav, puf, og straks stod kvinden
med billetterne i hånden.
Så var det mandens tur. Han tøvede lidt, inden han sagde, at han
ønskede, at hans kone ville være 30 år yngre end ham selv.
Feen svang tryllestaven igen, puf, og så var manden på et øjeblik
blevet 80 år.
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