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)

GILDEMØDE
10. februar 2022 kl. 19.00 i
Havestuen, Rødovregaard

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

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

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

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

Så mødes vi – forhåbentlig – igen, til gildemøde.
Som alle der mødes, overholder vi alle restriktioner, hvilket vil sige,
at vi håber I alle møder med coronapas eller nylig test.
GL har ikke lagt noget program for aftenen, vi lader forslag råde,
men vi skal bl.a. høre om julenissen, der har skiftet adresse, om
udskudte fødselsdage og om det mentale humør hos os alle.
Det bliver skønt at mødes igen.
Eventuelle afbud og tilmelding af gæster: Vibeke, tlf. 5053 4248
eller Hanne, tlf. 2078 7304.
Jourhavende gruppe:
Refererende gruppe:

Musikgruppen
Udviklingsgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
Februar 2022
Tor. 3. Naverne
Tor. 10. 15. Gilde
Tir. 22. 18. Gilde, gildemøde
Tor. 24. 1. Gilde, nytårsgildehal
Marts 2022
Tor. 3. Naverne
Tir. 15. 15. Gilde, gildeting
Tor. 24. 1. Gilde, gildeting
Tor. 25. 18. Gilde, gildeting

salen + hulen
Havestuen Rødovregård
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

Jyttes Telefonnummer
Det var desværre et forkert telefonnummer,
der var i december nummeret
Det rigtige nummer er: 40 79
Undskyld Jytte

Stadsgildearrangementer i 2022
Arrangement Dato
Ugedag Arrangør
Stadsgildeting 19-05-22 torsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal
21-06-22 tirsdag Stadsgildeledelsen

06 07

Ole Lind Gildekansler
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Gildemøde
Nu går vi mod lysere tider…

Så er januar lagt bag os. Vi er i gang med et helt nyt år og det lader til,
at det ønske, som vi vist alle har haft, nu kan opfyldes:
Vi kan mødes igen i gildet.
Der var så småt kommet god gang i mødeaktiviteten i grupperne, men i
januar holdt vi vist alle ”lukket”. I gildeledelsen havde vi overvejet, om
det i år skulle være en gåtur i februar som sidste år, men der er nu lukket så meget op i samfundet, at det alligevel bliver et ’rigtigt’ møde.
Og med de praktiske forholdsregler, som vist må være blevet til vaner
hos sikkert de fleste af os, så kan vi nok trygt mødes igen, når blot vi
bevarer den sunde fornuft i vores omgang med hinanden.
Måske nogle af os vil synes det snart kunne være tiden til igen at hilse
på hinanden med venstre hånd? Eller måske er det for tidligt endnu?
Lad os tale sammen om det og rigtig meget andet, når vi ses lige straks
til vort første Gildemøde i 2022.
Jeg glæder mig rigtig meget til vi mødes igen.
Med glad gildehilsen
Vibeke Hermann
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Gildeting
Der indkaldes hermed til ordinært gildeting
Med spisning i Gildegården
Tirsdag den 15. 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
af disse

I.
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Eventuelt
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Stadsgildepennen
Godt Nytår! - Det er en kold tid, som vi lever i
– alle går rundt og fryser …
Statsminister Anker Jørgensen startede sin nytårstale den 1. januar 1977 med at citere ovenstående fra Kim Larsens sang med samme titel.
Sangen er jo stadig aktuel – det er januar, og de fleste dage er kolde og blæsende, når jeg går min daglige gåtur (medmindre vejret
er så uvenligt, at jeg vælger en ’indedag’).
Heldigvis finder de fleste af os tryghed, varme og fællesskab i vores stuer – og i andres stuer. Det er godt og hyggeligt – og jeg tror
bestemt, vi alle har nogle rigtig tætte familie- og vennenetværker,
som vi med jævne mellemrum kan ses med. Det skal vi bestemt
benytte os af. Vi MÅ GODT mødes med de mennesker, vi holder
mest af, og for nogle timer få opfyldt vores behov for socialt samvær.
For tiden savner jeg gruppemøder, arrangementer og møder i gilde
- og stadsgilderegi, men jeg trøster mig med, at jo nærmere foråret
kommer, jo større er sandsynligheden for, at samfundet lukker stadigt mere op, og gildelivet kommer i omdrejninger igen. Så det
skal nok gå.
Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker – så min opfordring er, at vi øver os i at give et smil til alle, vi får øjenkontakt
med. Selv med mundbind på, kan et stort smil ses i vores øjne –
og så er der den fordel, at smil smitter uden at medføre feber og
andet ubehag.
Med glad gildehilsen
Hanne, SGM
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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.
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