Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Leif klargård

Vibeke Hermann
Flemming Kjelsmark

17. januar
18. januar
23. januar

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)

56 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre januar 2020

Nytårsgildehal

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

Torsdag den 9. januar 2020
Forhal kl. 19, gildehal 19,30 i Gildegården

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/tilmelding af gæster
Til Tina på tlf. 2217-8326 senest den 6/1 2020
Jourhavende: Udviklingsgruppen
Referent: Kunst/Kulturgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
Januar 2020
Tor. 2. Naverne
Søn. 5. Nytårskur
Tor. 9. 15. Gilde, nytårsgildehal
Tir. 14. KT-Gildet, nytårsgildehal
Tir. 21. 1. Gilde, nytårsgildehal
Tor. 30. 18. Gilde, nytårsgildehal
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

salen + hulen
salen
salen
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

Stadsgildearrangementer i 2019 - 2020
Arrangement
Nytårskur
Banko
Stadsgildeting
Uddelingsgildehal
GM-GK-GS-møde

Dato
05-01-20
23-02.20
19-05-20
11-06-20
27-08-20

Ugedag
søndag
tirsdag
tirsdag
torsdag
torsdag

Arrangør
Stadsgildeledelsen
15. gilde Rødovre
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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Gildemøde

Julefest 7.12.2019 på Rødovregård.

Amnesty Internationals husstandsindsamling
i Vanløse den 8. december 2019.
Gildegården var ledig denne søndag, og vi kunne derfor stille huset til
rådighed for indsamlerne, så de kunne aflevere deres bøsser hos os.
Få dage forinden havde vi modtaget indsamlernes navne, og en pc var
klar til at registrere bøsserne. Indsamlerne fik kvittering for, at vi havde
modtaget deres bøsser. Senere får de besked om pr. mail, hvor meget de
hver især har indsamlet.
Indsamlerne blev tilbudt kaffe, te, sodavand og brunkager, så de havde
lidt at styrke sig på efter strabadserne.
Der var stor forskel på, hvor meget de enkelte indsamlere kunne samle
ind, da man ofte skal ringe på for at komme ind i opgangene, men generelt var der højt humør hele dagen.
Vi modtog i alt 47 bøsser, som blev hentet af en sikkerhedsvogn nogen
tid efter, at indsamlingen var slut ved 18-tiden.
Kurt og Ole O.
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Kl. 13.00 var alle mødt, 20 gildebrødre og en gæst. Alle var i godt humør og glædede sig til dagen.
Flemming var toastmaster, og bød os at tage et glas Verdivelkomstdrink. Bordet var totalt julepyntet. Navnekort var minijulehjerter, alle flettet af Ingrid. Dekorationerne på bordet var mindre
aflange træstammer pyntet med lys, gran, roser og anden pynt fremstillet af Margit og Vagn.
Det hele osede af julestemning.
Da vi havde fundet vores pladser, startede vi med at synge: Nu er det
altså jul igen, og det var der jo ingen der kunne sige imod.
Vi fik karrysild, hønsesalat, and, gris og ris-a-la-man med mandelgave.
Meget lækkert og godt for sultne maver.
Undervejs skulle vi selvfølgelig synge, og julegruppen havde fundet
flere sjove, finurlige, anderledes julesange, som blev delt ud. Rigtig
sjov ide.
Hanne uddelte en quiz med spørgsmål om julen og hvad dertil hører,
15 spørgsmål i alt, og hver med 3 svarmuligheder. Gennemsnitsnormalen for besvarelser var 7 rigtige, men Vibeke
havde 10 rigtige og fik en flot førstepræmie.
Der var mange af os, som tog quizzen med hjem, til
brug ved familiekomsammen.
Hanne læste også en lille historie, vist nok om en nisse, men det var frit for alle at udlægge hvem det
handlede om.
Gildets julenisse gik videre fra Bjørn til Tina. Vibeke
havde haft en samtale med Nisse og Bjørn om årets
3

Kæden januar 2020

Kæden januar 2020

forløb, hvor nissen måske havde følt sig lidt ensom. Det ændrer sig nu
med ophold hos Tina.
Mandelgaven vandt Ingrid! Alt tilbehør til irsk
kaffe. (Mosaikgruppen glæder sig til næste
gruppemøde).
Til kaffen fik vi hjemmebagte småkager, fremstillet af Tina.
Hvem mangler så at blive nævnt fra julegruppen? Jo, Inge-Lise, men vi så (eller hørte) ikke
så meget til hende. Hun havde travlt i køkkenet!
Det er et stort arbejde at arrangere en sådan
julefest-dag, det ved vi alle. Derfor også dejligt at slutte kl. 17.30 (hvor
blev tiden dog af??). Så kan også julegruppen nå at komme hjem og
nyde freden inden de skal i seng.
Julegruppen for 2019 sluttede af med at overgive forklæderne til Julegruppen for 2020: Grethe, Bjørn, Hans, Winni, Vibeke, Pia og Kirsten,
og som associeret uundværligt medlem: Ingrid.
For referatet
Kirsten
Julegruppen
2020
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DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS
FOND
GILDEGÅRDEN

Gildegården modtager dåseringe.
Gildebrødrene, festselskabernes værter og andre er flinke til at
aflevere deres dåseringe i entreen i Gildegården, så metallet
kan blive genanvendt. Vi renser dåseringene med en magnet,
pakker og sender dem til et lager i Skanderborg, når vi har lejlighed til at fragte dem gratis derover. Vi har indtil nu samlet
ca. 180 kg.
Et dansk-svensk ægtepar ringede for nylig fra Malmö og
spurgte, om de måtte levere en portion dåseringe til os, og
svaret var naturligvis: 'Gerne'. De leverede 51,8 kg dåseringe
til os, da de har svært ved at aflevere dem i Sverige. De satser
på at levere 50 kg igen næste år.

Projekt Dåseringes bestyrelse skriver:
"'Projekt Dåseringe' er et velgørenhedsprojekt, der arbejder i Skandinavien og hjælper mine- og sygdomsramte i
Asien.
Vi indsamler dåseringe til benproteser og giver bidrag. Vi
har siden 2012 hjulpet med at åbne over 140 mobilklinikker og er nu bl.a. repræsenteret i Kina, Vietnam, Malaysia
og Thailand.
Vi ønsker fortsat, på en utraditionel måde, at markedsføre
Inner Wheel og skabe øget opmærksomhed omkring det gode samarbejde, som vi har på tværs af forskellige organisationer, bl.a.:
Inner Wheel, Malteser Riddernes Hospitals Orden, Soroptimist Klubber i Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Danmark
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VELKOMMEN TIL
KØBENHAVNS STADSGILDES
BANKOSPIL
med indlagte fastelavnsløjer
Tirsdag 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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Musikgruppen
Musikgruppen hos Tina 28. november 2019
Musikgruppen med ledsagere mødtes i Tinas nissepyntede hjem til et hyggeligt julemøde – så vi kom
straks i julestemning. Vi måtte dog undvære Berit
og Leif på grund af lidt øjenproblemer hos Leif,
som lige måtte en tur forbi akutmodtagelsen – der
kom heldigvis styr på udfordringerne.
Som altid hos Tina bliver vi beværtet godt og grundigt – ingen kom til at gå sultne hjem.

Til sådan et julemøde er der i vores gruppe ikke noget emne, men jeg skal da love for, at snakken kom til at gå omkring
mulighederne for at finde nye lokaler til Spejdermuseet – altså DDS’
museum, som udelukkende samler og registrerer effekter og historie fra
det daværende DDS og DDP, der som bekendt blev sammenlagt under
navnet Det Danske Spejderkorps.
Vi kom også lige omkring dobbelt statsborgerskab samt dansk indfødsret og Danmarks pligt/ikke pligt til at hjemtage danske statsborgere
(børn og voksne), der trods forbud var udrejst til krigsførende lande. Vi
blev nok ikke enige alle sammen, men det er altid godt at få udvekslet
synspunkter.
Tak til Tina og alle for et hyggeligt møde – og Godt Nytår til alle i gildet herfra.
Næste møde holdes hos mig den 14. januar.

Hanne B.
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Mosaikgruppen

Nytårskur i Gildegården

Vanløse Allé 41, Vanløse
søndag den 5. januar 2020 kl. 14 – 16.

Mosaikgruppemøde

Referat fra den 11. november 2019
Hos Ingrid.
Alle var nødt op, og aftens emne var den bedrageri tiltalte
Britta Nielsen.
Det er pudsigt at et erkendt bedrageri/tyveri skulle give mindre straf fordi bedrageriet/tyveriet var nemt. Nå men det var
mere de punkter som forsvarene kom med der undrede. En
trang økonomi, en syg mor og et hus der er købt for dyrt i
forhold til hvad egen økonomi kan klare skulle være Brittas
baggrund for at starte det 25 år lange bedrageri. Jeg kan ikke
forstå at en betroet medarbejder skulle slippe billigere i straf
uanset hvilken forklaring der kom frem. Der ligger noget i
det ar være betroet, så har man adgang til beføjelser der netop
er betroet, altså under ansvar.
Snakken gik videre om alle mulige forskellige emner langt
uden om Britta Nielsen.
Det var en rigtig hyggelig aften, men hvor Kirsten og jeg
skulle nå en flyver til USA næste morgen kl. 04.00. Så det
blev en kort aften.

•
•
•

•
•

Københavns Stadsgildes nytårskur
er en hyggelig anledning til at
ønske sine gildevenner et godt nytår,
høre en inspirerende nytårstale,
lytte til musikalske indslag,
nyde lidt lækkert til tungen og ganen,
lære gildebrødre fra andre gilder at kende,
kort sagt at hygge sig et par timer i godt selskab.
"Brøndbykvartetten" underholder.

Alle er meget velkomne. Pris: 70 kr.
Tilmelding af hensyn til indkøb senest den 28. dec. 2019 til
Hanne Borgstrøm, tlf: 20 78 73 04, e-mail: hbb@brnet.dk
På gensyn!
Stadsgildeledelsen

Bjørn
Houston
Texas
USA
6
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Mosaikgruppen

Stadsgildepennen
Til den sidste dag i året har jeg et lille vers,
som jeg samtidig ønsker alle i gildet et godt
nytår med.
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
Endnu et år er gået, og fik vi nået alt det, vi ville? Nej, for tiden
iler af sted. Jeg selv kunne godt somme tider bruge 36 timer i
døgnet, og så alligevel tror jeg ikke, at alt bliver nået, men gør
det noget? Så er der noget til næste dag. Hvad bringer fremtiden
mon? Vinterhygge med masser af gildearbejde, gildemøder med
alle de dejlige gildebrødre vi har i gilderne, eventuelt en gildeudflugt.
Selv ser jeg frem til en tur til Svalbard for at opleve det specielle
lys og natur, der er her. For mig selv er der dømt hygge med min
dejlige familie. Måske ud i den danske natur. Vinteren er hyggelig, men jeg ser hen til foråret. Det bliver igen lysere, træerne
grønnes fra de sarteste farver til de mørke. Alle de farvestrålende
blomster vælter frem. Vi kommer alle ud af vinterhiet og nyder
den lyse tid. Den danske natur er dejlig.
Jonna,
DUS

MOSAIKGRUPPEMØDE tirsdag den 10. december 2019 hos
Bjørn
Så er det tid til at få skrevet referat for Mosaik gruppens møde som blev
afholdt hos Bjørn. Ingelise var med som gæst.
Bjørn fortalte lidt om, at den forret som var på bordetindeholdt en salatbund med ananas og krabbesalat med tomat som
pynt.
Derefter fik vi julelasagne med julekrydderrier.
Da Ingrid vandt mandelgaven til vores julehygge
på Rødovregård – havde hun taget disse remedier
med som vi også nød godt af.
Pu-ha – så var vi fyldt godt op.
Ud over alt det spiselige gik snakken på fuldtryk. Vi havde ingen fast
emne, som skulle vendes, men vi fik da nok snakken på gled, da vi kom
i gang.
Gildegårdens køkkenfaciliteter kunne godt højnes. Lidt mere varme i
den store sal kunne være ønsket, så man ikke, behøver at have trøje og
støvler på.
Festpåklædning til vores gildehaller i Gildegården skal nok ikke være
et ønske.
Vi fik aftalt nogle nye møder for mosaikgruppen det næste halve år.
Gruppemøde: den 19. januar hos Margit, den 18. februar hos Flemming,
den 16. marts hos Kirsten, den 21. april hos Margit, den 26. maj hos
Ingrid, den 26, juni hos Vagn.
Referant: Margit
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Hvide stok

Kultur/kunst gruppen

Hvide Stok december.
Hele gruppen mødte hos Hans og Alice den 12.december.
Vi startede med et kaffebord med ost og sønderjyske pøser samt paté,
og sluttede af med æblekage lavet på de sidste æbler fra kolonihaven.
Julefesten på Rødovre Gård blev omtalt. Vi var alle enige om at den var
forløbet godt, med god mad og tilpas underholdende indslag.
Vibeke udnævnte Tina til årets julenisse efter rådslagning med sidste
års julenisse Bjørn. En god og hyggelig dag.
Undervejs snakkede vi om vores og familiernes
sundhedstegn. Vi kom også ind på påklædning til
gildehaller og gildemøder. Vi blev enige om, at på
særlige dage som Sct. Georgs gildehal og nytårsgildehal, bør vi tilstræbe at have mere festligt tøj på.
Det skal være tøj som man føler man har det godt
med. Hans sagde at han hilser på folk når han møder dem i forretninger som f. eks Brugsen.
Dagens emne ”Hvad skal vi beskæftige os med i det nye år?”
Vi blev enige om at vi på Hannes initiativ i december nummer af kæden
”Netværk” vil finde frem til, hvordan vi i gildet kan holde øje med hinanden. Måske en telefonkæde.
Tak for en hyggelig eftermiddagNæste møde er hos mig den 16. januar
Ole

Mandag den 16. december mødtes K/K gruppen med ægtefæller
til juleafslutning hos Jette. Vi var så samlet ti gildebrødre.
Under en dejlig middag med en spændende dessert gik snakken livligt om løst og fast.
Som aftenens emne skulle vi hver især medbringe en juleting,
hvilket jeg selvfølgelig havde glemt.
Hanne havde taget et af Henry Heerups Nissebilede med.
Dette er et eksempel på
hans billeder

Ingelise havde en 15cm høj julekegle lavet af mange små
stykker stof. Jette viste to flotte hjemmelavede Julenisser.
Bjørn havde en tegning med, hvorpå der var en mangfoldighed at mennesker, det var meget svært at finde en nisse på
tegningen, men det lykkedes.
Børge havde taget en julehistorie med, som han læste for os.
En meget hyggelig aften, som viste hvor spredt et emne kan
opfattes.
Tak til Jette for et godt traktement, samt godt nytår til alle.
Leif
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