Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Jytte Boye Hermansen
Kirsten Carlsen
rund
Pia Larsen

11. august
13. 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)

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

Gildetur 15. august 2022

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

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

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

Vi vil besøge ”Haven på Overdrevet”,
som er beliggende ca. 30-35 minutter i bil fra
Rødovre Kirke
som er mødestedet kl.13:00
Her vil vi fylde bilerne og drage mod Tjørnevej 1, 3550 Slangerup
Jørn Dannesboe vil fortælle om sin have og vi vil efterfølgende kunne gå rundt i
haven og evt. gå en tur (valgfrit
) inden vi drikker kaffe.
Link til Jørns hjemmeside:
http://www.joern-dannesboe.dk/
I bedes medbringe egen kaffe/te/drikkelse samt kop/krus
Kage medbringer Gildeledelsen
Afbud senest den 12/8 af gildebrødre og evt. tilmelding af gæster til
Vibeke - 50534248
Jourhavende: Gildeledelsen
Referent: Udviklingsgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
August 2022
Mandag den 15.
Onsdag den 24
Torsdag den 25.

15.gilde
18.gilde
GM.GK.GS møde

Ud i det blå
Salen
Salen

September 2022
Mandag den 1.
Naverne
Salen/hulen
Mandag den 12.
Københavns Stadsgilde
Salen
Tirsdag den 13.
15.gilde, gildehal
Salen
Onsdag den 21.
18.gilde
Salen
Tirsdag den 27.
1.gilde
Salen
Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse:
bj_gildeinsp@live.dk
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sikring af opvaskemaskinens funktionalitet m.v.
•

•

Mulighed for indkøb af induktionskogeplade - og nødvendig udskiftning af koge-/stegegrej undersøges. I forbindelse med drøftelserne i køkkenet er det aldeles utilfredsstillende, at der bl.a.
forsvinder gryder, pander, Margretheskåle, kokkeknive og sakse.
Det er desværre et tilbagevendende problem, at ‘ting’ forsvinder
fra Gildegården. Vi skal finde en måde at kontrollere sådan forsvinden straks efter, at Gildegården har været i brug – og
’synderen’ vil blive opkrævet den reelle pris for indkøb af det forsvundne. Bygningsgennemgang ude og i kælderetagen er på
næste bestyrelsesmødes dagsorden
Forsikringsforhold Er ved at blive undersøgt, og besøg fra forsikringsselskabet planlægges for at sikre korrekt dækning og relevant forsikringspræmie

•

Budgetopfølgning De forventede stigende udgifter på el og varme
blev skitseret, og vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde

•

Opdatering af lejekontrakt for leje af Gildegården Der arbejdes
med en opdatering af lejekontrakten. Alle allerede indgåede lejemål gennemføres som anført i de pågældende kontrakter

•

Hjertestarter og teleslynge Der indhentes p.t. tilbud på begge dele

Gildemøde/tur

Valhal den 15.juni 2022
På Rødovregård

Der kan vist ikke være nogen tvivl om, at jourhavende gruppe og
Vicegildemesteren havde tænkt i de samme baner:
Datoen var jo 15.juni – Valdemarsdag – den helt særlige dag,
hvor flaget efter sagnet faldt ned fra himlen.

Ved ankomst til Havestuen blev vi straks ledt gennem ned til bålet. Stemningen havde ikke svært ved at indfinde sig – det var
højtideligt og rigtig hyggeligt.

Der vil efter hvert Gildegårdsbestyrelsesmøde komme tilsvarende information i Stadsgildenyt.
Hanne Borgstrøm,
Formand for Gildegårdsbestyrelsen

VGM Kirsten gav os forskellige forklaringer på hvordan vi kunne
være kommet i besiddelse af netop dette fine flag, som har haft
og stadig har så stor betydning som symbol for landet Danmark
og - sangene vi sang var naturligvis Dannebrog-relaterede!
Hanne holdt 5-min Sct. Georg for os. Det var ret tankevækkende
at høre hendes forskellige udsagn over overskriften:
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”Gildebror - endnu ”
20 ÅR tidligere havde hun talt over udsagnet ”Gildebror-fordi”
og i dag – 40 år efter hun startede i Gildebevægelsen - havde
hun 10 svar på hvorfor hun stadig er her. Efter denne gildebrors
mening svar, som der kunne nikkes til: ”Ja, sådan er det!”
Musikken der fulgte denne sommergildehal - ”Valhal” – bidrog til
den fine stemning – afsluttende med ”Fjäriln vingad syns på
Haga”.
En rigtig dejlig gildehal!
Indendørs havde Jourhavende Kunst/Kulturgruppen sandelig også sørget for festligholdelsen af Valdemarsdag:
Bordene stod dækkede som flag og Jordbærkagen til kaffen var
naturligvis et Dannebrog.
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Nyt fra Gildegårdsbestyrelsen
Gildegårdsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 10. juni 2022 i Gildegården.
På dagsordenen var bl.a.:
•
En opdatering af Gildegårdens vedtægter, så de lever op til det
nødvendige i 2022
•

Bestyrelsen besluttede at tilknytte Claus Museth som konsulent
for bestyrelsen. Claus vil derfor også deltage i de fremtidige bestyrelsesmøder

•

Gildegårdens forsikringsforhold vil blive gennemgået i den kommende tid

•

Budgetopfølgning blev gennemført og vil være et fast punkt på
bestyrelsesmødernes dagsordenen

•

Gildegårdsrådsmøde er fastlagt til tirsdag den 23. august 2022 kl.
19.00

•

Drageskydning er fastlagt til tirsdag den 8. november 2022 kl.
18.00 Anskaffelse af hjertestarter til Gildegården blev drøftet. Mulighederne undersøges. I givet fald vil det medføre udgifter til opsætning og vedligeholdelse

•

Anskaffelse af teleslynge til Gildegården og udgifterne i den anledning blev drøftet. Mulighederne undersøges

Mulighederne for at søge fondsmidler til hjertestarter og teleslynge vil
blive

Snakken lystigt ved bordene og der blev rigtig meget at tale om
efter den af Leif medbragte Dannebrog-Quiz. En ven havde lavet
den til os – for Leif skulle deltage på lige fod med os andre.
13 spørgsmål - og det var godt nok svært. Ved nogle af svarene
vi efterfølgende fik blev der diskuteret om det nu da også kunne
være sandt.
4

Den 21. juni 2022 holdt Gildegårdsbestyrelsen det næste bestyrelsesmøde i Gildegården.
På dagsordenen var bl.a.:
•
Bygningsgennemgang ude og inde. Vi nåede i første omgang
hele stueetagen fra entre og hele vejen rundt og drøftede undervejs bl.a. at få eksterne specialister til at rådgive om fremtidig sikring af korrekt temperatur i Gildegårdens lokaler uanset årstid,
13
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Stadsgildepennen
Da mine ideer til stadsgildepennen holder ferie,
får I lidt fra gildemestertalen ved 18 Gilde Amagers friluftsgildehal i juni.
De mange jubilæer vi har for tiden viser, at man i
gilderne bliver længe, og at der har været tilbud
nok til de forskellige facer i livet, som kunne
fastholde interessen. Selvom ikke alle opnår et
60 års jubilæum, så bliver de fleste af os i gildebevægelsen så længe vi
kan, og ikke mindst fordi man har fået nogle rigtig gode venskaber. De
mange stærke venskaber har medvirket til, at gilderne kom hurtigt i
gang igen efter nedlukningen, Det var dejligt, at vi hurtigt fandt sammen igen, det var guld værd, især når vi kommer i pensionist alderen, at
kunne fortsætte den livsstil vi har haft en stor del af livet.
Selvom vi ikke er så aktive mere, går livet videre blandt spejderne,
sommerlejrene er i gang, og rygsækkene pakket. Den store lejr i Hedeland begynder så småt at tage form, min søn cyklede forbi lejrpladsen
først i juli, han kunne oplyse, at der på skibakken lå en kæmpe stabel af
rafter og ventede på at blive til portaler, køkkenborde eller andre bygningsværker. Jeg må indrømme, at det kribler i kroppen, når man har
været en del af de store lejre siden 1985, og det nu desværre er slut for
mig som hjælper. Jeg har haft mange dejlige oplevelser. Selvom Blå
Sommer i 1985 i Haderslev druknede i regn og mudder, overlevede alle
med godt humør. Fra 1989 rykkede Blå Sommer til Stevninghus, hvor
forholdene var noget bedre end på det militære terræn i Haderslev. De
sidste to år jeg var hjælper var i 2012 og 2017, der var blevet lejre sammen med de blå/grønne spejdere. Jeg syntes dog lejrene er blevet for
store, den tidligere hygge er forsvundet i store afstande, og det gælder
også afstanden til P pladserne, det kan nemt blive en hindring for et
besøg. Vi må erkende at lejren ikke er lavet for dårligt gående gildebrødre.
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Og så oplevede vi også noget som jeg har savnet: Vi sang! Vi er heldige
at have erhvervet nogle højskolesangbøger og selvom der er et par stykker der ikke er 16.udgave og derfor ikke har helt de samme sange og
nummerangielserne heller ikke stemmer helt overens, ja så gik det. Det
var rigtig dejligt
En rigtig god aften at slutte året på og til at tage hul på sommeren.
Med glad sommerhilsen
Vibeke Hermann
Hvide Stok

”

Fritse SGK
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen
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Udviklings
Gruppen

Ja så kom varmen endelig, med en dags forsinkelse I hvert fald for os i
udviklingsgruppen, skønt det jo ikke er vejret der, er noget galt med
men påklædningen.
Den 22 var vi til afslutning hos Ole i deres
sommerhus, en skøn fast tradition, som vi
alle værdsætter meget højt. At komme derop er som at være med i et skønt maleri.
Når man går rundt i haven, indsnuse luften,
som er fyldt med naturens dufte, lytte til
fuglene og hører de skønne fortællinger
som Ole og Jette giver, ja så kan man kun slappe af og nyde det. Og det
var lige præcis det vi alle gjorde.
Vi kom denne gang i samlet flok, da Margit og Vagn havde meldt
afbud. Bilen var lånt af sønnens veninde, og som hun udtrykte det til
mig, en skrammelkasse. Men det passede ikke helt. Kun på det indvendige, så efter en god oprydning og støvsugning, kunne vi alle være der
og jeg tror ikke, at nogen blev mast. Jeg hørte i hver til fald ingen lyd….
Hmmm. Bilen startede uden problemer og med lid sang og højt humør,
ankom vi dog lidt forsinket, for ”Sofie” er åbenbart ikke opdateret ordentligt. Vi brugte lidt tid til at finde den rigtige vej. Det kunne måske
være en god idé at lytte til erfaringen i stedet for altid, at lytte til
”Sofie”.
Ole og Jette stod og ventede med et dejligt læskende glas, så vi alle lige
kunne få strakt os efter turen. Vi havde åbenbart fået taget det kølige
vejr med os, for det var godt køligt, så vi sad indendørs. Dog efter en
dejlig eftermiddagskaffe med Jettes skønne æblekage i fad m.m. sad vi
lidt på terrassen og nyd den helt vidunderlige duft. Jeg kunne ikke lade
være med at gå en runde på grunden. De skønne blomster, buskene
der stod i blomst og træerne, hvor fuglene fløjtede et velkommen til
6

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.
11
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Fra gildebror til gildebror
Hej alle
Ole Olesen har bedt om at blive afløst som redaktør af Stadsgildenyt,
og jeg har i dag aftalt med Kirsten Christensen, som Stadsgildets PR,
at hun fra i dag overtager opgaven.
Det vil være dejligt, hvis der også kunne komme lidt input til Stadsgildenyt fra de tre gilder - jeg tænker, hvert gilde nok har inspiration,
de har lyst til at dele med de øvrige gilder. Så hold jer endelig ikke
tilbage med at sende det til Kirsten.
Deadline for input til Stadsgildenyt er stadig den 10. i måneden til
Kirstens mailadresse: kirstenbjorn@me.com
Stadsgildenyt vil blive tilsendt nogle dage efter deadline, når Kirsten
har haft tid til at samle og redigere indlæggene.
Tak Ole, for de mange års indsats - og tak Kirsten fordi du nu tager
over.
Med glad gildehilsen
Hanne
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os. Så selv om det var min påklædning den var gal med, nød jeg det i
fulde drag. Det er altid noget andet end ens egen have, og jeg føler mig
bare i et med naturen deroppe.
Ole tændte op for grillen og Jette gik i køkkenet og ingen ville have
hjælp. Men som vi talte om, er det jo nok en god idé, at vi til næste år
begynder at, lave lidt om på traditionen. Den kan sagtens opretholdes,
men i stedet for at en person står for at klare det hele, fordeler vi det
til alle. Det også altid spændene at se, hvad andre har med, og på den
måde aflaster og hjælper vi også hinanden. Vi skal jo nok alle huske at,
selv om traditioner er skønne, kan de sagtens bibeholdes, blot de justeres lidt .
Vi gik til bords og den bestod á en af mine yndlings retter… Grillet kyllingestykker, med kold kartoffelsalat og hen helt vidunderlig salat med
en hjemlavet dressing som bare smagte uhmm. Desserten bestod af en
jordbærtærte og en skål med masser af ekstra jordbær, hindbær og
samt flødeskum Jeg tror vi alle kunne rulles fra bordet bagefter. Man få
altid vendt en masse gode minder, og jeg nyder at høre om dem.
Da maverne var kommet lidt på plads, kom vi til kaffen og som tilbehør
skønne jordbær. Det er herligt at sæsonen nu er kommet til danske
jordbær. Der er en helt skøn og sød smag ved dem.
Vi kørte hjem inden mørkets frembrud og godt for det samme, for Ole
opdagede at det højre nærlys var ”tabt” undervejs. Vi tog den kønne
vej hjem over den stejle bakke. Det er herligt, for det var lige før, at
alle skulle stå af og skubbe bagpå. Men vi nåede dog lige til toppen inden bilen gav helt op, og så kunne vi køre hjem. En herlig hjemtur hvor
vi fik sunget vores dejlige aftensange. Intet glemt og Ingrid var første
mand. Velankommen til Rødovre, fik vi sagt god sommer til hinanden.
Tak for endnu et skønt sommerafslutningsmøde og arrangement til Ole
og Jette.
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Musikgruppen
Trods adskillige afbud valgte Vibeke, Hanne, Birgit, Berit og Kirsten at
gennemføre det aftalte gruppemøde hos Vibeke den 31. maj.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag i nostalgiens tegn.
Vibeke havde fundet en række musikstykker frem, som har haft betydning for hende igennem livet.
Vi lyttede til
Dominico Modugnos Volare, til. En
speciel udgave af Gabriel Oboe’
Morricone, til 3 skønne sange af Rasmus Seebach, til Elvis’ Dont cry Dandy og til slut fra Cats san Sarah
Breightman Gus- My Father.
Og vi nød det!
Kirsten Ca
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Mosaikgruppen

MOSAIKGRUPPEN MØDTES HOS FLEMMING TORSDAG
DEN 9. JUNI kl. 19.00.
Da alle medlemmer var mødt op blev vi budt ind til et veldækket
bord, som Flemming med hjælp fra Ingelise havde frembragt. Ingelise var behjælpelig under hele aftenen med at frembringe spiselige lækkerier.
Vi fik nogle gode snakke om, hvordan det
gik med opbygningen af spejderlejren i
Hedeland – også om hvor dyrt det måtte
være at få etableret – men vi håber da på,
at det bliver alle tiders oplevelse for alle – og at vejret viser sig
fra den bedste side.
Vi, som ikke deltog i Stadsgildetinget fik et rigtig godt resumè
derfra. Vi som ikke deltog kunne forstå, at der var mange ting
som blev drøftet og som nok til næste år igen skal drøftes.

Naturens dag skal også lige nævnes. Vi fik lige snakket om hvilke aktiviteter der skulle være, så det skulle være klaret og så håber vi bare om godt vejr – også denne dag.
Vi fik selvfølgelig også drøftet mange andre situationer, så det
var en rigtig hyggelig aften og tak for dejlig mad.
Næste gruppemøde foregår hos referenten den 2. august kl.
19.00.
Margit.
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