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)

59 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jun/jul 2022

Valhal

Rødovregård i havestuen
Onsdag den 15.juni kl. 18

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

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

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

Afbud til Hanne på tlf. 2078 7304 eller
Mail hbb@brnet.dk senest 13 juni.
Jourhavende: Kunst/Kulturgruppen
Referent: Den Hvide stok
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Københavns Stadsgildes kalender
Juni 2022
Tor. 2. Naverne

salen + hulen

Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: bj_gildeinsp@live.dk
o-0-o

Stadsgildearrangementer i 2022
Arrangement
Uddelingsgildehal

Dato
21-06-22

Ugedag Arrangør
tirsdag Stadsgildeledelsen

Redaktionen ønsker alle i 15 gilde en rigtig god sommer
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En chauffør parkerede sin gigantiske lastvogn ved et cafeteria, hvor han købte sin aftensmad.
Mens han spiste, blev han kontaktet af tre meget kortklippede unge mænd i lædertøj. De unge mænd tømte en salt- og en
peberbøsse ud over chaufførens mad og hældte ketchup i
hans kaffe.
Chaufføren havde tilsyneladende ikke behov for at udvide sit
sociale netværk til at omfatte de tre kortklippede, så han
sagde ingenting – men spiste bare sin mad og drak sin kaffe.
Da han var gået, sagde en af de unge mænd:
”Sådan et skvat – han kan ikke finde ud af at slås”.
Cafeteriaets ejer havde overværet optrinet: ”Han er heller
ikke nogen ørn til at køre lastbil, for han har lige tromlet de
tre motorcykler, der stod derude.”
En ung kvinde var efterlyst, fordi hun var blevet arving til
en formue, men ingen vidste, hvor hun befandt sig.
Politiet eftersøgte hende uden held i flere landsdele, så advokaten i skifteretten satte en ung detektiv på sagen.
Efter flere uger, hvor advokaten ikke havde hørt noget nyt,
ringede han til detektiven, som heldigvis kunne berette, at
det var lykkedes ham at finde den heldige arving, og med glæde i stemmen fortalte han advokaten, at de to netop havde
giftet sig.

Noget at tænke over.
En viskdenbaleig unsdelrøgese lavet af et untivseriet i Enlgnad har vist at desrom de to føsrte- og to siste botsvkeaer i
alle oredne i en tekst er ritkigt plessart, spllier det ingen rolle hvkilen ræføkkelge de øvirge boskvetaer i oredne kommer.
Tektsen er fuldt læbsar selv om de andre bokeastver kommer
huilbtertlulter! Dette er fordi vi ikke læser hver eneklt
botksav, men ser bildeler af ordet som en hehled.
Tjaa... Hvis du kan læse teksten, uden det mindste problem er
din hjerne lidt mere bevidst og bedre til at illustrere end du
umiddelbart lige tror!
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Gildetur

Gildetur tirsdag den 17.5.2022 til Christianshavn.
10 gildebrødre og 2 gæster mødtes ved stoppestedet ved Rødovre
Hallen. 2 gildebrødre mere ville mødes med os på Christianshavn.
Bussen kom, og forventningsfulde steg vi ombord i 9A, og allerede her
blev vores erindring udfordret: ”Hvordan var det nu med det der rejsekort?”
De fleste havde deres eget, og en enkelt ”kom med” på et af de andres
rejsekort. Så langt så godt. Så skulle vi med Metroen, ikke tjekke ud,
men kun ind i det nye transportmiddel. Ak og ve, ingen strøm på Christianhavns station, så vi oksede op via den stillestående rulletrappe.
Så ligger Metroen altså langt nede.
Men vi kom da op i sollyset alle sammen,
nogle med et heftigt åndedræt og værkende ben, men heldigvis var der god plads ved
kaffeudsalget – og god tid til guiden kom –
så vi nød alle solskinnet og alle de norske
turister (det var Norges nationaldag) og en
kop kaffe.
Kl. lidt i to kom guiden Erik. En af Leif´s bekendte – en hyggelig fyr på vores egen alder. Turen begyndte – forventeligt 6,5 km på ca. 2,5 timer. Nogle af os blev lidt forskrækkede men vejret var
dejligt, stemningen god, og der var toiletter på vejen.
Erik havde godt nok lidt problemer med at holde os samlet, så han kunne fortælle om seværdighederne, men sådan er det nok med gildebrødre. Vi skal jo også nå at tale
sammen på vejen.
3
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Som tidligere nævnt, var det et helt vidunderligt
vejr.
Vi startede i Vor Frelsers Kirke og kom herefter
godt rundt i området.
Vores forundring var endnu en gang stor, da vi så
alt det nybyggeri der er derude, og hvor er noget
af det aldeles rædselsfuldt. Men kanalerne er stadig utroligt stemningsfulde.
Da vi alle sammen var godt trætte i fødder og ben, inviterede Johnny
os til at besøge Spejdercentret på Holmen. Det sagde vi ja tak til med
stor taknemmelighed. Jeg tror vi alle glædede os til at sidde ned.
Og hvilken oplevelse: Ole og Jette havde købt kage i en nærliggende
Netto, og Johnny serverede kaffe og the (TAK). Og sikke et liv der var
på området af spejdere. Ingen af os kunne holde op med at smile. Det
var bare så livsgivende at sidde i.
Efter kaffe/the med kage viste Johnny os rundt på området: Lejrpladsen, Opholds-hytte, falke-bur, sovebygning, museumsbygning. Der
var mennesker både ude og inde.
Se, nu var vi jo spændt på hjemturen. Kunne vi huske at bruge rejsekortet rigtigt, når vi skiftede mellem 3 rejsemidler: bus – metro – bus,
og så ovenikøbet skulle vi finde ud af at stå af det rigtige sted, da 9A jo
er omlagt.
Men allerførst: problemer med at få en person med ekstra på et rejsekort mislykkedes i bus 2, så vi var alle vidende om, at hvis der kom
kontrol, så faldt hammeren. Men lykkeligvis kom kontrollen mens
chaufføren havde problemer med indkodningen, og de forlod bussen
igen, inden vi kørte. På Metroen var strømmen tilbage på stationen, så
det gik også nemt, og 9A førte os til Rødovre Centret. Derfra gik vi de
sidste hårde metre til vore biler.
En dejlig tur var til ende, og vi glædede os vist alle til at komme hjem
og få hvilet benene. Og ja, det blev 7.9 km og 10.565 skridt.
For referat: Kirsten, Mosaikgruppen.
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Stadsgildepennen

Halfdan Rasmussen
At lære er at ville
befri sin ensomhed
at stå ved åndens kilde
og ydmygt knæle ned,
at spejle sig i tider,
der sov på kildens bund,
mens nye bølger glider
som tegn på hånd og mund.

At lære er at famle
i mørke, blind og stum,
at sprænge eller samle
sit eget verdensrum,
at vække det, der sover,
og gøre tanken fri,
at se en himmel over
hver drøm, man lever i.

At lære er at bøje
sig over livet selv
og fylde sind og øje
med tankens himmelhvælv,
at undres og betages
når livet kommer nær.
og møde, når det dages,
en større sandhed dér.

Lad aldrig dine drømme
slå bro til vold og drab.
Lad åndens kilde strømme
mod fredens fællesskab.
At værge er at bære
sin brynje uden sværd,
først da vil drømmen være
den største tanke nær.

Ved AOF´s jubilæum, 1949.
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Et besøg værd

Mosaikgruppen

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.
Koldinghus
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
Andelslandsbyen Nyvang Holbæk.
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Fra gildebror til gildebror
Hej alle
Vi afholder IKKE Uddelingsgildehal i år, da vi kun har modtaget ganske få ansøgninger, så her er lidt tekst til jeres blade:
Ingen Uddelingsgildehal 21. juni
Der er i år kun modtaget ganske få ansøgninger om lejrtilskud, så vi har i Stadsgildeledelsen besluttet, at vi i år - forhåbentlig - kan få mulighed for at besøge spejderne i deres mødelokale efter sommerferien for at høre om deres gode sommerlejroplevelser samt møde deres forældre og ved samme
lejlighed at fortælle lidt om Sct. Georgs Gilderne og Københavns Stadsgilde.
De bevilgede beløb er naturligvis allerede sendt af sted.
Engang imellem kan det være en god ide, at vi kommer til
spejderne i stedet for, at de skal komme til os.
Med glad gildehilsen
Hanne, SGM
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blev fordelt mellem de to manufakturer les Gobelins
der vævede på opretstående væve (9 gobeliner) og
Beauvais, der vævede på vandretliggende væve (8 gobeliner).
Dronningen kom bagefter med dagens overraskelse,
da hun forærede de 12.5 millioner kroner dyre gobeliner til nationen.
Gobelinerne skal ses, der er rigtig mange finurligheder og fortællinger i hvert billede. En guidet rundvisning på Christiansborg er anbefalingsværdig.

Efter megen snak om gobeliner skulle vi arrangere
Valhal som gruppen er arrangøren af – alt blev sat på
plads opgaver fordelt så nu er det kun om vores bøn
om godt vejr bliver hørt.
Næste møde aftales til Valhal.

Hyggeligt møde slutte senet (16,45)
for referat Inge-Lise
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Kultur/kunst gruppen
Møde i kulturgruppen den 9. maj 2022

Vi i kulturgruppen: Jette, Inge-Lise, Hanne, Grethe,
Børge, Bjørn, Leif kunne desværre ikke deltage, men
vi havde en gæst Flemming (der agerer som chauffør
for mig) mødtes Hanne kl. 13.00 til dejlig laksesnitte
og hjemmelavede frikadeller. Programmet var :
Gobelinerne
Gobelin er et vævet billedtæppe. Betegnelsen
”gobelin” bruges i dag om alle vævede tapeter, men
navnet er egentlig knyttet til kvarteret les Gobelins i
Paris. I 1667 blev det indlemmet i ”Manufacture royal
des Maubles de la Couronne”

Dronning Margrethe fik i anledning af hendes 50 år fødselsdag
Gobelinerne som gave fra det danske erhvervsliv lavet efter Bjørn
Nørgaards kartoner. Karton er en
arbejdstegning i fuld størrelse på kraftigt papir der
fungere som forlæg for motiv på et vævet tæppe
el.lign. Den 10.oktober 1989 begyndte arbejdet på
den første gobelin. Reformationen. Vævearbejdet
10
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen møde i maj
Gruppen mødtes hos Tina. Vi måtte lige vente på Winni. Tina ringede
for at høre om hun kom, det gjorde hun, hun havde glemt mødet.
Da Winni var kommet, satte vi os til bords. Vi fik kalkun med tilbehør
og dessert.
Da vi havde snakket om tiden, der var gået siden sidst, og fik det sidste
på plads ang. den guidede tur til Christianshavn, som vi står for, gik vi
over til aftenens emne.
Betalingskort.
Det er utroligt meget man efterhånden bruger betalingskort til. Det er
sjældent man har kontanter på sig. (Jeg kan nu godt
lide at have lidt kontanter på mig.
Rejsekortet er godt at have på sig. Man skal bare
huske at stemple ind/ud.
Hvad gør turister? Nu kan man købe billet i bussen.
Hvad med tog og Metero? De kan købe en weekend
billet på Hovedbanegården og større stationer.
Tina havde som sædvanlig bagt en kage, en rødbedekage, men det var
ikke meget der blev spist efter et godt måltid.
Tak til Tina for at holde mødet.
Næste møde bliver hos mig og Jette i sommerhuset i Høve den 22. juni
kl. 14.00.
Ole
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Fra gildebror til gildebror
Angående Naturens dag den 11/9-2022
Som meddelt ved Stadsgildetinget, holder vi i Københavns Stadsgilde Naturens dag
søndag den 11.9.2022.

Vi mødes kl. 10.00 på græsplænen og gør aktiviteterne klar. Kl. 11.00 åbner vi for
aktiviteterne, og kl. 15.00 lukker vi for aktiviteterne, og kl. 16.00 senest forlader vi
pladserne.
For at kunne anmelde aktiviteterne til Politiet, og for at kunne udfylde korrekte aktivitetskort til deltagerne, beder jeg jer om at melde tilbage til mig senest 1.7.2022, med
kort beskrivelse af de/den aktivitet jeres gilde ønsker at deltage med.
Jeg vedhæfter aktivitetskortet fra 2021, så I har lidt at gå efter.
Min mail er kirstenbjorn@me.com.
Med gildehilsen
Kirsten Christensen, 15. gilde

Herunder ses kortet udfyldt af en deltager i 2021 – med en tilføjelse, da der i starten
også var Drager.
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