Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Jette Lind
Ingrid Lund

14. december
29. december

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. december

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

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

Kære gildebrødre i 15. gilde.
Julegruppen 2020 må desværre melde, at der bliver
ingen julefest i år lørdag den 12. december på Rødovregård på grund af corona og de deraf følgende
restriktioner.
Julegruppen vil derfor gerne ønske jer alle en rigtig
god jul og et godt nytår med håbet om at vi snarest
kan ses igen i 2021.
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December 2020
Tor. 3. Fredslysaften
er desværre aflyst
Tor. 10. Naverne
er desværre aflyst
Tir. 15. 1. Gilde, julemøde
Tor. 17. 18. Gilde, julestue
Januar 2021
Søn. 3. Nytårskur
er desværre aflyst
Tor. 7. Naverne
Tir. 12. KT-Gildet, nytårsgildehal
Tor. 14. 15. Gilde, nytårsgildehal
Tir. 26. 1. Gilde, nytårsgildehal
Tor. 28. 18. Gilde, nytårsgildehal

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 2020-21
Arrangement
Dato
Ugedag Arrangør
Fredslysaften
3-12-20 torsdag Internationalt udvalg
Nytårskur
3-01-21 søndag 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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Mosaikgruppen
30. oktober 2020 hos Flemming.

Vindere af drageblod

ved lodtrækningen den 5. november 2020
Jonna S. Christensen ......... 1. G.
Julie Schou ........................ 1. G.
Lennart Knifström ............. 1. G.
Mathilde Kristiansen ......... 1. G.
Michael Olesen.................. 1. G.
Nette Vov .......................... 1. G.
Steen Kofoed Olsen........... 1. G.
Villy Kristiansen ............... 1. G.
Vimonrat Olesen ............... 1. G.
Flemming Kjelsmark ....... 15. G.
Hanne Borgstrøm ............ 15. G.

Hanne Borgstrøm ............ 15. G.
Inge-Lise Hansen ............ 15. G.
Pia C. A. Larsen .............. 15. G.
Vibeke Hermann ............. 15. G.
Helle Lykking ................. 18. G.
Helle Lykking ................. 18. G.
Jane Steffensen ................ 18. G.
Verner Jensen .................. 18. G.
Henning Christensen ....... KT-G.
Nanna Ytting ................... KT-G.
...................................................

Vi solgte i alt 165 drageforsikringer i 2020.
Der blev udloddet 21 flasker drageblod.
Tak for indsatsen med salget af forsikringerne.
Repræsentanterne for de fire gilder udtrak de 21 flasker drageblod.
Vi ønsker de heldige vindere til lykke.

Gildegårdens bestyrelse.
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Tilstede: Ingrid, Margit, Flemming, Kirsten, Bjørn og Inge-Lise var
med på en lytter.
Vagn måtte melde afbud pga. af hjemmearbejde med malerarbejde.
Margit gav en redegørelse af omfanget af Vagns maler opgave
hjemme.
Vi begyndte med en snak om Corona eller Covid19, hvor smitten
spreder sig hurtigt i vores nærområde. Heldigvis har ingen af os
hverken i familie eller venner haft sygdommen inde på livet endnu, fristes man til at sige.
Vi fik også drøftet den fremtidige brug af gildegården, hvor der jo
stadig mangler skriftlig dokumentation på rengørings områder og
metoder.
Så kom vi en tur om vores fælles helbred hver især, hvor nogen
har det vanskeligere end andre.
Ingrid havde emnet. Duelighedstegn gennem 50 år på vores
spejder uniformer.
Ingrid havde skaffet en del billeder der nok strækker sig over en
periode på ca. 50 år. De illustrerede ganske godt hvordan udviklingen har været, men også udviklingen på
uniforms design. Ja det er der mange meninger om, men Ingrid kunne se at for ca.
hvert 10 år kom der en ny uniform.
Det var nu ganske underholdende for vi var
alle repræsenteret på et eller flere billeder,
men vi var ganske unge på de billeder.
Det var en ganske hyggelig eftermiddag der
sluttede kl. 17.00
.
Bjørn
3
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Julehilsen
Så blev det pludselig december 2020 …

Kæden december 2020

Når vi igen kan mødes til gildearrangementer og fællesarrangementer i Gildegården, må vi kunne forvente af alle os brugere af Gildegården, at vi kun kommer, hvis vi er raske, at vi følger myndighedernes retningslinjer om hygiejne (og afstand naturligvis), vasker hænder eller benytter os af håndsprit, som vil være tilgængeligt i Gildegården samt, at rengøringen fortsat sker efter de retningslinjer, Bjarne har oplyst til mig, så længe vi skal slås med Covid-19.

Nytårskuren

Ingenting er helt som det plejer. Stadig er der en virus på spil, en
virus, som samfundet har lært at kende som uberegnelig. For
nogle mennesker bliver smittede uden rigtig at blive syge, mens
andre får en længere sygeperiode og så er der nogle, som bliver
virkeligt syge og skal have hjælp.
Jeg tror, at forårets store nedlukning af samfundet lærte os meget om vigtigheden af at have familie og gode venner. Om det
værdifulde i at have struktur i sin hverdag. Nye måder at holde
kontakt med familie og venner blev opfundet og digitale muligheder begyndte at vinde indpas.

Med hensyn til Nytårskuren har vi på Stadsgildeledelsesmødet den
10. november – bl.a. på opfordring fra KT-Gildet og 15. Gilde – besluttet, at aflyse Nytårskuren 2021. Vi håber, at de to gilder i 2022
vil arrangere Nytårsbrunch for os, som det var planen i 2021.

Tolkning af vedtægternes § 6 og § 9

Stadsgildeledelsen er blevet spurgt om tolkning af de to ovennævnte paragraffer i Stadsgildets vedtægter og har besluttet følgende:
1/3 af 4 gilder (= 1,33 gilde) tolkes som 1 (et) gilde, og 2/3 af 4 gilder (= 2,66 gilde) tolkes som 3 (tre) gilder.
Med glad gildehilsen
Hanne

Sommeren gik og et smukt efterår er ved at være overstået. Nu
vil vi gerne være inden døre og helst ville vi være sammen som
vi plejer. Men vi er nu atter blevet opfordret til at følge nogle anbefalinger med kun at mødes i små, nære grupper.
Det glæder mig dog - midt i alt dette - at det lader til, at
15.Gildes fem grupper mødes med al den hensyntagen til afstand, håndsprit, udluftning mv. der opfordres til at vi efterlever.
På den måde oplever jeg, at vi alligevel har kontakt på kryds og
tværs.
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Tryghed i Gildegården
Som jeg har meddelt gildemestrene i Københavns Stadsgilde, har
jeg 16. oktober talt med inspektør Bjarne i Gildegården om de ekstra tiltag, der tages omkring rengøring i Gildegården i disse Coronatider.
Bjarne er kommunalt ansat i Københavns Kommune, som dagligt
udsender opdatering til alle, der har med rengøring at gøre, omkring
gældende retningslinjer for rengøring, afstand (mellem borde), legetøj og andet udstyr m.m.m. i kommunens lokaler.
Bjarne oplyste til mig, at rengøring af Gildegården sker efter samme
retningslinjer - naturligvis også med fokus på f.eks. dørhåndtag, gelændere, kontakter i lokalerne og på udstyr i køkkenerne, så sikkerheden ved at benytte Gildegården kan være så høj som overhovedet mulig.
Det er en svær tid, vi lever i alle sammen, og jeg tror, de allerfleste
af os gør alt, hvad vi kan, for at passe på hinanden - og os selv.
Desværre findes der ingen garantier for noget som helst, uanset
hvor vi bevæger os hen, og hvor vi tager ophold i kortere eller længere tid - også hvad angår rengøring. Vi er hver især nødt til at stole
på, at de personer, der har ansvaret for rengøringen, også gør alt,
hvad de kan, for at passe på de personer, som skal benytte lokalerne - uanset om det er de private hjem, vi vælger at komme i, butikker vi handler i, kommunale lokaler eller Gildegården.
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Og så glæder jeg mig rigtig meget til, at smitten i samfundet falder så meget til ro, at vi igen får mulighed for at mødes alle sammen. Nok bliver det i meget lang tid endnu med de særlige forholdsregler med afstand, håndsprit osv. Men jeg tænker, at vi i
de nu mange måneder siden midt i marts har fået mange nye rutiner hvad det angår.

Så det er med et stort håb om snarligt gensyn i det nye år, at jeg
vil ønske jer alle samt jeres familier en glædelig jul og et rigtig
godt nytår.
Med optimistisk gildehilsen fra
Vibeke Hermann

Fra gildebror til gildebror
Alle i 15 gilde ønskes en rigtig god jul, samt et godt nytår.
Ole /Jette

I skrivende stund er Gildegården som bekendt lukket for møder/arrangementer frem til den 26. november, og vi kan ikke vide, om
det bliver nødvendigt at holde Gildegården lukket endnu længere.
Jeg formoder, at hvad der - utilsigtet - måtte være af virus på en eller anden overflade i Gildegården vil være ’tørret ud’, når der igen
lukkes op for brug af Gildegården. Det er der nok heller ingen, der
kan garantere
12
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Stadsgildepennen
Fellowshipbudskabet 2020
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic
Sub-Region) under ISGF (International Scout and Guide Fellowship).
Dette års budskab er skrevet af Karen Hækkerup, generalsektetær for
UNICEF Danmark

2020 har lært os, at håbet og fællesskabet er kernen
2020 blev ikke det år, som vi alle sammen havde fore- stillet os, da
vi hoppede ind i det til rådhusklokkerne. Vi har alle måttet opgive
besøg, rejser, projekter og fritidsaktiviteter, som vi havde glædet
os til. Alligevel mener jeg, at vi kan lære rigtig meget af 2020 om
fællesskab og håb.
I UNICEF er vores vigtigste opgave at støtte verdens børn med
at overleve, udvikle sig og trives. Det kan med andre ord oversættes til, at vores opgave er at give verdens børn et håb for deres egen og vores fremtid.
I Spejderbevægelsen handler det også om at række ud og danne børn og unge til at være beredte på fremtiden ved at give
dem spejdermetoden og værdierne med i rygsækken.

Er der noget, som 2020 har lært os alle sammen, så er det, at vi
ikke er alene. Intet menneske er en ø. Vi er i den samme båd –
både når krisen sætter ind, og når vi skal dæmme op for konsekvenserne.
Da verden i løbet af foråret lukkede ned, var det med en stor tiltro
til ansvar og fællesskabet og med et håb om, at hvis vi står sammen som verdensborgere, så kunne vi komme igennem pandemien. I UNICEF satte vi gang i katastrofeberedskabet og inden for
få uger havde vi med hjælp fra vores støtter, virksomheder og
fonde samlet penge ind til at beskytte verdens børn mod både
smitten og følgekonsekvenserne som fattigdom og lukkede skoler.
6

Sæt dig et mål, der kan fylde dig helt
og holde begejstringen vågen,
kan samle alt det, der er splittet og delt
og lyse dig frem gennem tågen.
Disse vers er skrevet af Mads Nielsen.
Det er en mærkelig tid vi lever i, så det er måske en ide at
sætte os et mål eller to, så er der noget der skal nås og ses hen
til.
Nylig overstået er Halloween og Mortens aften, og inden vi
ser os om er det jul. Det er altid et lyspunkt i den mørke tid.
Allerede i november er vi begyndt med at pynte op til julen
både inde og ude. Det giver ekstra hygge om aftenen, når
man kommer hjem og lysene er tændt udenfor. Selve julen
har vi alle forskellige traditioner. Jeg er så “heldig” ikke at
have så stor familie, så vi kan holde os inden for “lovens”
rammer, hvis restriktionerne stadig varer ved.
Så har vi jo nytår med et stort håb om at vi snart kan vende
tilbage til vores gamle vaner og ikke skal passe så meget på.
Jeg savner al vores aktivitet i Gildegården.
Med dette vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.
Jonna
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Over hele verden har vi blandt andet hjulpet med at sikre rent
vand, mulighed for at vaske hænder, ud- dannet i hygiejne, uddelt
millioner af stykker sæbe og igennem radioundervisning sikret, at
børn er blevet undervist, selvom deres skole var lukket.
Indsatser, som bliver stående og lever videre, når coronapandemien har lagt sig. Det handler om at genopbygge,
så det bliver bedre end før.
Derfor er det for mig også sigende, at 2020 blev året, hvor vi i
UNICEF Danmark underskrev en partner- skabsaftale med
Spejderne. Sammen skal vi nå end- nu bredere ud med budskabet om børns rettigheder og det ansvar, som følger med
dem.
Rettigheder er noget vi giver til hinanden i fælles- skabet, og
de giver fællesskabet håb, fordi de blandt andet sætter rammerne for, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvad alle
børn i hele verden har ret til.
Det første store fælles projekt er, at vi i forbindelse med Børnenes U-landskalender 2020 skal besøge 125 skoler over hele Danmark. I fællesskab har UNICEF Danmark og Spejderne udviklet en sjov og aktiv workshop, som bygger på spejdermetoden og børns rettigheder.

I løbet af efteråret møder op mod 7000 elever i 1.-5. klasse
en frivillig instruktør fra Spejderne, som med sit spejdertørklæde og sin UNICEF t-shirt viser, at vi står sammen og har
taget opgaven med at skabe håb og fællesskab på os.
I skyggen af et helt særligt år og med ønsket om, at vi sammen børn og voksne kan holde fast i håbet i fællesskab, ønskes I alle en rigtig god fellowship dag.
På vegne af UNICEF Danmark
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Kultur/kunst gruppen

Torsdag den 26. november mødte Kunst/Kulturgruppen fuldtalligt op
hos Inge-Lise, der serverede lækkert smørrebrød, øl/vand libitum.
Da det er langt tid siden nogle af os havde ses, var der mange ting der
lige skulle opdateres, såsom familien, helbred og så lige coronaen.
Vi havde alle fundet ud af priser, åbningstider og muligheder for guide,
på de steder vi ønskede at se. Forslagne var, Den Gule By, det er et område mellem Enghavevej og Vasbygade, en lille idyllisk oase bestående
af 33 historiske huse, som tidligere fungerede som tjenesteboliger for
ansatte i DSB.
Holmegårdglasværk samt Kæhlers museer, er også noget vi gerne vil
se, men der skal vejret helst være godt, så vi kan nyde vores medbragte
mad i grøfetekanten.
Dronningens gobeliner
på Christiansborg som
hun fik i forbindelse
med hendes 50-års fødselsdag, tegnet af Bjørn
Nørgård, men først blev
ophængt til hendes 60års fødselsdag, er bestemt også et besøg
værd. Ligeledes ruinerne under Christiansborg.
Under kaffen/kagen foresatte hyggesnakken og godmodige drillerier.
Julemødet er hos mig den 10. december kl. 18. med ægtefælde. Det
glæder vi os meget til.
Jette.
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