Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Berit Henriksen

17. februar

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 februar 2020

Gildemøde.

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

Musikgruppen inviterer til Musikcafé i Gildegården
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.00
Traktementet vil være kaffe/te og brød dertil.

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

Afbud eller tilmelding af gæster til Tina - mobil 22 17 83 26
eller mail tinagudrun@outlook.dk
Senest den 7. februar 2020.

Jourhavende: Musikgruppen.
Referent: Udviklingsgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
Februar 2020
Tir. 4. KT-Gildet, gildemøde
Tor. 6. Naverne
Tir. 11. 15. Gilde, gildemøde
Søn. 23. Bankospil m. fastelavnsløjer
Tir. 25. 1. Gilde, fastelavnsfest
Tor. 27. 18. Gilde, gildemøde
Marts 2020
Tor. 5. Naverne
Tir. 10. KT-Gildet, gildeting
Tor. 12. 15. Gilde, gildeting
Tir. 24. 1. Gilde, gildeting
Tor. 26. 18. Gilde, gildeting

salen
salen + hulen
salen
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

Fra gildebror til gildebror
Julefesten bliver den 12 december i havestuen
på Rødovregård.

Stadsgildearrangementer i 2020
Arrangement
Stadsgildeting
Uddelingsgildehal
GM-GK-GS-møde

Dato
19-05-20
11-06-20
27-08-20

Ugedag
tirsdag
torsdag
torsdag

Arrangør
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen
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.
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Københavns Stadsgildes nytårskur d. 5. januar 2020.

Nytårsgildehal

Stadsgildets internationale sekretær Kirsten Ravn bød velkommen.
Stadsgildemester Hanne Borgstrøms nytårstale handlede om tid, som
hun vinklede fra flere forskellige sider.
Brøndbyøster Kvartetten underholdt os derefter med klaver, saxofon og
tværfløjter. De spillede:
"Vær velkommen Herrens år" af Berggren,
"Olsenbanden" af Bent Fabricius Bjerre,
"Autumn Leaves" af Joseph Kosma & Nat King Cole,
"Anitras Dans" af Edward Grieg,
"The Easy Winners" af Scott Joblin,
"La réjouissance" af Georg Friedrich Händel

Nytårsgildehal 9. januar 2020
Vi blev i forhallen budt velkommen med et glas, og et ønske om
et godt nytår af Tina.
Vi gik til gildehallen til Salute Galop af H.C.Lumbye spillet af
Tivolis Symfoniorkester.
Gildemesteren startede sin tale med 3 spørgsmål.
Skal man stræbe efter materialistiske mål?
Skal man være bange for undergang?
Hvor finder man det, der varer ved og har værdi, men
ikke kan købes for penge?
Det er 3 store spørgsmål, som der ikke er nogen nemme svar
på, men det giver stof til eftertanke.
Vibeke kom også ind på ensomhed, der tror jeg vi alle kan blive bedre
til personlig kontakt , en telefonopringning frem for e-mail og sms, eller bedre endnu et besøg.

Efter underholdningen serverede stadsgildeledelsen lækre delikatesser
og drikkevarer, og sangbladet blev flittigt anvendt.

Berit holdt 5 min. Sct.Georg om en lille ler klump, der måtte døje så
meget for at blive til en almindelig blomsterpotte .så en dag blev der
sat blomster i den. Blomster er det vidunderligste som findes i verden,
og rødderne til disse står fast plantet i dit hjerte. Da blev den lille ler
klump glad og fornøjet over sit lod i livet.
Efter gildehallen hørte vi Vinter, fra de fire årstider, af Antonio Vivaldi
Udviklingsgruppen havde dækket et flot nytårsbord, og serverede en
dejlig fiskeret.
Leif havde lavet en quiz om nordisk mytologi, meget svært emne.

SG-Nyts redaktør.

En rigtig god start på et nyt gilde år.
Grethe

10

3

Kæden februar 2020

Mosaikgruppen
Mosaikgruppen.
Gruppen mødtes hos Margit og Vagn søndag den 19. januar kl.13, som
Margit sagde ”til en lille frokost anretning "men jeg skal lige love for uden at
have konfronteret gruppens andre medlemmer med spørgsmålet ”MÆT”, at
der var ingen der gik sulten fra bordet.
Der var ikke aftalt et emne, men vi havde hver især noget at fortælle, så helt
stille blev eftermiddagen ikke. Det at tro at være i besiddelse af en 30 årigs
kræfter, når en udslidt vaskemaskine skal transporteres op fra kælderen,
kræver mere end som så, men op kom den, men med efterfølgende tanker???
Det at have fået konstateret et høretab, kræver også mere end man tror. Et
par høreapparater bliver erhvervet gennem en høreapparatspecialist, bliver
undervist i brugen af disse. Tro nu ikke at kunne komme til at høre som en 20
årig, nej nej, så let er det ikke. Det er en hjælp til måske at høre lidt bedre,
fordi hjernen har glemt en hel del lyde, nemlig dem du ikke selv kan høre.
Den skal læres op igen, men når aldrig en 20 årig.
Det kræver også at du bruger dem hver dag fra morgen til aften, og ikke bare
lader dem ligge i skuffen også fordi der er en tilvænnings tid der skal accepteres og et positivt samarbejde med specialisten over tid med at få lavet nogle
justeringer så det ikke lyder i en klokke eller for meget skrattende.
En kondens tørretumbler med vådt filter blev også vendt samt en hel del mere, men nu er det, at det kniber med at huske og jeg har ikke taget notater,
undskyld.
Jeg tror det er at tage munden for fuld, at gruppen havde en rigtig god eftermiddag.
Vi mødes næste gang hos undertegnede den 18. februar blandt andet medbringende et par emner i lommen, så samler vi et ”emnekatalog” til efterfølgende.
Jo forresten, den dæmrer lidt, altså hukommelsen. Vi rørte også brugen af
Gildegården, hvad der nu ligger i, det positive og det negative.
Flemming.
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VELKOMMEN TIL
KØBENHAVNS STADSGILDES
BANKOSPIL
med indlagte fastelavnsløjer
søndag den 23. februar 2020 kl. 14.00
i Gildegården, Vanløse Alle 41.
Billetter købes ved indgangen, pris kr. 15,00,
inkl. Startlodtrækning, samt kaffe/the og kage.
Fjernbanko kan købes ved indgangen.
Pris pr. stk. 10,00 til 10 gennemgående spil.
Præmien er 50,- kr. pr. spil på fjernspillene
Til de 10 gennemgående spil
1 plade 15,00 kr.
5 plader 50,00 kr.
Til de 2 extraspil
10,00 kr. for 1 plade.
30,00 kr. for 5 plader.
Der sælges lotteri i pausen.
Vi håber atter på stort fremmøde af både gildebrødre,
familie og venner.
-På gensyn
15. gilde Rødovre
Københavns Stadsgilde
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Gildeting
Der indkaldes hermed til ordinært gildeting
Med spisning i Gildegården
Torsdag den 12. marts 2019 kl. 18.30
Dagsorden:
A.

Valg af dirigent, protokolfører samt stemmeudvalg

B.

Gildemesteren aflægger beretning

C.

Behandling af indkomne forslag

D.

Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse og fremlægger budget for det kommende år,
herunder fastsættelse af det kommende års kontingent.

E.

Valg af gildeledelse

F.

Valg af suppleanter til gildeledelsen

G.

Valg af revisor og revisorsuppleant

H.

Beretning fra fondsrepræsentanter og redaktør, samt valg
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Kultur/kunst gruppen
Referat fra Kulturgruppen
den 21. januar hos Hanne. (Leif)

Gruppen var fuldtallig. Vi havde givet os selv den opgave at grave lidt ned i Picasso, hans historie og hans værker gennem tiden.
Årsagen til dette valg er en planlagt tur til Arken hvor der netop er
en special udstilling med Pablo Picasso.
Leif havde undersøgt Picassos historie, der begynder da han fylder 14 år, i 1895 og optages på kunstskole i Spanien. Han har en
naturalististisk stil. I 1900 kommer han til Paris og begynder sin
blå periode. Den afløses af en rosa periode. I 1909 starter han
en periode med Kubisme der så afløses af en syntetisk fase. Han
slutter sine stilarter med en periode med surrealisme. Pablo Picasso fødes i Spanien 23.10.1881 og dør i Frankrig 08.04.1973.
Børge kunne redegøre for et af de mest kendte værker som nok
er Guernica.

af disse
I.

Eventuelt

Værket er Picassos gengivelse af den rædsel det har været under den tyske bombning af byen Guernika.
Picasso var ikke politisk, men han gav alligevel udtryk for sin
modvilje mod det styre General Franco var i gang med.
8

5

Kæden februar 2020

Bjørn fortalte lidt om museet Arken. Der kom politisk vilje til at
opføre et kunstmuseum på det hastig voksende Vestegn.
Museet åbnede i 1996 og har siden opnået stor anerkendelse.
Der har gennem tiden frem til nu været adskillige udvidelser af
museet.
Vi enedes om at mødes på Arken den 6. februar kl. 12.00
Næste møde hos Leif tirsdag den 3. marts.
Bjørn

Musikgruppen
Da vi kom duftede der af dejlig mad "Mørbragryde ” med ris og spidskålssalat" det smagte dejligt. Flemming og Leif var inviteret med. Under middagen gik snakken lystigt som den plejer. Vi skal stå for gildeting så det fik vi lige planlagt, vi fik også fundet møde dato til februarmarts møderne, det var lidt svært men det lykkedes!
Hanne havde været til nytårskoncert i Brøndby kommune, så da hun
kom hjem fandt hun musik derfra.
1. Paul McCartny"And I love her
2. Kenny Loggins-Footloose
3.Frederic Chopin-Vals i Cis-mol opus 64 nr 2 4.Bobby Troup-Route 66
5.Frederic Chopin- Nocturne Nr 2, opus 9 6.Bill Conti- For your eyes
only 7.Edward Elgar- Pomp and circumstance Så blev kaffe- the samt 2
lækre kager serveret. Der blev også sunget fødselsdagssang for Flemming,som havde fødselsdag.
Under kaffen hørte vi musik fra"
1.Bent Fabricius- Bjerre-Olsen Olsen Banden temaet 2.Joseph KosmaAutumn leaves 3.Edvard Grieg-Anitrans dans 4.George Frederic Handel
- La rejouissance Tak for en dejlig musik aften. Man svævede hjem.
Næste møde hos mig d.3-2. Pia.
6
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Hvide stok
Da jeg kom stod der et veldækket bord med pålæg til rugbrød og
franskbrød. Det smagte godt selv om vi havde spist frokost hjemmefra.

Vi talte om løst og fast siden sidst, vi talte også om gode tandlæger. Så
snakkede vi om en HJERTESTARTER til Gildegården, tænk på hvor mange mennesker der bruger Gildegården.
Efter frokosten gik vi over i sofaen og de bløde stole hvor vi så på 2 bøger Hans havde medbragt. Thor Nørtrans SE FREM, Bjørn Andersen
HØFLIGHED UDEN GRÆNSER.
Vi skal stå for gildetinget, det blev hurtigt planlagt hvad vi skal have og
spise det sidste kikker vi på hos Pia.
Der var snak om landsgildetinget. Vibekes barnebarn har været med til
at lave et nyt spejder mærke, vi så billeder af det.
Emne NETVÆRK.
Vi talte om hvordan Birte Bergsby havde det efter
hun er holdt op i gildet. Hun virker glad og er glad
for de besøg hun har haft i sin nye lejlighed, ser
dårligt og bruger sin rollator hver dag.
Vi talte også om en omsorgskrævende person i gildet. Vi bliver jo alle
ældre og har brug for hjælp på en eller anden måde. Vi talte om at
man kunne bruge 5 min. Sangt Georg på hvordan og hvornår er det
godt at bruge en rollator. Samt omsorg for andre.
Det er ikke ligegyldigt hvordan man siger tingene til hinanden. Hans
fortalte en historie fra Hvidovre Hospital..
Vi fortsætter snakken hos mig den 20-2-2020.Pia.
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