Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Inge-Lise Hansen
9. april
Hanne Borgstrøm jubilæum 40 år, 20. 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)

59 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre april 2022

Sct. Georgs Gildehal
Indlæg til kæden
modtages med glæde
senest den.
25. april

Tirsdag den 5. april 2022 i
Gildegården
Forhal kl. 19.00 og gildehal kl. 19.30

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

GS: Flemming Kjelsmark
Sankt Olavs Allé 100
2630 Tåstrup
2466-3734
thatsflemming@gmail.com

RED: Jette Lind
GK: Ole Lind
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
2605 Brøndby
2605 Brøndby
4081-1360
2512-7425
jettelind@brnet.dk
olelind@brnet.dk

Jourhavende gruppe: Mosaik gruppen
Refererende gruppe: Musik gruppen
Afbud eller tilmelding af gæster til Vagn på tlf. nr. 3169
7727 senest torsdag den 31.3.2022
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Københavns Stadsgildes kalender
April 2022
Tor. 7. Naverne
Tir. 5. 15. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tir. 26. 18. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tor. 28. 1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Maj 2022
Tor. 5. Naverne
Tir. 17. 15. Gilde
Tor. 19. Stadsgildeting
Tir. 24. 18. Gilde, gildemøde
Tir. 31. 1. 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 2022
Arrangement
Stadsgildeting
Uddelingsgildehal

Dato
19-05-22
21-06-22

Ugedag Arrangør
torsdag Stadsgildeledelsen
tirsdag Stadsgildeledelsen
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gulve; investeret i nye gardiner et par gange; indkøbt lyd- og ’billed’anlæg til gildernes og foredragsholderes brug; renoveret køkken og lagt
ny tagbelægning på huset (selve tagbelægningen doneret af et familiemedlem til Gildegårdens nuværende formand, Kurt); og Naverne har
gennem årene bl.a. malet og repareret overalt i Gildegården.
Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi Gildegården gennem alle
årene også er blevet udlejet til små og store fester – i starten med en fast
tilknyttet festkonsulent – og i de senere år uden. Og igennem mange år
har der to gange om ugen været udlejet i dagtimerne til Linedanserne.
Sidstnævnte bukkede desværre under i løbet af de sidste to års Coronapandemi, så her er en fast indtægt forsvundet. Men festudlejningerne er
stadig i god gænge. Og Gildegården er i dag gældfri.
Alle vi gildebrødre i Københavns Stadsgilde skylder derfor alle de tidligere og den nuværende Gildegårdsbestyrelse stor ros og tak for alt det
arbejde og alle de timer, der er lagt i Gildegården – og så hører det med
til historien, at gildernes kontingent for brug af Gildegården ikke er steget. Der betales stadig det samme beløb pr. gildebroder nu, som da vi
var i hvert fald dobbelt så mange i Københavns Stadsgilde.
Med glad gildehilsen
Hanne, SGM
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Gildeting
Gildeting tirsdag den 15. marts 2022 i Gildegården
17 gildebrødre mødte op til årets Gildeting. Der var kommet afbud fra: Grethe- Børge- Birgit- Jytte- Kirsten Carlsen – alle på
grund af sygdom.
Vibeke åbnede gildetinget og bad Hanne Borgstrøm om at være
ordstyrer.
Hanne sagde tak for valget og konstaterede mødet lovligt indvarslet.
Ole blev valgt til referent og Kirsten og Jette blev valgt til stemmeudvalg.
Vibeke aflagde beretning og talte om hvad der var sket siden
sidst. Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen. Beretningen
blev godkendt.
Flemming fortalte om regnskabet for 2020 – 2021 samt budget
for 2022.
Regnskab og budget blev godkend med uændret kontingent.
Valg af gildeledelse
Gildemester Vibeke Hermann blev genvalgt
Gildekansler Ole Lind blev genvalgt
Gilde skatmester Flemming Kjelsmark blev genvalgt
Valg af suppleanter til gildeledelsen
Vicegildemester Kirsten Christensen blev genvalgt
Vice gildekansler Grethe Christensen blev genvalgt
Vice gildeskatmester Inge-Lise blev genvalgt
Leif Klargård blev genvalgt til revisor og Inge-Lise til revisorsuppleant.
Tina blev genvalgt til repræsentant for Det Københavnske Sct.
Georgs fond Gildegården
Bjørn blev genvalgt son kulturudvalgs repræsentant
Tina Agesen blev genvalgt som repræsentant for internationalt
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udvalg
Hanne blev genvalgt som repræsentant for ridderudvalget
Bjørn og Vagn blev genvalgt som repræsentant for oplysningsudvalget
Winni blev genvalgt som repræsentant for frimærkebanken.
Jette blev genvalgt som redaktør af Kæden
Pia blev genvalg som Dørherold
Vagn blev genvalgt som faneherold
Bjørn blev genvalgt som heroldsuppleant

Lidt Gildegårdshistorie
I al den tid jeg har været gildebroder (i snart 40 år), har Gildegården
været den faste ramme om alle de mange gode, sjove og spændende arrangementer, jeg har fået beriget mit gildeliv med – både vores egne
arrangementer i 15. København og i særdeleshed alle de fællesarrangementer og fester, der har været gennemført sammen med gildebrødre fra
alle de københavnske gilder.

Under eventuelt var der flere, der ytrede sig – Der kommer en
fyldigere referat.
Ole Lind
Gildekansler

I al den tid, og også før jeg blev gildebroder, var der engagerede gildebrødre, der i første omgang tog initiativ til og fik gennemført, at vi fik
købt vores helt eget hus på Vanløse Alle – og siden det blev en realitet,
har en håndfuld gildebrødre år for år påtaget sig at være bestyrelse, som
tog sig af økonomien samt småt og stort omkring indretning og drift af
Gildegården. Sikke en energi alle disse gildebrødre gennem tiden har
lagt for dagen for, at vi gildebrødre har kunnet holde vores møder og
fællesarrangementer i Gildegården.
Det har ikke altid været nemt at få ’enderne’ til at mødes rent økonomisk, og Gildegården havde dengang nogle meget dyre banklån, som
det var næsten umuligt at komme ud af. Men - igen - slog fællesskabet
til, og i en årrække delte gildebrødre, spejdere og diverse ungdomsforeninger to gange om året navnebøger og fagbøger ud for KTAS. På den
måde tjente spejdere og ungdomsforeninger mange penge til deres arbejde, og resten blev via Københavns Stadsgilde delt mellem godgørende formål og Gildegården, som fik den mindste andel af det indtjente,
og dermed efter nogle få år kunne slippe ud af de dyre banklån.
Siden dengang er vi blevet langt færre gildebrødre i Københavns Stadsgilde, men Gildegården er stadig det sted, hvor vi gildevis eller i fællesskab mødes for at få nogle dejlige timer sammen.
Det kan også nu kun lade sig gøre, fordi der til stadighed har været en
bestyrelse, et hold Navere og andre hjælpende gildebrødre samt en gildegårdsinspektør, som har lagt et stort arbejde i, at Gildegården skal
være et dejligt sted at være.
Der er gennem de seneste 20-30 år investeret i bl.a. nye møbler til forhallen, sofagruppen i salen samt til Hulen. Der er løbende blevet slebet
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Stadsgildepennen
I Danmark er den mørke tid snart omme bliver
Før vi ved af det, kan foråret komme
De lyse timer bliver flere og flere,
Uanset om det regner eller sner
Tiden flyver så hastigt afsted
I kapløb med livet, flyver vi med.
Dagens timer, kan synes så få,
Der er så meget , vi gerne vil nå
Livet må man aldrig glemme
Glemme at leve
Det er et ansvar
Man ikke kan dele
Men det er uendelig trist, hvad vi oplever i Europa lige nu.
Det er hjerteskærende at følge situationen i Ukraine. Vi er alle berørte
over de billeder og beretninger, som vi daglig er vidner til.
Vi skal modtage mødre og børn, der er dybt traumatiseret. Forældre
der er ramt af kugler, og mistet dem de har kær.
Børnene er i dyb sorg over ikke at vide, hvad der skal sker med deres
far, bedsteforældre og hvorfor deres mor græder.
Det er dem, vi skal modtage.
Vi må skabe trygge og omsorgsfulde rammer for disse traumatiske
mennesker .
DISS Kirsten
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Gildeting
Tirsdag den 15.3.2022 havde vi endelig gildeting – igen – efter 2 x aflyste.
Vi mødtes i en dejlig varm gildegård, vi var 17 gildebrødre. Afbud
p.gr.a. sygdom fra Birgit, Kirsten Carlsen, Jytte, Grethe og Børge. God
bedring til dem alle sammen.
Vi startede ved det festligt pyntede fastelavns-bord
med Bjørns hjemmelavede ”mormormad” crebinetter
eller karbonader med kartofler, broccoli og hvid sovs
med ærter og gulerødder. Det smagte dejligt, og der
blev spist godt.
Efter maden startede gildetinget. Dette får I et særskilt referat fra, skrevet af GK Ole.
Hanne var dirigent, og afviklingen gik let og smertefuldt. Vibekes beretning strakte sig fra marts 2020 til dags dato. Selv om der har været
nedlukning og smitterisiko, har vi mødtes en del gange, og det har været dejlige møder.
Efter mødet fik vi kaffe, og snakken gik om løst og fast.
Der var orientering fra Bjørn om Grethes hospitalsforløb, og fra Tommy og Kirstens hospitalsindlæggelse. Pia sendte en hilsen fra Jytte som
måtte blive hjemme. Birgit var fraværende p.gr.a. forkølelse.
Og endelig kunne vi komme til at synge sammen igen. Det var virkeligt
dejligt, og tankerne gik tilbage til corona-starten, hvor Philip Faber gennemført ”Syng sammen”. Efter 4 sange i rap sluttede GM Vibeke aftenen af med broderkæden og Spejderbror, her er min hånd.
Det var en rigtig hyggelig aften, og selv om Bjørn og jeg nu tager til
Texas indtil 26.4.2022 håber vi, at I må få en lige så hyggelig Sct.
Georgs gildehal i september måned.
For referat Kirsten Christensen
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Mosaikgruppen
Mosaik-gruppen holdt gruppemøde mandag den 28.2.2022 hos Kirsten.
Traktementet denne gang var en udvidet morgen-frokost-brunch, som
skulle have været brugt ved stadsgildet Nytårs-brunch-kur i januar måned.
Det drejer sig om en bord-småamerikanske-pandekager-plade, hvor
hver især laver deres egne madpandekager og så lægger pålæg, bær
eller andre specialiteter på.
Meningen var at konstatere, om det
kunne benyttes til den næste Nytårsbrunch-kur?
Vi blev enige om, at det kunne godt
lade sig give sig, men der skulle stå en
fast ”pandekage-steger” ved instrumentet.
Vi havde faktisk aftalt at ”se” på Etisk råd og deres dilemmaer, men de
har også ligget stille i coronatiden.
Vi holdt os derfor til en daglig snak om dette og hint, og måske mest
om de problemer vi har med at huske koder til alle de steder, vi har
hemmelige oplysninger.
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Optimisten ser et glas, der er halvt fuldt.
Pessimisten ser et glas, der er halvt tomt.
Ingeniøren ser et glas, der er dobbelt så stort, som
det behøver at være.
Opslag i dyrehandel:
Børn, der ikke er under opsyn af deres forældre, bliver tilbudt en kop expresso og en gratis kattekilling
til at tage med hjem.
To fine damer i den sociale omgangkreds, mødtes til
en fest og fik straks det store falske smil på.
Den ene til den anden: - "Jamen dog. Dejligt at se
dig. Er det ægte perler du har i den kæde?"
- "Ja, selvfølgelig." - "Nå ja selvfølgelig. Men det er
jo ikke til at vide med mindre man får lov at bide i en
af dem."
- "Du har ret. Men for at få lov at bide i en af dem,
skal man have ægte tænder."

Vi talte også lidt om, at det var ærgerligt, at vi i referaterne fra gruppemøderne er holdt op med at skrive, hvornår næste gruppemøde holdes.
Især fordi det kunne give nogen gildebrødre lyst til at besøge andre
grupper, hvis det passer med datoen. Selvfølgelig efter forudgående aftale!
Næste møde i Mosaikgruppen er tirsdag den 22.3.2022 kl. 13.00 hos
Ingrid og derefter
tirsdag den 26.4.2022 kl. 19.00 hos Vagn.
For referatet Kirsten Christensen
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Et besøg værd
Museum for papirkunst, Ilsigvej 2, 9492 Blokhus - se mere på
www.museumforpapirkunst.dk
Skulpturparken i Blokhus med mange skulpturer i forskellige materialer
- og der også (hver sommer tror jeg) er meget flotte sandskulpturer.
Store Vildmose
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus i Skagen - Kombibillet kan købes og besøgene de tre steder kan ske over to dage.
Den gamle by, Moesgaard Museum, Aros og parken ved Marselisborg
Slot med mange spændende skulpturer - alle i Aarhus eller tæt på
Aarhus.
Tirpitz Tysk bunker ved Blåvand.
Museum tegnet af Bjarne Engels Group
Det nye H.C. Andersens museum i Odense.
Kollinghus

Clay Middelfart keramik og porselæns museum.
Buresø, Slangerup, skønt naturområde, P-plads, gåtur ca. 4 km.
Rørskoven, Gundsømagle. Gåturen ender i en trampesti af træ, hvor rørene er højere end en selv.
Skovtårnet i Rønnede. Fantastisk oplevelse
...........................
Bridgewalking, den gamle Lillebæltsbro. Kæmpeoplevelse
Nyvang Holbæk.
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Så er vi endelig kommet i gang efter endnu en nedlukningsperiode, og
hvor er det dog dejligt, at vi kan være sammen igen og tale sammen ansigt til ansigt. Dog skal vi alle lige vænne os til, at hverdagen nu er ved
at være helt normaliseret, og kalenderen igen fungerer. For mit vedkommende atter huske at kikke i den dagligt, for ikke at glemme eller
overse et planlagt møde.
Vores første møde tirsdag d. 22.2 blev hos mig og den eneste som var
forhindret var Ole, som var til barnebarnets bryllup, så det er bestemt
forståeligt.
Vi startede med at få lidt i maverne og som det er ved at være en tradition, var gruppen forsøgskanin på noget jeg ikke havde lavet før. Grønsager kogt, blendet og bagt i ovnen med hassebagte kartofler, en ovnstegt
roastbeef og champignonsovs. Og det blev da meget vellykket. Og til
kaffen chokolader.
Og vi kom da godt omkring. Da jeg syntes at vi
har haft nok af at tale om Corona, havde jeg
lagt op til spørgsmålet om det mest aktuelle i
øjeblikket…. Ukraine og Rusland. Vi kom langt
omkring og var alle enige om det uhyggelige i,
at krig er noget som fanden har skabt i sin vrede. og jeg håber aldrig at komme til at opleve
det, som de stakkels mennesker er udsat for.
Ud over den uhyggelige krig, fik vi hygget og nydt hinandens selskab
og sluttet af med manérer. Vi planlagde det næste møde hos Ole (han
har sagt ok for det), og det bliver tirsdag d. 29.3 kl. 19.
Et rigtigt dejligt møde og stor gildehilsen Tina.
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Mosaikgruppen
Så blev der denne gang afholdt Mosaikgruppemøde hos Ingrid
tirsdag den 22. marts kl. 13.00.
Vi startede med at få lidt frokost, som bestod af det dejlige og
velsmurte smørrebrød, som kan købes hos Glostrup Smørrebrøds forretning.
Under spisningen var der information fra os alle, så vi hurtigt var
velinformeret om hvad der var sket siden sidst.
Vores forskellige emner som vi fik
vendt og drejet var bla. andet hvordan vi sikkert fik installeret alt den
nye med Mit ID.
Vi fik også en god snak om regler på
campingpladser – hvordan og hvornår det var tilladt og hvad det koster
at bo på en campingplads sommer og vinter og hvilke regler der
så bliver truffet af campingejeren, kommunen. Til sidst læste vi
også om Erhvervsstyrelsens regler.
Til sidst fik vi en snak om hvornår vi kan forvente at få varmehjælp fra Regeringen. Det er jo altid spændende, om vi er en af
de heldige.
Vi fik også lige en snak om Gildegården, hvem laver hvad til Sct.
Georgs Gildehallen, Valhal den 15. juni, en snak om ny Mosaikgruppemøde i juni måned, Naturens dag den 11. september og
spejderlejren i Hedeland til sommer.
Tak til Ingrid for husly.

8

Referent Margit
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