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Fra gildebror til gildebror
Forslag der ønskes behandlet på Gildetinget, skal
være Gildeledelsen i hænde senest 1. februar.
Gildeledelsen.
Jeg glemte at markere Ingrids fødselsdag med rund. Undskyld
Ingrid, håber at du har haft en god fødselsdag alligevel. Jette.

Kæden januar 2021

Københavns Stadsgildes kalender
Foreningsaktiviteter/forsamlingsforbud frem til 28. 2. 2021, er
lukket i Gildegården for alle arrangementer.
Møder kan dog holdes med højst 10 deltagere ad gangen.
Januar 2021
Søn. 3. Nytårskur
er desværre aflyst
Tor. 7. Naverne
Tir. 12. KT-Gildet, nytårsgildehal
Tor. 14. 15. Gilde, nytårsgildehal aflyst
Tir. 26. 1. Gilde, nytårsgildehal
Tor. 28. 18. Gilde, nytårsgildehal
Februar 2021
Tor. 4. Naverne
Tir. 9. 15. Gilde, gildemøde
Tir. 9. 1. Gilde, gilderådsmøde
Tir. 23. 1. Gilde, fastelavnfest
Tor. 25. 18. Gilde, gildemøde

salen
salen+hulen
salen
salen
salen
salen
salen+hulen
salen
hulen
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.

Når i sender indlæg til bladet, bedes i sende som Word fil, helst ikke
som pdf. Jette
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Gildemøde

Velkommen til 2021
Så er vi på vej ind i et helt nyt år – med alt hvad det kan bringe af nye oplevelser. Det forgangne år har budt på rigtig meget, som vi rigtig gerne havde været
foruden.
Jeg har fundet min tale fra Nytårsgildehallen 2020 frem og synes ved genlæsningen, at mange ord og sætninger i den ville kunne være tænkt brugt i den
Nytårstale, som jeg ikke kommer til at holde.
Lad os starte med min indledning:
- 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?
Dronningen: ” Ensomhed. Det er en følelse, som rammer mange. Det gælder
ikke alene socialt udsatte, det gælder ældre mennesker, som ser deres ægtefælle og deres jævnaldrende falde fra – hvor blev de af, alle de, der fyldte hverdagen? Men det kan lige så vel gælde børn og ganske unge mennesker. Hvem vil
lege med mig? Hvem har jeg at snakke med? Ikke bare på Facebook, men rigtigt: ansigt til ansigt under fire øjne med en jævnaldrende eller med en, der er
ældre, og som man kan betro sig til. En at dele sine tanker med.”
Pyha …. Det blev jo i det år, der lå foran os, til en sandhed for mange.
Jeg omtalte også en sang af Jens Rosendal -”Sat her i forvirringstiden”. En
sang skrevet til en efterskoles 100-års jubilæum.
Jeg skrev i min tale: ”Måske opdager de unge mennesker på efterskolerne –
ganske overraskende – muligheden for i det fællesskab man har i morgensangen - i de sange der synges? - at hente styrke til dagens og livets mangeartede
krav.
Og hvordan finder de unge mennesker i vores tid ellers styrken til det? Jeg
forestiller mig, at fællesskab om en sag – ja bare fællesskab om noget – kan
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give styrke til at komme videre med det, der kan betyde noget i livet.”
Vi kom til at opleve et 2020, hvor stort set alt i samfundet blev sat under
pres.
Mange mennesker blev faktisk bange – for hvad er det nu for en uberegnelig
og farlig virus, der er på spil?
Vi blev alle nødt til at finde det, der varer ved og som ikke kan købes for
penge. Gode nære relationer blev blandt det, der skulle vise sig i
høj grad
at være værdifuldt. Mange fandt ud af, at man kunne ”ses” i det fri - med
afstand - og man kunne mødes ansigt til ansigt digitalt via PC, iPad eller mobiltelefon. Morgensangen på DR1 blev for mange i de over 100 dage dén
varede med Philip Faber, til dét, der startede dagen
- i et stort fællesskab, selvom man var hver for sig.
Mange følger stadig DR1’s Morgensang … for vi
er mange, der savner at synge sammen.

Fællesskabet for os i 15.Gilde i den større kreds har vi måttet undvære siden
marts. Grupperne har mødtes så ofte som det har ladet sig gøre. Dog fik den
seneste anbefaling fra 13.december om at holde sig til en fast lille omgangskreds på max 10 sociale kontakter udover sin husstand nok de fleste af os til
at tænke os om en ekstra gang. Vi vil jo rigtig gerne passe på hinanden.
Forhåbentlig bliver der om ikke så længe så meget styr på smitten, at forsamlingsforbuddet på 10 personer lempes, så det igen bliver muligt at holde gildemøder og gildehaller, selvom vi stadig skal tage forholdsregler med afstand, håndvask og/eller afspritning og undlade håndtryk og knus.
Jeg sluttede min tale den 9.januar 2020 med at sige:
”Vi har lagt planer, og vi vil få mange oplevelser sammen.”
Det blev jo så bare nogle helt andre planer og oplevelserne blev mere hver
for sig. Intet blev, som vi havde tænkt os – men nye oplevelser sammen håber jeg, at vi i 2021 igen vil få.

Stadsgildepennen
Godt nytår!
Covid-19 får skyld for meget. I hvert fald bærer den frygtede
sygdom byrden for at vores jul og nytår bliver fejret på anderledes måde i år.
Måske kan vi ikke engang besøge vores kære, som bor i en
anden landsdel. Mange kan komme til at opleve at sidde færre rundt om julebordet. I værste fald måske helt alene.
Så kan vi lune os ved minderne, hvor vi var sammen med bekendte, venner og familie. Forhåbentlig bliver næste år lidt
mere normalt i forhold til, hvad vi plejer.
Jeg glæder mig til igen at kunne tilbringe tid med familie,
venner og arbejdskollegaer.
Alle gildebrødre ønskes trods alt en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Jeg glæder mig til vi ses igen under normale forhold.
K T Gildet
Anette Dornø,
Stadsgildeskatmester

Jeg ønsker alle i 15.gilde et godt nytår.
Må det blive et godt år for os alle sammen.
Vibeke Hermann – Gildemester i 15.Gilde Kbh/Rødovre
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Musikgruppen
Musikgruppen hos Tina 2. december 2020
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Mosaikgruppen
MOSAIK GRUPPEN

Igen i år lagde Tina hus til Musikgruppens julemøde
– men denne gang uden ledsagere – vi følger myndighedernes anbefalinger, men savnede naturligvis
herrerne.
Billedet er fra sidste år, men der var mindst lige så
mange nisser i huset, som der plejer at være, og så
havde Tina sørget for ekstra god plads til os ved
borde, der var dobbelt så brede som det på billedet,
og alle forholdsregler var taget for, at vi kunne få en
hyggelig aften i hinandens selskab – og det fik vi.
Dejlig hovedret og dessert med tilhørende drikke, og der manglede heller ikke kage til den efterfølgende kaffe og te, så snakken gik ubesværet
– det gør den nu altid i vores gruppe.
Da det var tid til at bryde op, havde nissen været på besøg i entreen og
sat en sæk med godter til os hver – what’s not to like? . Jeg tror nu,
nissen havde fået hjælp af Tina til at frembringe indholdet i den hyggelige stofpose, jeg fik med hjem – men julen handler jo også om at hjælpe hinanden.
Tak til Tina og alle for et hyggeligt møde – og Godt Nytår til alle i gildet herfra – 2021 bliver bestemt bedre end 2020.
Næste møde i Musikgruppen holdes hos mig den 20. januar.

Hanne B
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Fra gildebror til gildebror

Vil I være med
til at mødes igen under ordnede forhold?
Vi forestiller os at vi:
mødes hver tredje søndag i hver måned fra kl. 13.00 indtil
corona-restriktionerne giver os mulighed for at mødes indendørs
• deltagelse sker ved tilmelding - hver gang
• Alle arrangementer foregår udendørs
• Alle medbringer egen forplejning , f.eks kaffe/the/brød
• Arrangementgruppen bestemmer hvor turen går til
• Max. Gå 2-3 km pr. Tur
• Vi arrangerer samkørsel
Første gang bliver søndag den 17.1.2021. Tilmelding senest 10.1.2021 til Inge-Lise eller Kirsten.
Vi vil glæde os til at kunne ses igen.
Med gildehilsen
Inge-Lise og Kirsten

Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen
Julemødet hos Tina 30. november 2020
Netop ankommet til Lucernevej, blev vi mødt af en iglo udenfor hoveddøren. Igloen har Tina bygget med mælkekartoner og skum på taget.
Der var gang i bålet og risengrøden, men nisserne? Kravlenisserne var
forsvundet. Det viste sig at de var kravlet ind i stuen og hang overalt på
væggene (der var 250 i alt - sikke et arbejde.
Vi blev bænket om det store bord med rimelig corona afstand.
Til hovedret fik vi vildsvin skudt og hjembragt fra Sverige. Det smagte
godt. Derefter fik vi en dessert.
Efter middagen fik vi 2 dejlige kager, som Tina havde bagt, det var dog
for meget efter en god middag. Det var vist kun den ene, der blev rørt.
Den smagte i hvert fald godt.
Heller ikke denne gang kunne vi undgå at tale om corona epidemien. Vi
håber alle at det snart er overstået, så vi kan få en hverdag som vi kender den.
I skrivende stund 22.12.2020 ser det ud til at det snart er ovre. Vaccinen
er netop blevet godkendt- Så må vi se, hvornår den bliver tildelt os, men
der er da lys forude.
Da vi gik fik vi udleveret en pose med julekager og en lille historie
skrevet af Tina - Godt gjort Tina.
Tak til Tina for en hyggelig aften og tillykke med det flotte resultat med
igloen.
Vi mødes hos mig torsdag den 7. men den dag skal jeg ind i Gildegården til Navermøde, så vi må finde en anden dato. Vi skal alligevel ikke
snakke nytårsgidehal. Den er aflyst.
Ole.
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