Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Inge-Lise Hansen

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)

15. Gilde Coronaramt.

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

Alle møder er suspenderet indtil videre
inklusiv den 14. april

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

57 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre april 2020

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 2020
Tor. 2. Naverne Aflyst
Tir. 14. 15. Gilde, Sct. Georgsgildehal,Aflyst
Tir. 21. 1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tir. 28. 18. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Maj 2020
Tor. 2. Naverne
Tir. 12. KT-Gildet, gildemøde
Tor. 14. 15. Gilde, gildemøde
Tir. 19. Stadsgildeting
Tor. 28. 18. Gilde, gildemøde

salen + hulen
salen
salen
salen

salen + hulen
salen
salen
salen
salen

Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: bj_gildeinsp@live.dk

o-0-o

Stadsgildearrangementer i 2020
Arrangement
Stadsgildeting
Uddelingsgildehal
GM-GK-GS-møde

Dato
19-05-20
11-06-20
27-08-20

Ugedag
tirsdag
torsdag
torsdag

Arrangør
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen

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.
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Til gildebrødre og andre
interesserede:
Vi har også brug for jeres hjælp!
Oak City Rally 2020, søndag den 24. 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 290 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.
Opgaven går ud på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler kommer uskadt forbi hinanden og især at passe på
vores børn og unge.
Tøv ikke et øjeblik - kontakt nedenstående fra Oak City Rally og husk
vi har brug for lige netop din hjælp!!
Tilmelding som hjælper/dommer gerne senest
20. april 2020 til:
Claus Museth
18. gilde i København
Tlf.: 20 87 89 33
e-mail: museth@os.dk
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15.Gilde –”Sammen - men hver for sig”
Kære alle gildebrødre i 15. Gilde.
Hvornår vi får lov til at forsamles i gildet til møder, kan vi ikke vide.
Dette skrives efter besked om, at alle begrænsningerne i samfundet er
forlænget frem til 13.april – 2.påskedag.
Ingen kan vide om der kommer yderligere tiltag.
Med hensyn til gildeledelseserklæringen er der jo som meddelt fra
Landsgildeledelsen sat en ny frist - den 1/9 - for indsendelse af denne.
Inden da er jeg overbevist om, at vi har fundet en løsning på, hvordan vi
ordner gildetinget. Jeg tror vi alle har været ret afventende, hvordan det
hele ville udvikle sig. At alt på denne måde er lukket ned nu, havde i
hvert tilfælde ikke jeg i min vildeste fantasi forestillet mig.
Men nu er det som det er.
Vi gør os alle umage med at holde os selv i en slags selv-isolation, køber sjældent ind, nogen køber måske endda ind via nettet og får leveret
til døren. Måske vi sidder lidt på terrasser og altaner og nyder lidt det
dejlige forårssolskin, som heldigvis i de seneste dage har aflyst den
evindelige regn. Måske er det endda sådan, at ”vi er sammen
hver for sig” og synger, når DR1 hver morgen sender Morgensang med
Philip Faber?
For nogle dage siden modtog jeg fra Landsgildekontoret følgende, som
jeg blev bedt om at videresende til jer alle:
Så er der Newsletter fra Europa.
Vores nordiske stemme i Europakomiteen, Lena Classon fra Sverige,
sender alle et stort, virtuelt kram og ønsker om at vi alle passer på os
selv og hinanden. “Når vi står sammen, kan vi også klare dette,” skriver hun.
Med gildehilsen
Birthe
International koordinator
Med optimistisk gildehilsen
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Kultur/kunst gruppen

Nyt fra Naverne

Tirsdag d. 03.02.20 mødte kulturgruppen fuldtalligt op
til møde hos Leif.

Naverne i marts.

Snakken gik som sædvanlig rigtig godt fra start, og den fortsatte over
den dejlige sammenkogte ret med kartoffelmos til.

Denne torsdag var vi 9 navere på holdet.

Så blev vi ellers sat på en opgave, Leif havde en tyk bog, hvor vi ud
fra malerierne
skulle gætte på perioden de var malet i, der var 15 spørgsmål, og det
var godt nok svært.
Vi har meget at lære endnu.
Over kaffen fortsatte snakken, vi kom ind på rindalismen, som er opkaldt efter
Peter Rindal, som var talsmand for borgere der protesterede mod statens
Kunstfonds uddeling af arbejdslegater og livsvarige ydelser til kunstnere.
Rindalisme går ud på, at kunsten økonomisk skal hvile i sig selv uden
støtte
fra de offentlige kasser. Kunst er simpelthen ikke noget, der skal bruges
skattekroner på.
Inge-Lise havde et maleri til salg af maleren Oluf Simony Jensen, der
forestillede
Kobbersmeden der får brev fra sønnen i amerika. Der var desværre
ingen afsætning.
Tak for en hyggelig aften.

Vaskerummet blev ryddet, og endnu et vognlæs blev kørt på
genbrugspladsen. De bedste af reolerne
bliver genbrugt. Ved de kommende navermøder bliver loft og vægge gjort i
stand med mørtel og maling, og det bliver rigtig pænt, når vi bliver færdige.
Stole- og bordben blev efterset.
Glas og bestik blev suppleret.
El-, varme- og vandmålerne blev aflæst.
En utæt vandhane i køkkenet fik nye
pakninger.
Flere hold lejere blev vist rundt og aftalte lejemål.
Traktementet var lækker sprødstegt kylling med ris, karrysauce, salat og dertil pandekager med vaniljeis, kirsebærsauce og kaffe. Tak for dejlig mad!
Ole O.
P.S.: Undgå at sætte varme ting på de nylakerede borde, og
tør dem af, hvis de bliver våde eller snavsede. Tak!

Næste møde skulle have været hos mig d. 06.04.20, men i disse coronatider må
det rykkes, til vi igen kan være flere samlet.
Pas på jer selv.
4
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Fra Stadsgildemesterens kalender
Hvert år i januar inviterer landsgildeledelsen (LGL)
Distriktsgildemestrene til Distriktsforum (DF) – også i
år henlagt til Bygholm Scandic i Horsens.
I år var DF desværre begrænset til en enkelt dag fra kl. 10.00 til 16.00,
så alle vi DGM’er fra Sjællandsnetværket måtte – også denne gang –
stå meget tidligt op for at kunne være fremme til mødestart. Og de fleste
af os var først hjemme igen omkring klokken 20. Normalt holdes DF
som et weekend-møde, der giver mulighed for i pauser og under det sociale samvær at udveksle ideer og inspiration. Det savnede jeg denne
gang.
Fra dagens program vil jeg fremhæve International koordinator (IK)
Birthe Ømarks engagerede indlæg om det internationale område.
Danmark var stiftende medlem af ISGF og har været med til at præge
udviklingen gennem et velorganiseret arbejde - i samarbejde med stærke spejderkorps. Så selvfølgelig skal vi være medlem af ISGF.
Prøv at besøge ISGF’s hjemmeside http://isgf.org/index.php/en/
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er i ISGF-regi tilknyttet og betaler
kontingent til ISGF, Europa-regionen og Nordisk-Baltisk Underregion
(NBSR) – det koster os hver især kr. 19,70 pr. medlem om året – eller
lige godt 5 øre pr. dag.
Europa-regionen og NBSR inviterer mod deltagerbetaling til træf hvert
3. år – næste NBSR-træf i 2021 i Island og Europa-træf i 2022 her i
Danmark. Ved disse træf er der rig mulighed for at mødes med gildebrødre fra en række andre lande.
Blandt DF’s øvrige programpunkter var desuden: Indlæg fra Gøngernes og Sønderjyllands distrikter om gildernes fremtid.
Det er altid inspirerende at deltage i Distriktsforum, og det er min opfattelse, at landsgildeledelsen sætter pris på de input, den får fra distriktsgildemestrene.
Hanne, SGM
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Kære brevkasse!
Jeg er en ung mand på 37 år, lykkelig gift med min
dejlige hustru og vi har 2 børn. En dreng og en pige.
Den seneste tid har min kone købt meget nyt tøj, og
hun er også begyndt at gå meget ud alene. Når jeg
spørger hvem hun er sammen med, svarer hun altid,
ikke nogen du kender.
I forgårs ringede hendes mobil, og da jeg ville række
hende den, vrisse-de hun, at jeg aldrig skulle røre
hendes telefon. Hver torsdag når hun kommer hjem,
bliver hun altid sat af, lidt nede af vejen.
I torsdags besluttede jeg mig for at finde ud af
hvem der kørte hende hjem, så jeg gik ud i indkørslen og gemte mig bag vores Skoda. Da jeg kiggede
ned så jeg min store overraskelse, at den lækkede
lidt olie.
Nu er mit spørgsmål: Er det normalt at en Skoda
lækker lidt olie, når den kun har kørt 30.000 km ?
(Desværre har jeg ikke, hvad brevkasse svarede.)

En af bladets læsere rapporterede kort før
deadline, at
han en aften på vej hjem fra Gildegården havde iagttaget en gul UFO, der fløj slingrende i skiftende
retninger over hustagene på Vanløse Allé.
Han berettede, at han havde meldt sin observation
til UFO-logisk Insti-tut, og han ville også gerne have
nyheden ud i gildebladene.
Vi lovede læseren, at vi bringer nyheden i bladet, når
han og videnskaben i fællesskab har analyseret og
opklaret fænomenet.
Det viste sig imidlertid næste dag, at det gule objekt var en klat mayon-naise på vor læsers ene brilleglas. Hans briller er nu blevet vasket og pudset, og
han beklager ulejligheden.
Redaktøren.

---------------------------------

Klip fra Laaugsppsten 1.Gilde.

- Hvad kalder man en person der er glad om manda-

gen?
- En pensionist.
- Hvad kalder man en person, der er glad om tirsdag,
onsdag torsdag, fredag, lørdag søndag?
- En glad pensionist.
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