Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Jytte Boye Hermansen
Pia Larsen

11 august
22 august

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)

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

Gildemøde 13. august 2020
Kl. 14 - 16

(bemærk mødetidspunkt!)

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

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

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

Vi håber at kunne mødes ved ”Espehus” i Espelunden til
gensyn med kaffe, kage og snak om, hvordan vi kan gøre
fremover. Men grundet ferielukket indtil 3/8 har vi ikke
kunnet lave en aftale.
Hvis ikke det kan lade sig gøre, mødes vi på Axelhøj 34
hos Vibeke i haven. Der vil i så fald være indkøbt lidt til
den egen medbragte kaffe og te.
Vi håber, at I trods det anderledes tidspunkt har mulighed
for at deltage.
I skal nok få nærmere besked efter den 3/8.
Da vi evt. skal bestille hos ”Espehus”, bedes I give afbud
til Vibeke - 50 53 42 48 – senest den 2/8.
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Københavns Stadsgildes kalender
August 2020
?
? 1. Gilde, gildemøde / gildehal
salen
Tor. 13. 15. Gilde, gildemøde Espehus/Axelhøj
´Fre. 21. 18. Gilde, gildemøde
salen
Tor. 27. Stadsgildeting + Mester-/kansler-/skatm.-møde
salen
September 2020
Tor. 3. Naverne
salen+hulen
Søn. 13. Naturens Dag er aflyst
Tir. 15. 15. Gilde, gildehal
salen
Tir. 22. 1. Gilde, gildemøde
salen
Tor. 24. 18. Gilde, fødselsdagsgildehal
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
Dato
Stadsgildeting
27-08-20
GM-GK-GS-møde 27-08-20
Bankospil
4-10-20
Fellowship Day
27-10-20
Fredslysaften
3-12-20

Ugedag
torsdag
torsdag
søndag
tirsdag
torsdag

Arrangør
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen
Internationalt udvalg
Internationalt udvalg

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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Stadsgildetinget den 27. august kl. 19:00
Vi nærmer os stadsgildetinget, nemlig torsdag den 27. august
kl. 19.00 i Gildegården.
Stadsgilderådet bliver som sædvanligt indkaldt ca. 2 uger før
tinget.
Vi holder GM-/GK-/GS-møde straks efter stadsgildetinget.
Alle gildebrødre er velkommen til at deltage, I skal blot tilmelde jer, hvis I ønsker at deltage, så sørger vi for, at der er
kaffe/te m.m. til jer.
Tilmeldinger kan ske til fritse.rosendal@mail.tele.dk
eller telefon 22 88 16 70.
o-0-o

Bankospil i Gildegården søndag den 4. okt. kl. 14.
Alle er velkommen.
Hjælper søges.
Hvem giver en hånd med opsætning af borde,
kaffe og borddækning?
Henvendelse til mig på telefon 22871048.
Billetter købes ved indgangen, pris 15 kr.,
der dækker kaffe kage og startlodtrækning.
Ellen M. Pedersen
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Hvide stok
Hvide stok 28 maj 2020

Hvide stok mødtes hos Hans. Mødet
blev afholdt på Bordet på græsplænen
foran Hans opgang Vejret var godt og
vi nød solen
Der var ikke noget egentligt emne
men vi kom meget hurtigt ind på Corona.
Corona fylder ret meget for tiden og man kan ikke åbne for
fjernsynet uden Corona bliver behandlet på en eller anden
måde.
Der er i gildet mange, der er utrygge ved at komme i Gildegården. Gildegårdsbestyrelsen afholder møde i juli måned så
håber vi at der kommer an afklaring, så vi kan være trygge
ved at komme i Gildegården Vi skulle jo gerne kunne benytte
Gildegården. Alternativet kan være Rødovre Gård, men på
Rødovre Gård kommer der mange mennesker og er det bedre
end Gildegården.
Vi må håbe på at det snart er overstået så vi kan få et nogenlunde normalt liv igen
Inden vi skulle gå, fik vi udleveret nogle ark papir, der handlede om ”Moral og etik i 2020. Det skal vi snakke om senere.
Inden vi skulle gå, kom Alice ned og hilste på os.
Ole
Næste møde er hos mig den 7. juli forhåbentlig udendørs
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Musikgruppen
Musikgruppen hos Jytte den 25.juni 2020
Denne torsdag i det mest fantastiske sommervejr var det lykkedes at få
samlet hele musikgruppen i Jyttes gårdhave - på nær Hanne, som da var
på vej vestover på ferie. Kaffen og teen kom på bordet og der blev
smagt en herlig kage medbragt af Tina.
At mødes igen siden Corona-nedlukningen var bare rigtig godt. Det sidste møde vi havde var jo den 3.februar hos Pia… og vi skulle jo ha’
mødtes den 17. marts hos Berit!
Men alt det blev der jo lavet helt om på, og musikken blev nok for de
fleste af os alle de mange sange sunget sammen med Philip Faber om
morgenen, samt fredag-aftnerne, hvor vi sang ”Fællessang– men hver
for sig” ved hjælp af DR.
Denne varme og solrige eftermiddag nøjedes vi med fuglesang i baggrunden. Vi måtte jo først høre til, hvordan vi alle havde det og dernæst
dele vores overvejelser i forbindelse med de anbefalinger, som vi jo nu
har hørt så mange, mange gange: hold afstand, vask eller sprit hænder
ofte, host i dit ærme, begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring.

Ved en længere snak om trygheden ved igen at forsamles i Gildegården
blev det klart, at her var vi ikke alle helt trygge.
Hvem skal sørge for at der er ordentligt rengjort efter et møde eller en
afholdt fest? Hvordan med gelændere, håndtag, service, borde, stole,
toiletter osv. Hvad gør vi med traktementerne? Tør vi være i rum med
mange? Kan vi opretholde den passende afstand, når vi er jourhavende
og skal anrette og rydde op? Og skal vi i det hele taget tro, at vi skal
fortsætte vores gamle vaner - osse med opstilling af møblementet – dur
det osse nu? Skal vi måske finde et helt andet sted at mødes mange?
Skal vi lave om på hilsevaner? Hvordan lærer vi at agere i en tid, hvor
virussen jo stadig er til stede? Alt er nævnt i aldeles u-prioriteret orden.
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I gang igen efter Coronaperioden
Jeg tror, rigtig mange københavnske gildebrødre glæder sig
til igen at kunne være sammen til fælles møder i Gildegården,
når sommerferien er forbi.
Det gør jeg i hvert fald.
Mange af os skal imidlertid passe godt på os selv – nogle på
grund af alder, andre på grund af deres generelle helbredssituation.
Derfor er det vigtigt, at vi hver især følger de anbefalinger,
som myndighederne giver for, hvordan vi kan komme til at
leve et almindeligt hverdagsliv igen, og jeg er overbevist om,
at det forsøger vi alle sammen efter bedste evne.
Efter min mening er det også vigtigt, at Gildegårdsbestyrelsen aftaler med Bjarne, at alle naturlige kontaktpunkter, som
dørhåndtag, gelændere, elektriske kontakter – f.eks. også kaffemaskinens, ovnens og komfurets – samt vandhanegreb
m.m. sprittes af efter udlån/ udlejning. Og når vi så hver især
bliver hjemme, hvis vi har sygdomssymptomer, holder god
håndhygiejne – og, når vi træder ind i Gildegården, bruger
den håndsprit, som findes i forhallen, inden vi åbner døre og
tager lokalerne i brug. Så skal det nok gå alt sammen.
På gensyn til nye gode oplevelser i Gildegården.
Med glad gildehilsen
Hanne, SGM
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Gode råd i brugen af Gildegården.
Sundhedsstyrelsens gode råd:
Private fejringer og arrangementer.
Det er muligt at holde fester.

Citat:
"Der er stadig coronavirus i Danmark, som kan føre til sygdommen
COVID-19. Men det er muligt at afholde arrangementer, også konfirmationer, store fødselsdage, bryllupsfester m.m., på en forsvarlig måde.
"
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Gruppemøderne har vi stor lyst til at holde – med de forholdsregler,
som skal tages i forbindelse med anbefalingerne. Måske kan vi så ikke
lige kaste os ud i at mødes på skift i vores hjem, sådan som vi plejer, for
der er jo forskel på, hvordan vi kan opretholde den fysiske afstand, som
vi nok i tiden fremover gør klogt i at holde. Foreløbig blev vi enige om,
at vi da må mødes igen efter sommeren.

Næste møde er hos undertegnede onsdag den 19.august kl.14:00
Med stadig nynnende gildehilsen
Vibeke

Citat:
"Arrangementer i lejet lokale uden professionelt personale.
Holder du festen i et lejet lokale, fx et fælleslokale, medborgerhus eller
selskabslokale, hvor der ikke er fast tilknyttet personale, skal du følge
reglerne i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet.
For at forebygge smittespredning, bør du og dine gæster desuden følge
de generelle smitteforebyggende anbefalinger, og du bør som arrangør
være opmærksom på, at minimere smitterisikoen til dit arrangement. "

Gildegårdens bestyrelse mødtes den 7. juli med denne dagsorden:
"Bestyrelsens ansvar vedrørende brugeres brug af Gildegården."
Vi må bruge Gildegården til alle vore møder med ganske få begrænsninger:
•
Vi må være højst 100 personer i Gildegården ad gangen.
•
For forsamlingsforbuddet gælder, at vi skal holde en meters afstand mellem os, når vi sidder, og 4 kvadratmeter når vi står.
•
Der er opsat opslag, og der er placeret sprit i indgangen.

Bestyrelsen

8

5

Kæden august 2020

Hvide stok
Den 7. juli holdt Hvide stok gruppemøde hos Ole og Jette.
Vi mødtes kl. 14.00, og Jette havde bagt dejlige boller og kage.
Snakken kom hurtigt i gang. Vi har ikke (har nogen det?) nogen dagsorden for gruppemøde, så vi begyndte med det, der trængte sig allermest på: corona-restriktionerne.
Vi syntes alle, at vi er gode til at overholde hygiejne- og afstands regler, og vi har heller ikke nogen i omkredsen, som er hårdt ramt af sygdommen.
At vi så hurtigt blev enige om, at vi glæder os til vi alle kan mødes
igen, er nok en følge af denne isolations problematik, som mange af
os har mærket.
Det bragte os også ind på spørgsmålet: hvor kan vi mødes, så vi alle
bliver tilgodeset i vores forskellige behov for sikkerhed. Vi kunne nævne Rødovregård, private haver og til sidst Gildegården. Vi blev enige
om, at vi måtte undersøge hvilke forholdsregler Rødovregård har, og
selvfølgelig også hvilke forholdsregler Gildegårdens bestyrelse har taget for vores alles bedste. Det er vi spændt på at høre mere om.
Under denne snak berørte vi også kort julefesten, som jo er planlagt til
at finde sted på Rødovregård. Det bliver nok en anden afvikling end vi
er vant til. Køkkenet er lille, kun eet toilet, og begrænset plads i havestuen. Men lad os nu se, når julegruppen har mødtes første gang.
Når dette indlæg læses i august, er flere af problematikkerne nok faldet på plads.
Endnu et punkt: Husk at blive vaccineret for lungebetændelse!
Vi kom ind på mange flere emner. Hans havde ved sidste møde i Hvide
Stok udleveret et oplæg til os alle om etik og moral. Dette nåede vi
ikke at debattere. Vibeke supplerede med en artikel skrevet af Søren
Brostrøm, vores allesammens ”coronageneral”. Begge oplæg er emne
til næste gruppemøde torsdag den 6.8.2020 kl. 14.00 hos Kirsten.
For referat Kirsten.
6
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Stadsgildepennen
Har du det godt?
Vi er blevet mere opmærksomme på at passe på os selv og
hinanden i forbindelse med corona-pandemien, og det skal vi
fortsætte med.
Vi har vænnet os til at hilse pænt på hinanden uden håndtryk
og uden det hyggelige kram, som vi plejer. Det har vi da vist
savnet, men det skal vi vænne os til. Vi kan undgå mange berøringer, og vi er måske blevet flinke til at vaske hænder, når
vi har været ude at handle etc.
Jeg tænker tit på alle de gildebrødre, som bor alene, og som i
større eller mindre grad har været afskåret fra at deltage
blandt alle dem, de plejer at omgås. Selv om vi kan ringe til
hinanden om stort og småt, bliver det trivielt, hvis der er for
langt mellem nyhederne. Det har været drøjt for mange af jer.
I august genoptager vi samværet i gildet. Det glæder jeg mig
til. Vi kommer til at bruge lidt mere plads mellem stolene, når
vi mødes, men vi kan til gengæld glæde os over, at vi vistnok
er raske og har det godt. Det skal vi huske at værdsætte.
Ole O.,
vicestadsgildeskatmester.
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