Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Grethe Christensen

22. juni

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)

Valhal.

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

Afholdes i år, hos Vibeke på Axelhøj 34
kl. 13.00
Viserne sidder i højsædet.

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

58 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre juni/juli 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

Kæden juni/juli 2021

Indholdsfortegnelse:
Valhal .............................................................. Forsiden
Indholdsfortegnelse ........................................ Side 2
Nu bliver det sommer ..................................... Side 3
Gildetur ........................................................... Side 4
Gildetur ........................................................... Side 5
Mosaikgruppen ............................................... Side 6
Fra Gildebror til Gildebror ............................. Side 7
........................................................................ Side 8
Stadsgildepennen ............................................ Side 9
Naverarbejde .................................................. Side 10
Københavns Stadsgildes kalender .................. Side 11
Mærkedage ..................................................... Side 12

Kæden juni/juli 2021

Københavns Stadsgildes kalender
Juni 2021
Tir. 1.
Tor. 3.
Tor. 17.
Lør. 26.

1. Gilde, gildeting
Naverne
1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
1. Gilde, Storedam Seniorhøjskole

salen
salen+hulen
salen
Gunderød

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.

Redaktionen ønsker alle i 15, Gilde en rigtig god
Sommer.
Glæder os til vi ses igen til august
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Gildemøde/tur

Nyt fra Naverne

Nu bliver det sommer…
Naverne i maj
Denne gang var vi 9 navere på holdet.
Vaskerummet blev tømt. Vi har være længe undervejs, men vi fortsætter med at
sætte loft og vægge i stand i kælderen.
Vi satser på, at glas, porcelæn og bestik
med mere bliver sat ind i de nye lokaler,
når vi bliver færdige med arbejdet i løbet
af sommeren.—efteråret.
Lamperne blev efterset.
Stole- og bordben blev efterset.
El-, varme- og vandmålerne blev aflæst.
Lejere blev vist rundt og aftalte lejemål.
Traktementet var lækker biksemad - og dertil hjemmebagt
kage.
Tak for dejlig mad!
Ole O.

At holde humøret oppe - at bevare optimismen - at tænke, at det skal nok alt
sammen gå - det bliver godt igen.
De sidste fire ord blev jo sloganet i starten af Corona-tiden og der blev malet og tegnet rigtig mange regnbuer, hvor der samtidig blev skrevet netop
disse fire ord:
”Det bliver godt igen”
En mor fik med inspiration fra Italien sine børn til at sætte regnbuer af perleplader og papir i vinduerne og lagde samtidig et billede af det på sin instagram. Det er fint med en regnbue, der symboliserer, at der er noget godt på
den anden side, og at vi vil nå derhen igen. Vi havde på det tidspunkt virkelig alle sammen brug for opmuntring og brug for at tænke på, at vi nok skulle komme over på den anden side.
I den tid der nu er gået, har vi lært meget. Vi holder stadig afstand til de, vi
ikke omgås daglig. Vi vasker hænder og spritter af, gør rent på det, jeg vil
kalde udsatte steder og vi giver ikke knus til så mange som tidligere. Et helt
nyt ord og begreb er også kommet til: ”Coronapas”.
Dette er blevet adgangsbilletten til at kunne deltage i mange forskellige aktiviteter, fx teater, biograf, frisør, cafe, træningscentre og mange andre steder. Min oplevelse i den forgangne uge har været, at min fasters 90-års fødselsdag på den måde kunne fejres på en restaurant – alle skulle vise gyldigt
coronapas for at deltage!
Alle drømmer vi vist om, at der snarligt kunne blive ’normale’ tilstande –
men mon ikke vi kan holde ud et godt stykke tid endnu?
Det har været en stor glæde, at vi i 15. Gilde har kunnet finde en form at ses
på i den ’store’ gildesammenhæng – tak skal I alle have for det!
Nu ser jeg frem mod, at vi den 18/6 igen mødes til vort sommermøde: Valhal.
Med en stadig optimistisk gildehilsen
Vibeke
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Gildetur
Gildetur 21. maj til Valbyparken
Vi havde på forhånd modtaget en sms, hvor vi var delt op i 5 kørehold.
Chaufføren skulle kontakte, dem der skulle køre med. Vi kunne kontakte Flemming, som havde udarbejdet et kort, der viste, hvor vi skulle
mødes.
Vi mødtes på en parkeringsplads, hvor
det viste sig, at vi ikke måtte holde der
(der var nogle skilte, der viste det?)
Hvorfor anlægger man en stor parkeringsplads, hvor man ikke må holde?
Vi kørte hen til en anden plads, der i
øvrigt lå lige ved siden af den plads vi
skulle opholde os på. Det var et 6 kantet læ sted, eller var det rundt, med
bord og bænke.
Da vi alle var ankommet og bænket os, fik vi sandwichs og øl og sodavand. Bjørn og Kirsten havde, så vidt jeg forstod det, under en livlig
diskussion smurt 60 stykker. Det smagte godt og alt blev spist.
Mens vi sad og spiste, kom der en kraftig byge, men vi var bænket under tag, så det gjorde ikke noget.
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Stadsgildepennen
Nu lysner det, foråret er på vej og endelig
kan vi mødes igen. Jeg har savnet jer alle
sammen. Det har været en mærkelig tid, vi
alle har været igennem. En isolation som
nogle har klaret fint, medens andre har været nede i et “sort hul”.
Snart er Gildegården åben igen til alle vores møder og vi iler
derhen. Alt det vi mangler at fejre, kan ske nu og der er meget
der skal indhentes. Vi kan nu færdes mere frit ude i den skønne natur hvor alt grønnes og blomstrer. Alle haver, krukker,
altankasser skal tilplantes.
Det er en dejlig tur til København, hvor alle marker er blevet
grønne. Ja det er en dejlig tid vi alle går i møde. Selv glæder
jeg mig til at komme ud i naturen og til at se min familie fra
Fensmark og Mogenstrup. Vi har kun talt i telefon sammen.
Museer skal igen besøges.
Vel mødt tilbage til Gildegården og kom med godt humør.
Jonna.

Da bygen var stilnet af, gik vi rundt til sansehaverne. Det var spændende at se de forskellige haver,
der bliver holdt pænt af havens gartnere.
Efter turen fik vi kaffe og kage. Tina havde medbragt en enorm overpyntet kage. Kagen smagte
godt tak for den.
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Gildeledelsen havde været til stadsgildeting og refererede fra dette.
Vi kom endnu en gang ind på Gildegården, om dens mangler samt
mangler på rengøring. Danserne holder op, er gået konkurs på grund
af Corona
Vi var heldig med vejret. Det regnede kun mens vi sad i læ.
Jeg vil gerne her sige Kirsten og Bjørn, Flemming og Inge-Lise tak
for et godt arrangement (det skal i sikkert få lov til en anden gang)
Jeg glemte at nævne at vi var 19 gildebrødre og en gæst – Johnny.
Hanne var til et gildearrangement. - Godt gået 15. Gilde.
Tak for endnu en god tur med 15. Gilde
Ole .
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Mosaikgruppen
Referat mosaikgruppemøde
26 maj 2021
Hos Ingrid

Alle mødte op hos Ingrid og snakken gik rigtig godt vi talte
blandt andet om væbnerforberedelse som Vagn og jeg er i
gang med at planlægge for Tina og Børge.
Vi faldt hurtigt tilbage på vores egen væbnerforberedelse og
minderne fra den tid. Hvad kan en brugt tandpastaer tube dog
ikke forårsage.
Kirsten kunne fortælle om sin store lotto gevinst….nå den
fandt hurtig vej ind i det daglige forbrug større var den ikke.
Det ville dog være noget andet hvis man vandt 36 mio kr. Ja
men de ville som også hurtig finde vej i byggematerialer mm
hvis man skulle bygge et ollekolle. Det kunne Jeg da godt
tænke mig. Men ak det bliver ikke til noget for Kirsten vil
straks gøre krav på det halve.

Så kom vi rundt om den store mangel på
håndværkere og de mange unge mennesker
der formålsløst tager studentereksamen de
ikke kan bruge til noget. Jeg tror det ændrer
sig når vi skal betale rigtig mange penge og
vente rigtig længe på en håndværker. De få
håndværkere der er tilbage, bliver rigtig vellønnet så det bliver attraktivt for de unge mennesker.
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Margit havde en ide til en aktivitet med tandemski. Det skal
naturligvis prøves
Så var vi lidt rundt om planlægningen af Valhal som afholdes
hos Vibeke.
Vi samlede naturligvis dåseringene, som jo efter sigende skulle indeholde titan.
Vi fik herefter planlagt vores gruppemøder for det kommende
halvår.
Bjørn

Fra gildebror til gildebror
Havestuen på Rødovregård er booket til julefesten lørdag den
11. december 2021

Vagn fik vist hans model for den kommende aktivitet til Naturens dag et fuglehus. Det var rigtig flot med åbne mulighed og
klatre net indvendig.
6

7

