Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Grethe Christensen
Alice Kjer

22 juni
27 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)

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
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
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7. Min mand og jeg bookede et værelse med to senge, men blev indkvarteret på et værelse med en dobbeltseng. Jeg holder jer nu ansvarlige for, at jeg er gravid – hvilket ikke ville være sket, hvis vi
havde fået det værelse, vi havde booket.
8. Receptionisten på hotellet blev irriteret, da vi mistede vores tredje
nøgle. Det synes jeg er dårlig service.
9. Vi syntes ikke, at sandet var som sandet i brochuren. Sandet så
hvidt ud i brochuren. Men i virkeligheden var det mere gult.
10. Det er dovent af butiksejerne i Puerto Vallarta at holde lukket om
eftermiddagen. Jeg skulle ofte købe noget under siestaen – den burde forbydes!
11. ”Fisk i vandet”. Ingen havde fortalt os, at der var fisk i vandet. Vores børn blev virkelig bange!
12. Det tog os 9 timer at flyve fra Jamaica til England. Det tog kun 3
timer for amerikanerne at komme hjem. Det er uretfærdigt.
13. Jeg sammenlignede vores 1-værelses ferielejlighed med vores venners 3-værelses ferielejlighed – og vores var langt mindre.
14. Det fremgik af brochuren, at der ikke var frisør på hotellet. Vi er tre
frisørelever – må vi godt bo på hotellet?
15. Det er jeres pligt som rejsearrangør at informere om højlydte gæster før rejsen.
16. Jeg blev stukket af en myg og fik udslæt. Der stod intet om myg i
brochuren.
17. Det burde være forbudt at solbade topløs på stranden. Det var meget distraherende for min mand, der bare gerne ville nyde stranden.
18. Der var mange spaniere på stedet.
talte spansk og maden var spansk. Ingen havde informeret os om, at
der ville være så mange udlændinge der.
19. Vi var nødt til at stå i kø udendørs for at komme med båden – og
der var ingen aircondition.
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Stadsgildepennen
Denne tid er udfordrende for mange af os danskere, og det er i
dag i højere grad end tidligere op til den enkelte af os, at få
skabt små stjernestunder hver dag.
En stjernestund kan eksempelvis være at gå
en tur med en god ven/veninde.
Pluk eller køb en buket blomster og glæd en
du kender, som sidder alene eller på anden
måde er udfordret i disse tider. Sæt møder op på Facetime,
hvor i snakker og deler det, der ligger jer på sinde. Du kan også
sætte dig for at organisere fællesskabende aktiviteter, der hvor
du bor. Tilbyd at stå for eksempelvis bestilling af Take Away eller del din bedste suppe opskrift og spis sammen på Facetime.
Det er kun fantasien der sætter grænser.
Overvej hvad der gør glad, og sørg for at gøre mindst en ting
hver dag. Det er vigtigt.
Vi må stå sammen, holde ud og belave os på en sommer hjemme i Danmark.
Vi kan glæde os over, at vi bor i et så skønt, smukt og velfungerende land, men måske vil det virke oplivende og glædesfyldt
allerede nu at planlægge små ture til sommer i det danske land.

Det er dejligt og livsbekræftende, at have noget at se frem til.
Coronavirussen har taget mange menneskers liv, men du lever
stadig i dag. Tag nogle sekunder og vær taknemmelig for livets
gave.
Rigtig god sommer til jer alle og jeg glæder mig til, at vi igen kan
mødes
Kirsten DIS.
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19 idiotiske klager fra vrede turister, som er kommet hjem fra
en rejse i udlandet.

Københavns Stadsgildes kalender
August 2020
?
? 1. Gilde, bålaften i Middelalderlandsbyen
Tor. 13. 15. Gilde, gildemøde
Fre. 21. 18. Gilde, gildemøde
Tor. 27. Mester-/Kansler-/Skatmestermøde
September 2020
Tor. 3. Naverne
Søn. 13. Naturens Dag
Tir. 15. 15. Gilde, gildehal
Tir. 22. 1. Gilde, gildemøde
Tor. 24. 18. Gilde, fødselsdagsgildehal

Brøndby
salen
salen
salen

salen+hulen
Damhusdæmningen
salen
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.
En gildebror er en kvinde eller en mand, som aldrig blev færdig
med at være spejder.
o-0-o
De sagde, det var nok med mundbind og handsker, når man skal ud at handle. Men det passer ikke. De andre havde også tøj på.
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Det er virkelig skønt at rejse på ferie. Man kommer lidt væk fra hverdagen derhjemme og får mulighed for at opleve noget nyt. Spise god mad
og solbade uden stress med sine nære – det er opskriften på den perfekte ferie!
Men samtidig skal meget gå op i en højere enhed, før ferien bliver helt
perfekt. Hvis hotellet ikke har den lovede standard, eller hvis flyet er
voldsomt forsinket, bliver man skuffet. Der skal dog meget til at indgive en officiel klage, ofte vælger man bare aldrig at rejse med det pågældende flyselskab eller bo på samme hotel næste gang.
Men der er dog en bestemt gruppe mennesker, som klager over stort set
alt, og her har vi samlet 19 af de allerværste brokrøve med de vildeste
klager. Klagerne er oversat fra engelsk til dansk, og er modtaget af rejsebureauer og arrangører fra utilfredse rejsende.
1. Vi rejste på ferie til Spanien og havde store problemer med taxachaufførerne, fordi de alle var spaniere.
2. Vi bestilte en udflugt til et vandland, men ingen havde fortalt os, at
vi skulle medbringe vores eget badetøj og håndklæder. Vi antog det
var inkluderet i prisen!
3. Der var for meget sand på stranden. Vi måtte vaske alt, da vi kom
tilbage på hotelværelset.
4. Jeg synes, at man i brochuren skal forklare, at de lokale butikker
ikke sælger rigtige kager, såsom peberkager. Hvad skal man nu spise til sin eftermiddagskaffe?
5. Vejene var så dårlige, at vi ikke kunne læse guidebogen på vej til
hotellet. Det gjorde, at vi ikke havde stor nok kendskab til området,
hvilket ellers ville have gjort vores rejse meget bedre.
6. Under min rejse til Goa i Indien fik jeg kvalme, da jeg opdagede, at
næsten alle restauranter serverer karry. Jeg kan ikke lide stærk
mad!
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