Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Berit Henriksen

17 februars

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. februar

Gildemøde.
Gildemøde torsdag den 11. februar er aflyst
på grund af Coronaen

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

57 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre februar 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
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Københavns Stadsgildes kalender
Februar 2021
Tir. 9. 1. Gilde, gilderådsmøde
Tir. 23. 1. Gilde, fastelavnfest
Tor. 25. 18. Gilde, gildemøde
Marts 2021
Tor. 4. Naverne
Tir. 16. 15. Gilde, gildeting
Tor. 18. KT-Gildet, gildeting
Tir. 23. 1. Gilde, gildeting
Tor. 25. 18. Gilde, gildeting

hulen
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
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.
En gildebror er en kvinde eller en mand, som aldrig blev færdig med at
være spejder.
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Gildemøde

Tålmodighed …

Historien om krokodillen, der trak elefantungens næse alt for lang.
Ses ved Børnehuset Kompasset ved Horsevænget, Islev.

o-0-o

Det er ordet, som jeg tænker, vi må sige til os selv gentagne
gange i den kommende tid.
For nu har vi udholdt den underlige tid med diverse restriktioner i 11 måneder, og hvis alt går, som man kan håbe, så begynder vi at kunne mødes i vores gilde igen om nogle måneder.
Da dette skrives, er der lige meddelt en forlængelse af de
gældende restriktioner hele februar med og et eller andet sted
så jeg en overskrift hvor der stod:
”Lad være med at købe ind til påskefrokosten.”
Men det går heldigvis mod lysere tider og selvom det lige nu
tyder på, at selv det af Kirsten og Inge-Lise arrangerede ”vikan-gå-tur-sammen ”- møde i februar også skal vente til der
løsnes for forsamlingsantallet på lige nu fem, ja, så håber jeg,
at I sammen finder ud af at holde kontakt indbyrdes i jeres
grupper.
Gildetinget indkalder vi optimistisk til som vi plejer – og så
må vi jo se om dette lader sig gøre. Hvis ikke, så ser vi på
hvad vi så kan gøre.
Med en stadig optimistisk gildehilsen
Vibeke

10

3

Kæden februar2021

Kæden februar 2021

Landsgildeting 2021
På Landsgildetinget i september skal der vælges ny landsgildeledelse.
Landsgildemester, landsgildekansler og landsgildeskatmester er
ikke kandidater til en ny landsgildeledelse, så der er nu behov for
at finde tre personer, der vil påtage sig opgaven.
Jeg har som bekendt været landsgildemester i fire år, og det har
været berigende, lærerigt, interessant og (oftest) sjovt at være i
landsgildeledelse.

Turen til Damhussøen blev desværre aflyst, men her er et
billede, så I kan se hvordan der ser ud.

Men det er også ’øretævernes holdeplads’. Der er usandsynligt
mange gildebrødre, som helt bestemt ved, hvorledes landsgildeledelsen skulle have løst opgaverne/udfordringerne – desværre
er der meget få, der i en ordentlig tone kommunikerer konstruktive ideer/forslag, som måske kunne hjælpe i processen.
Men altså: Kender du en eller flere personer, som, du mener,
kunne være en kandidat til en af de tre poster, så kunne du opfordre dem til at overveje at stille op ved landsgildetinget. Tænk
måske også på gildebrødre ude i kongeriget – mange af os har
dygtige gildevenner rundt omkring i Danmark, og måske skal de
bare have en opfordring fra en god gildeven for at ville overveje
tanken om en plads i landsgildeledelsen.
Hanne, SGM
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Europakonference 2023 på Ranum Efterskole (nær Løgstør)
Sct. Georgs Gilderne i Danmark er vært ved konferencen i 2023
fra 30. juli til 3. august, så der er god tid, til at pandemien forhåbentlig er manet i jorden. Temaet vil være ’Højskole i Danmark’,
så de internationale deltagere bliver præsenteret for højskoletanken og -metoden.
Prisen er endnu ikke fastsat, men forsøges holdt i samme leje
som prisen for et seniorhøjskoleophold, så forhåbentlig får mange danske gildebrødre lyst til at møde gildebrødre fra det øvrige
Europa, nu hvor der ikke også skal bruges penge på transport på
f.eks. flyrejser.
Arrangementsgruppen vil gerne kunne tilbyde de udenlandske
deltagere en ’Eftertur’/Home Hospitality på f.eks. 3 dage, men
det vil den kun gøre, hvis den får tilstrækkeligt mange positive
tilsagn om værtsskab fra gildebrødre fra hele landet. Måske er
der nogle af jer, der har plads til at huse en eller to personer og
har tid til at vise dem lidt af seværdighederne i København og
omegn. Send mig en mail, hvis I tænker, at det kunne være en
mulighed. Jeg ved godt, der er lang tid til 3. august 2023 – og at
mange ting kan ændre sig, så det alligevel ikke kan lade sig gøre, men lige nu er der blot et ønske om at finde ud af, om der kan
tilbydes ’Eftertur’, når invitationen sendes ud i Europa.

Gildeting
Der indkaldes hermed til ordinært gildeting
Med spisning i Gildegården
Tirsdag den 16. marts 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

Det var lidt om, hvad der rører sig på landsplan.
De næste videokonferencer finder sted 13. februar, 13. marts,
17. april, 29. maj og 12. juni.

af disse
I.

Eventuelt

Hanne, SGM
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Stadsgildepennen

Vi bestemmer selv!

Godt Nytår – det bliver bestemt bedre end det år, vi gik ud af. Det
er min faste overbevisning.
Jeg ved, det er nemt sagt, at når vi vågner til en ny dag, har vi to
muligheder, men jeg tror, det er rigtigt:
Vi kan beslutte os for, at det skal blive en god dag.
Eller vi kan blive i tristheden, som måske har ramt os, fordi
intet er, som vi ønsker det – og det har varet i næsten et helt
år nu. Det ser endda ud til, at vi skal leve med det i måske et
halvt eller trekvart år endnu. Ingen ved det. Men vi må holde
fast – og holde ud.
Jeg gør selv alt, hvad jeg kan, for at hver dag skal blive en god
dag. Jeg har fokus på, hvad der gør mig glad: Solen skinner
(eller nu er det heldigvis holdt op med at regne hver dag). Jeg
smilede til alle, jeg fik øjenkontakt med på min gåtur – og de
sendte mig et smil. Min datter ringede. Små og store positive ting
i dagens løb.
Jeg kan stort set hver aften se tilbage på tre ting, som har gjort
mig glad.
En ide kan være, at skrive dagens tre gode ting i kalenderen, inden man går til ro – og hvis man en dag er lidt trist, så kig tilbage
på alle de gode ting, man har skrevet ned. Efter et stykke tid bliver man god til at bemærke flere gode ting end de triste/
sørgelige ting, vi alle sammen oplever.
Vi har selv ansvaret for at holde os i gang og i kontakt med de
mennesker, vi holder af. Hvis ingen rækker ud til os, må vi række
ud til andre. Måske sidder vi hver især og venter på, at ’den anden’ skal ringe. Men det kan ikke altid være den ’den anden’, der
skal tage initiativet Livet giver os glæder og sorger. Heldigvis får vi
også mange muligheder, hvis vi åbner vores øjne og ører for dem.
Med glad gildehilsen
Hanne, SGM
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Distriktsforum i videoform
På grund af Coronasituationen blev der ikke som vanligt afholdt GM
-stævne i september, men landsgildeledelsen inviterede distriktsgildemestrene til et Ekstra Distriktsforum den 31.10.-1.11.2020 – det
blev så desværre også aflyst på grund af 2. bølge af Coronapandemien. Surt, men nødvendigt.

Nogle distriktsgildemestre tog derefter initiativ til at invitere alle landets distriktsgildemestre samt landsgildeledelsen til en række videokonferencer (i Zoom), og der har nu med succes været afholdt tre af
disse konferencer. Det er utroligt, hvad man stadig kan lære – og
det er jo personlig udvikling, som også er en af hjørnestenene i Gildebevægelsen.
Fra dagsordenerne vil jeg nævne nogle få punkter:
Udviklingscirkler
Interesserede gildebrødre ca. 5-7 danner en gruppe for at drøfte og
forhåbentlig udvikle en vild ide til at blive virkelighed i de gilder, der
finder det interessant. Det kunne være ’Spis ude – med borgere fra
lokalsamfundet’, ’Modernisering af Gildelovens ordlyd’, ’Etablering
af seniorgrupper i gildets område – eller måske på tværs af gilderne
i et distrikt’ – eller en helt anden vild ide. Giv lyd hvis du har en vild
ide, som du gerne vil drøfte med andre.
Spejdernes Lejr 2022 – Hotelt
På SL 2017 i Sønderborg stod Sct. Georgs Gilderne for en Hoteltlejr, der tilbød ’hotelovernatning’ i nyindkøbte telte doneret af gilder/
distrikter og vist også enkeltpersoner. Det var en rigtig stor succes
blandt spejderledere og hjælpere og fik vist, at Sct. Georgs Gilderne
er der for spejderne. Teltene blev efterfølgende doneret til spejdergrupper, som donorerne havde kontakt til.
En tilsvarende aktivitet er planlagt til SL2022 i Hedeland, og der søges nu donorer til nye telte, som i et indhentet tilbud er prissat til kr.
5.500. Københavns Stadsgilde donerede ikke et telt i 2017, men
måske er det relevant for os nu. Det vil vi drøfte ved en passende
lejlighed – når vi må mødes
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