Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Leif Klargaard
Vibeke Hermann
Flemming Kjelsmark
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18.
23.
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januar
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)

Nytårsgildehal.

Indlæg til kæden
modtages med glæde
senest den
25. januar

Torsdag den 13. januar

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 januar 2022

GS: Flemming Kjelsmark
Sankt Olavs Allé 100
2630 Tåstrup
2466-3734
thatsflemming@gmail.com

RED: Jette Lind
GK: Ole Lind
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
2605 Brøndby
2605 Brøndby
4081-1360
2512-7425
jettelind@brnet.dk
olelind@brnet.dk
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Københavns Stadsgildes kalender
Januar 2022
Søn. 9. Nytårsbrunsch aflyst
Tor. 6. Naverne
aflyst
Tor. 13. 15. Gilde, nytårsgildehal
Tir. 25. 18. Gilde, nytårsgildehal
Tor. 27. 1. Gilde, nytårsgildehal
Februar 2022
Tor. 3. Naverne
Tor. 10. 15. Gilde
Tir. 22. 18. Gilde, gildemøde
Tor. 24. 1. Gilde, fastelavn

aflyst

salen
salen + hulen
salen
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
Stadsgildearrangementer i 2022
Arrangement Dato
Ugedag Arrangør
Nytårsbrunsch 09-01-22 søndag Stadsgildeledelsen aflyst
Stadsgildeting 19-05-22 torsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal
21-06-22 tirsdag Stadsgildeledelsen

Rettelse til adresselisten:
Jyttes telefon nummer er: 43 96 60 59
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Nyt fra Naverne
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Julefest
Julefest lørdag den 11.12.2021 på Rødovregård.

Naverne i december.

December mødet blev et hold på i alt elleve flinke deltagere denne
gang.
Vi startede med at finde julestadsen og sætte
de flotte kugler og lamper op.
Køkkenholdet lavede et smukt julebord med
alle lækkerierne, og hele tilbehøret inklusive
and, flæskesteg med surt og sødt.

Som vi plejer, var der var to fine gevinster, og
vi sluttede med lysene i salen.
Vi siger tak for alle lækkerierne!
Ole O.

På grund af corona situationen er navermødet i
januar aflyst

Så oprandt dagen endelig.
Men kunne vi gennemføre festen?
Hvor mange ville deltage?
Hvordan lød restriktionerne fra Christiansborg?
Spørgsmålene var mange, men et efter et fik vi arbejdet os igennem
problematikkerne.
Der var tilmeldt 22 i alt, heraf havde
vi så afbud fra 7 stk. inden dagen,
sygdom, følgeuheld, koncert og corona-risiko.
Vi blev 15 i alt, og det gav så mulighed for at vi kunne sidde med god
afstand. Men dog så vi kunne kommunikere med hinanden. Vi havde
på forhånd givet afkald på at synge (p.gr. af gode Corona råd), men
klarede os med båndoptager med julemusik.
Birgit havde medbragt en julebog, hvorfra hun læste 2 historier. Den
ene historie var Uffe Ellemanns barndomserindring fra en juleaften.
Da vi havde nydt maden, sluttede vi den del af med risalamanden med
mandelgave. Det blev Flemming – som tog sidst af skålen – som fik
mandlen og dermed 2 skønne nisser, som Winni havde fremstillet.

Efter lidt løs snak, skulle vi spille ”busbanko”. Hver fik udleveret et juletræ (kreeret af Olivia), hvor 15 nummer felter var tomme. Vi skrev så
vore egne ønskede numre i de 3x5 felter, og havde præmier fra Winnis
18
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nisseværksted: Nøglering fremstillet af skeer, nisser og bøger med ind
-klippede engle. Meget smukke præmier! Tak Winni.

Nytårskur
i Københavns Stadsgilde

Birgit læste juleevangeliet – stadig lige smukt at lytte til – og herefter

i Gildegården
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

delte Bjørn ”straf-flødeboller” ud. Hvorfor? Jo, hans telefon ringede
midt i et møde og var ikke sat på lydløs. God tradition som vi måske
skal indføre fast?
Til allersidst overgav årets julegruppe juleforklæderne incl. Mus til den
nye julegruppe: Udviklingsgruppen incl. Jette, for årets julefest 2022.
Så håber vi bare, at coronen ter sig ordentligt til den tid.
Men dejligt at opleve, at alle gildebrødre tager restriktionerne alvorligt. Nogle havde Corona pas med, selv om julegruppen glemte at se
dem, og andre fortalte om deres oplevelser ved test stederne.
En rigtig dejlig julefest fik sin ende, og vi kunne ønske hinanden og de
fraværende en rigtig god jul og et godt nyt år.
For referatet Kirsten Chr
Den nye julegruppe
Plus Winni

Søndag den 9. januar 2022 kl. 11:00 – 13:30

Det er en hyggelig anledning til at ønske hinanden godt nytår, hilse på
gildebrødre fra eget gilde og de andre gilder, at spise en nytårs-brunch
sammen, høre STGM Hanne Borgstrøms nytårstale samt måske få lidt
inspiration til det nye års oplevelser.
Prisen er kr. 75,00 pr. person.
På gensyn i det nye år
fra 15. Sct. Georgs Gilde København/Rødovre
På vegne af
Københavns Stadsgilde
Tilmelding af hensyn til indkøb gives senest den 27. december 2021 til
Hanne Borgstrøm, tlf. 20 78 73 04, e-mail: hbb@brnet.dk
Af hensyn til smittetrykket opfordrer vi alle til at tage en test op til vi
mødes. Det lader jo til, at selv vaccinerede kan blive smittede og derved
også bære smitte med sig.
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Stadsgildepennen
Jeg kan ikke lade være med at ærgre mig lidt, for
jeg har vist kasseret mange ”værdifulde” ting fra
min fortid. Og skylden for min ærgrelse har alle de
programmer jeg har set på TV med Antik, Kreglerkongen, Kræmmermarkeder eller auktioner, og
hvad ellers de er kaldt, hvor mange af folks efterladenskaber vurderes til store beløb. Så man skulle have gemt meget af
det, man i tidens løb har kasseret eller lod Frelsens Hær hente. Jeg er
dog så heldig, at jeg har beholdt nogle af mine ”værdier” i mit køkken.
Dog er der sikkert mange chokerede kongelige juleplattesamlere, hvor
platterne engang var tænkt som en slags pensionsordning, og som er
pillet ned fra væggen og degraderet til desserttallerkner. Nu er det smart
at købe for eks. gamle lamper, som godt må være godt ridsede og bulede og møbler, som godt må være meget slidte men med patina, ligeledes er dåser i plast og metal eller gamle metal skilte i høj kurs.
Jeg er blevet noget påvirket af tidens trend, for det af mit bohave, der
før i tiden var blevet lidt slidt eller ridset, og derefter udskiftet, nu har
fået en længere levetid, ja næsten fået en ny funktion, som moderne.
Jeg vil anbefale mine efterkommere at anskaffe en container, hvor de
kan gemme mine efterladenskaber, for måske bliver de også en dag vurderet højt?
Til gildets julemøde skal vi medbringe en genbrugsgave, som meget
gerne må være genbrug fra eget hjem, så nu skal jeg finde noget fra mit
”skatkammer”, som jeg kan pakke i julepapir og tage med.
Fritse
SGK
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Julefest
15 Gildes Julefest 2021.
Selvom Covic 19, Corona, Deltavarriant, Omikron, jeg vil
ikke nævne ”et kært barn har mange navne” i denne forbindelse,
havde lagt sin klamme hånd over Danmark, kaldte Julegruppen
2021 os sammen til Julefest i Havestuen på Rødovregård lørdag
den 11 december kl. 13:00.
Vi var 15 glade gildebrødre i alt.
Vi blev budt velkommen med et velsmagende glas, vi kunne også
se at sikkerheden ved arrangementet var i top, dobbelt afstand
mellem stolene omkring et meget flot julepyntet bord, rigeligt
med sprit, (ja ja tænker I, nej det var ikke til drikke, men såment
til vores hænder”.
Det var også ok at vi ikke skulle synge, det må vi bare vente med.
Traktementet til denne lejlighed var, en dejlig julebuffet, som vi
hver især hentede i behørig afstand af hinanden, dertil juleøl,
alm. øl med og uden alkohol, diverse vand, selv en lille skarp kunne vi nyde, der manglede ikke noget.
Risalamande med varm kirsebær var der også, mums den smagte. En lille ting vil jeg ved denne spise nævne, der var jo en mandelgave til den, der finder den ilagte mandel. Der var næsten ikke
var mere i skålen, da jeg som næstsidst tog min portion risalamande.
Der blev om bordet spurgt, hvad har du og du i hånden? hvorfor
5
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buler din kind ud? nogle var færdige med deres risalamande, det
var dog svært at gætte, hvor var mandlen.
Jeg nød min risalamande, men skulle samtidig passe på, ikke at
spise den af mig fundne mandel.
Kaffe og the, småkager, chokolade, clementiner, mm, blev indtaget, og så blev det tid til julehygge.
Birgit fortalte nogle rigtig gode julehistorier,
det høre sig også til i denne tid. Til en af disse historier spurgte Birgit om vi kunne gætte
hvem der havde skrevet den, det kunne vi
selvfølgelig ikke. Den var nemlig skrevet af
forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen.
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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.

Så blev det tid til at vi selv skulle være aktive. Vi skulle nemlig spille julebanko, det skulle foregå som når der
spilles ”busbanko”. Vi fik udleveret et ark papir med et af vores
gildemester Vibeke flot tegnet grønt juletræ, med 15 kugler
”hængt på” i 3 rækker. Vores opgave var så at udfylde disse 15
kugler med tal fra 1 til 90.

Tirpitz Tysk bunker ved Blåvand.
Museum tegnet af Bjarne Engels Group

Kirsten var talopråber og kontrollant for der var præmier for 1, 2,
3 rækker, altså ”træet” fuldt. Efter første spil fik udleveret et nyt
juletræ til et ny bankospil, udfyldte de 15 kugler med nye tal, hvis
de tidligere tal var dårlige.
Der var meget spænding på under spillet, udråb som ”lige ved
siden af, røst posen, ah, øv, nej, næsten, jess, nu er den der, oh
nej, og banko, jo det lød der 6 gange.

Buresø, Slangerup, skønt naturområde, P-plads, gåtur ca. 4 km.

6

Det nye H.C. Andersens museum i Odense.
Kollinghus
Clay Middelfart keramik og porselæns museum.

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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Fra gildebror til gildebror
Kære gildebrødre.
Må jeg som gildes skatmester ønske jer alle en Glædelig Jul
og et Godt Nytår, samt en lille påmindelse om at have betalt
kontingent for året som snart er gået.
Flemming

Gildeting
Forslag til Gildetinget tirsdag den 15. marts, bedes
være Gildeledelsen i hænde senest den 1. februar.

Kære Gildebror
Du og dine nærmeste ønskes en
rigtig glædelig jul og et godt nytår
Med spændende oplevelser og godt
helbred.
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Der var fine præmier til Ingrid, Jytte, Inge
-Lise, Birgit og undertegnet i form af julenisser, bøger hvori der var foldet og klippet julemotiver og nøgleringe.
Disse flotte bankopræmier og mandelgave var sponseret af vores altid flittige og
kreative Winni.
Det afsatte tidsrum Julegruppen 2021
havde afsat, var lige pludselig ”opbrugt” men sådan går det altid,
når tiden er blevet udfyldt med god julehygge.
Så det var tid til opbrud, men lige inden vi alle fik takket Glædelig
Jul og Godt Nytår med hinanden, skulle den nye
Julegruppe 2022 samles og have overragt det synlige bevis på
gruppens eksistens nemlig det hvide forklæde med den lille grå
mus.
Vi takkede den arrangerende julegruppe for dagens julefest. Selvom gruppen var lidt amputeret, klarede den det godt. Vi ønskede
den nye julegruppe 2022 held og lykke med den kommende opgave.
De har nu et helt år og hvad bringer dette år?
Jeg vil som referent for ovenstående ved samme lejlighed ønske
15 gilde en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Pas på hinanden.
Flemming.

Mange varme julehilsner
Lone, Ilsa, Søren, Pernille.
Sct, Georgs Gilderne i Danmark
14
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Musikgruppen
Torsdag den 9-12 var vi til julemøde hos Tina med påhæng.
Vi manglede desværre Vibeke-Johnny Preben Birgit og Kirsten-Tommy.
Vi havde en hyggelig aften i Tinas flotte julepyntede hjem, maden smagte rigtig fint
og snakken gik lystigt.
Tak for en god aften til alle der var tilstede.
Næste møde hos Pia om alt går vel den 271 kl.13.
Stort musikknus til alle i 15 gilde og Glædelig jul og et velsignet nytår. Husk at leve er ikke at lempe sig uden om det der
er svært, nej at leve er netop at kæmpe for hvad man i livet
har kært.
Pia
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen mødtes mandag den 6. december hos
Tina.
Igloen stod udenfor og maden var ved
at koge over bålet. Indenfor var alle
kravlenisserne heldigvis kravlet op på
deres plads på væggen (gad vidst om de
har hængt der siden sidste år, for det må
være et stort arbejde at få dem op igen?.
Der skulle også være en spejdernisse,
men den fandt vi ikke
Hele udviklingsgruppen var samlet + påhæng – Vagn og Jette.
Vi startede med en velkomstdrink i de bløde stole. Så vidt jeg
husker fik vi mørbrad og bagefter en dessert.
Vel mætte kom Tina med hjemmebagte boller. Det var synd
for vi var mætte efter den dejlige mad. Der var ingen der kunne spise dem, de kan heldigvis fryses ned.
Aftenen gik med almindelig snak. Vi skal være jourhavende
til nytårsgildehallen (eller skulle, den er som bekendt aflyst –
referat skrevet efter jul), men vi fik talt om, hvad den skulle
indeholde og vi fik berammet et møde i januar, til at finpudse
aftenen.
Tak til Tina for en dejlig aften overvåget af kravlenisserne.
Ole
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Fra gildebror til gildebror

I oktober og november havde vi næsten normalitet, men så blev det december. Julefesten blev afholdt lidt under Coronaens skygge, men blev
rigtig fin.

Velkommen til 2022

Nu er det så et nyt år. Der er strammet op igen, men forhåbentlig bliver
det med kortvarige begrænsninger.
Jeg vil slutte med nogle sætninger fra VGM Kirstens tale fra i sommer
til Valhal:
”At være i naturen, er vist noget vi alle godt kan li'.
Hvad vil vi sammen? Hvad skal der ske?
Sludre, hygge, debattere, og så selvfølgelig: le.

Atter er vi på vej ind i et nyt år. Da vi forlod 2020 var det med stort håb
om, at verden fik styr på virussen, som ingen snart orkede at høre om.
Rigtig mange er blevet vaccinerede 2 eller nu også 3 gange og vi har sat
vores lid til, at vi nu snart kunne få en mere normal rytme i vores liv.
Men virussen ville de anderledes: Den muterede, så vi her i slutningen
af året 2021 igen er blevet begrænsede i vores udfoldelser. Vi udviser
igen stor forsigtighed i omgangen med personer udenfor vor egen nære
”bobbel” og bærer atter mundbind i offentlig transport og ved indkøb vi vil jo gerne passe på hinanden.
Heldigvis har vi jo i vores gilde mødtes i det forgangne år.
Mange fine ture startende i februar og i august mødtes vi omsider indendørs til et møde med god snak om fremtiden. I september afholdtes
så en lidt anderledes Gildehal med genoptagelse/overflytning af 2 gildebrødre og med to gildebrødre, der kom med deres væbnersvar.

At vi trives i selskab med hinanden, er ingen vist i tvivl om.
Vi møder fuldtalligt op, magien er – stadig – sælsom.
Tiden flyver afsted - det gør den i gode venners lag.
Vi er lige kommet, har lige sagt goddag. Og alligevel spurter tiden afsted.
Så derfor: Hurra for Sct. Georgs Gilderne. Hvor har vi haft mange gode timer sammen i denne bevægelse, og der venter os endnu flere fremover.”

Vi finder ud af det – også i 2022!
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

Det anderledes var jo, at jeg som gildemester deltog i hele mødet via en
skærm – og vi oplevede, at det kunne lade sig gøre!
10

11

