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

Julefest
Julegruppen 2021
Julefest lørdag den
11.12.2021

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

58 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre dec. 2021

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

Kl. 13.00 – 17.30 på
Rødovregård i Havestuen.
Vi samles nogle timer til
Julesang, julemad, julenisse
og masser af julehygge.
Mange julehilsner fra
Julegruppen 2021
Winni, Ingrid, Pia, Børge,
Grethe, Vibeke,
Bjørn og Kirsten.
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Københavns Stadsgildes kalender
December 2021
Tor. 2. Naverne
Tir. 7. Fredslysmøde
Tir. 14. 18. Gilde, julestue
Tor. 16. 1. Gilde, julemøde
Januar 2022
Søn. 9. Nytårsbrunsch
Tor. 6. Naverne
Tor. 13. 15. Gilde, nytårsgildehal
Tir. 25. 18. Gilde, nytårsgildehal
Tor. 27. 1. Gilde, nytårsgildehal

salen + hulen
salen
salen
salen
salen
salen + hulen
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 2021-2022
Arrangement
Fredslys
Nytårsbrunsch
Stadsgildeting
Uddelingsgildehal

Dato
07-12-21
09-01-22
19-05-22
21-06-22

Ugedag
tirsdag
søndag
torsdag
tirsdag

Arrangør
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen

Husk at give gildekansler besked om eventuelle
rettelser i adresselisten
Redaktionen ønsker alle i 15 gilde en rigtig god jul
samt et godt Nytår.
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Gildemøde
Sct. Georgsgildet København, Kirsten Ravn
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

Tak for jeres gave på 1.116,50 kr. til MAFs arbejde, modtaget
den 29-10-2021. Med din støtte kan vi rykke ud, når ulykken
sker.
Det skete i september, hvor lykkelige omstændigheder blev
vendt til sorg i Sarh i Tchad, da en række bryllupsgæster var
involveret i en trafikulykke på vej hjem fra bryllupsfesten. Én
kvinde omkom, og en anden kvinde, 19-årige Fatima, fik et
alvorligt brud i sit bækken.
Det stod hurtigt klart, at Fatima måtte til hovedstaden N’Djamena for at få specialiseret hjælp. Men hun ville sandsynligvis ikke overleve at blive kørt de 10-12 timer, det tager at
komme dertil.
Derfor tilkaldte familien MAF, som hentede Fatima og fløj
hende til hospitalet i N’Djamena. Hun gennemgik en vellykket operation og får det bedre dag for dag.
På knap to timer var Fatima på hospitalet. I bil havde det taget op til 10-12 smertefulde timer.
Tak for din hjælp, som fik Fatima på hospitalet, og som hver
dag redder liv i isolerede egne af verden.
Med venlig hilsen
Peter Hedelund
Generalsekretær MAF Danmark
Mission Aviation Fellowship MAF - maf@maf.dk www.maf.dk
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Gildehal d. 18 november 2021.
Så fik vi da en gildehal til, selv om jeg må indrømme jeg inderst
inde, er nervøs for at der atter skal blive lukket ned for muligheden igen. Men jeg håber og vælger derfor, at tro på, at vi selvfølgelig kan mødes fremover alle sammen.
Til indgangsmusikken hørte vi, Blæsten går frisk over Limfjordens vande af Danmarks pigekor, og da flaget var sunget op og
vores traditions åbning af gildehallen var færdigt, kom Vibeke
med en dejlig Gildemestertale, hvor hun startede med at henvise
til sang fra Jeppe Aakjær ” Nu er det længe siden..” og den betydning den har for hende. Hvor nutid og datid kan flyde sammen
i sindet. Hvordan det manglende nærvær, kan have en stor betydning. Ikke kun for hende selv, men sandelig også for andre.
Hun kom ind på Gildeløftet og den betydning det har. Kan vi
komme til at glemme det i de situationer, hvor man ikke ser så
mange mennesker eller lige frem er isoleret!
Jeg lover at gøre mit bedste - At tage medansvar i familie og
samfund— Udvise respekt for det som har værdi for andre…
Og jeg giver Vibeke ret i, at det sagtens kunne tilføjes International forståelse og i at være venlig og forstående
over for andre. Det er noget som nok har påvirket
os alle på mange forskellige måder, da vi atter blev
lukket op igen. Men jeg vælger at tro på, at de fleste mennesker har lært, at vise medfølelse, medansvar og forståelse i de svære tider vi har været igennem og
stadigvæk er i. For selv om vi er i et genåbnet land, skal vi ikke
tage alt for givet, for det kan hurtigt gå den anden vej igen, hvis vi
ikke passer på os selv og andre omkring os. Men huske at nyde
livet og hinanden. Og gør vi det samtidig med at vi har gildeløftet
i baghoved, er jeg sikker på det ikke kan gå helt galt.
Efter gildemestertalen hørte vi Vivaldis De 4 årstider Efterår. En
stykke der får en til at flyde væk og blive et med musikken.
3
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Hanne læste de 5 min. Sct. Georg. Det var en dejlig fortælling
der på en eventyrlig måde, kunne få os alle til at tænke over vores handlinger og tankegang. En gammel indianer fortalte sine
børnebørn om en kamp mellem to ulve. Ikke en almindelig kamp,
men en kamp med Frygt - vrede - misundelse - grådighed - arrogance -selvmedlidenhed -nag og bedrag, mod glæde -kærlighed
- ydmyghed - tillid - gavmildhed - sandhed og medfølelse.
En historie som alle har godt af, at høre ind i mellem. For selv om
jeg syntes jeg til dels lever efter gildeloven eller i hvert fald forsøger at gøre det, skal jeg da ærligt indrømme, at den stygge ulv
ind i mellem kan komme til syne. Og så er det jo godt at den anden ulv er stærk og kan jage den stygge, så den tager halen mellem benene. Så selv om gamle skrøner kan være ” gamle skrøner” er de ikke altid blot en historie, en del af livet, som blot er sat
i et andet billedramme.
Da vi havde hørt beretningerne fra Gildekansleren Ole og Gildeskatmesteren
Flemming, hvor de begge to, henviste til
Spejder –og gildeloven, Børge som læste
Gildeloven op for os, sang vi alle flaget
ned og gildehallen blev lukket. Udgangsmusikken var komponeret af Bent Fabricius Bjerre; Når skyggerne bli´r lange. Et
skønt stykke.
Da vi atter var tilbage i hallen blev maden delt rundt. En skøn
gryderet med opskrift fra Inge-lise og fremstillet af Bjørn. Mørbradgryde med ris og pølser Uhmm. Kaffen blev indtaget med et
stykke meget lækker æblekage, virkede næsten som en brunsvigerkage med creme fraiche. Hanne sørgede for at vi alle fik
gang i de små grå, da hun havde lavet en lille tidskupon til os,
hvor man kunne svare ja eller ned. Det var en god måde, at gøre
opmærksom på, at ved at nærlæse Kæden, kan man sagtens
svarer korrekt.
Tak for en dejlig gildehal hvor næsten alle kunne være tilstede og
på gensyn til juleafslutningen på Rødovregård.
Gildeknus Tina
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Til
Sct. Georgsgildet København
Kirsten Ravn,
Sct. Georgsgildet København

Tak for jeres gave, som vi modtog for kort tid siden. Med jeres og andres bidrag får MAF mulighed for at komme ud til endnu flere mennesker,
der bor fjernt fra den hjælp, de har behov for.
Jeg vil opfordre dig til at læse vedhæftede personlige hilsen til jer. Tjek også meget gerne, at
alle oplysninger vedr. bidraget er korrekte.
GIM gruppen donerede 500 kr. til MAF.
Med venlig hilsen
Peter Hedelund, Generalsekretær
MAF Danmark, Sankt Pauls Gade 11A, 8000 Aarhus C
maf@maf.dk +45 3042 9658 www.maf.dk

17

Kæden december 2021

Kæden december 2021

Udviklings
Gruppen

Nyt fra Naverne

Naverne i november.
Vi var to damer og fem herrer på holdet
denne gang.
Køkkenet i hulen undersøges for fugt.
Maling på murværk skaller af flere steder, som skal undersøges.

Varmeventilerne blev justeret.
Bordene fik en omgang vedligehold.
Stole- og bordben blev efterset.
El-, varme- og vandmålerne blev aflæst.
Lejere blev vist rundt og aftalte lejemål.
Aftenens traktementet var en lækker
"sort gryde",

og så var der en lækker købekage fra Lidl.
Tak for herlig mad!
Ole O.

16

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen.
Så fik vi da endnu et møde i udviklingsgruppen, om end med
lidt forhindringer grundet Coronaen. Vi var der næsten alle
tilstede, på nær Margit, som havde meldt afbud.
Men vi fik da holdt mødet som planlagt tirsdag d. 9.11 og det
var Leif der stod for det.
Vi startede med en skøn ret, som jeg ikke tror nogen af os
kendte. En Shepards Pie og vi blev alle godt mætte.
Til kaffen bagefter kom vi så i gang med
emnet som er oppe i tiden …….. Coronaen!
Hvordan kommer vi igennem den! Kan
man forlange at alle skal lade sig vaccineres!
Hvad kan man gøre for at få maget de
fordomme der er rundt omkring vedr. vaccinationernes påvirkning — Man kan bliver steril — mænd kan ikke få rejsning —som er de mest almindelige misforståelser og som huserer blandt nydanskere og indvandrere. Og hvad skal der til,
for at de lader sig vaccinere.
Meningerne er der mange af og vi fik nogle gode diskussioner og holdninger, men i det store hele er vi alle enige. Det er
et emne ,som altid vil, kunne vendes og drejes og vi var bestemt og så enige om, at mange mennesker hurtigt glemmer,
når der lukkes op for alt.

5
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Så en god afspritning og håndhygiejne altid bør være tilstede.
Verdensbilledet er forandret og Coronaen er kommet for at
blive, som influenzaen. Og om regeringen har lyttet i smug,
skal jeg ikke kunne sige, men nu er de da begyndt at lave lidt
af tiltagene vi talte om.

Nytårskur
i Københavns Stadsgilde

En rigtig hyggelig aften, hvor vi fik vendt et alvorligt emne
til noget godt at tale om.

i Gildegården
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse
Søndag den 9. januar 2022 kl. 11:00 – 13:30

Det sidste møde er hos mig mandag d. 6.12 kl. 18 og er med
ægtefæller og er ren og skær i julehyggens tegn og ekstra vaccinen består af juleglæde.
En glad gildehilsen Tina

Musikgruppen
Musikmøde.
Torsdag d. 4.11. skulle vi have holdt musikmøde hos Pia for av av. Coronaen var igen ind over og mødet blev desværre aflyst.
Så nu måtte vi hygge os med musikken, vi selv satte på og den i radioen. Men den er heller ikke at foragte. For julemusikken er startet og hos
mig kører programmet hele tiden, så det er lige før, at katten begynder
at miave med.
Næste møde er hos mig torsdag d. 9.12 kl. 18. Her vil I
alle blive vaccineret med julehygge og glæde, og er
selvfølgelig med ægtefæller.

6

Det er en hyggelig anledning til at ønske hinanden godt nytår, hilse på
gildebrødre fra eget gilde og de andre gilder, at spise en nytårs-brunch
sammen, høre STGM Hanne Borgstrøms nytårstale samt måske få lidt
inspiration til det nye års oplevelser.
Prisen er kr. 75,00 pr. person.
På gensyn i det nye år
fra 15. Sct. Georgs Gilde København/Rødovre
På vegne af
Københavns Stadsgilde
Tilmelding af hensyn til indkøb gives senest den 27. december 2021 til
Hanne Borgstrøm, tlf. 20 78 73 04, e-mail: hbb@brnet.dk
Af hensyn til smittetrykket opfordrer vi alle til at tage en test op til vi
mødes. Det lader jo til, at selv vaccinerede kan blive smittede og derved
også bære smitte med sig.
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Kultur/kunst gruppen
Fredslyset 2021

I Gildegården,
tirsdag den 7. december kl. 19.00

Kom og hør Liane Zimsen,
gadepræst på Vesterbro.
Farverig – i strutskørt
med store hatte og blomster i håret.
Læbestiften er knaldrød,
og smøgerne bliver røget på stribe.
Når man møder gadepræst Liane Zimsen
i Istedgade eller Vesterbrogade, er man ikke i tvivl,
for hun er i sig selv et festfyrværkeri
af både tøj og personlighed.
Internationalt udvalg vil servere
sandwich og kaffe /the.
Pris for denne interessante aften kr. 30,00
Tilmelding senest tirsdag den 30.november til
Kirsten Ravn
Tlf. 30287286 - mail. Katholm-ravn@mail.dk

14

Den første dag i november mødtes kunst/kulturgruppen I Tåstrup hos
Inge-Lise.
Desværre måtte vi undvære Leif, da der var sygdom i hjemmet.
Snakken gik som vanligt, og vi kom rundt om rigtig mange ting, men vi
havde også et emne vi skulle nå, maleren Vilhelm Hammershøi.
Hammershøi var en af de store kunstnere i
slutningen af det 19.århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede, og hans berømmelse nåede langt ud over landets grænser.
Hammershøi boede i Strandgade på Christianshavn, og det var der han udviklede de karakteristiske stille malerier.
Kunst/kulturgruppen er jourhavende ved gildehallen 18/11-21 så vi
skulle også beslutte hvad menuen skal bestå af, og hvem der skal købe
ind o.s.v. men det blev hurtigt klaret.
Næste emne i gruppen er historie, starter med Gorm den gamle og så
er der masser historie efterfølgende.
Mødet d.14/12-21 er hos undertegnede, og er med påhæng.
Tak for et godt møde.
Grethe.
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Mosaikgruppen
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Stadsgildepennen

Mosaik gruppe møde den 12.11.2021 hos Margit.
Vi var fuldtallige, 5 stk., og vi startede med dejlige crustader (?) med
kylling/aspargesfyld og perfekt hakket persille. Utroligt lækkert. Og
bagefter is og kage.

Efteråret er snart væk og med den også alle de flotte farver der er på
buske og træer. Men så kommer en hyggelig tid med flotte pyntede butikker, både inde og ude.

Undervejs gik snakken livligt om både coronaregler og små private
historier.
Som emne vil vi prøve at tage ”Det etiske råd” og deres dilemmaer op.
Kirsten havde valgt 2 dilemmaer ud:
Skal man anmelde, hvis man observerer noget man tror er vold i en familie mod børn?

Går man en tur i et villakvarter, kan man se en anden form for julepynt
og belysning. Selv synes jeg at der startes for tidligt. Helst ikke før december, men det kan forretningerne jo ikke vente på.

Er et barn på 12 år moden nok til at beslutte
en ændring af sit køn?
Og et ekstra emne var udsendelsen
”Smertensbørn” (korrekt titel?), hvor vi oplevede hvordan få børn med
problemer, kan ødelægge en skoledag totalt for både børn og lærer.
Før i tiden (for 10 år siden?) fik disse børn ekstrahjælp, men det er der
ikke råd til i dag.
Vi havde nogle fornøjelige timer hos Margit og Vagn, før vi sagde farvel.
Kirsten

Familie-traditionerne dukker nu op. Der dufter af jul. Der pyntes indendørs og der er sammenkomst med familie og venner til gløgg og æbleskiver. Ja hvorfor hedder det nu æbleskiver? Jo, i de “gode” gamle dage
kom man et lille stykke æble indeni. Julegaver, når vi nu dem alle? kan
vi nå at få dem? Selv har jeg en lille familie på 9 personer , så det går
nok.
Der er jo også noget der hedder gavekort.
Vi nærmer os også slutningen af året.
En god jul og et godt nytår ønsker jeg til alle i gilderne.
Lad et nyfødt år dig finde
nyfødt selv, og styrk din ånd,
skærp din tanke, øv din hånd!
Her er alt endnu at vinde
Skrevet af Henrik Hertz

Fortalt af Jonna.
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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.
12
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Kære Venner!
En lille hilsen for at ønske jer en glædelig
Jul og et godt nytår!
Vi befinder os rigtig godt her i det nordjyske,
og trives med de rare mennesker som,
vi lever sammen med.
Julen fejrer vi hos familien i Søborg.
Det glæder vi os til.
De kærligste hilsner

Alice og Hans
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