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

55 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre juni/juli 2018

Valhal.

Onsdag den 13. juni kl. 18,30
I Hawerthi 1. Rødovres hytte, Korsdals vej 118

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

Afbud/tilmelding af gæster til Ole på
tlf. 4081-1360 senest den 11. juni
Jourhavende: Udviklingsgruppen
Referent: Mosaikgruppen
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københavns Stadsgildes kalender
Juni 2018
Søn. 3. 1. Gilde, gildetur
Esrum Kloster
Tor. 7. Naverne
salen + hulen
Tor. 14. Spejdergildehal
salen
Tor. 21. 18. Gilde, gildemøde
salen
August 2018
Man.13. 1. Gilde, bålaften Middelalderlandsbyen i Brøndby
Tir. 14. 15. Gilde, gildemøde
salen
Tor. 23. GM-GK-GS-møde
hulen
Tor. 30. 18. Gilde, gildemøde
salen

Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse:
bj_gildeinsp@live.dk
o-0-o
Aktivitetslaugets lotteri – serie 2018:
Til udbetaling i juni er trukket:
1. præmie -200 kr. lod nr.
2. præmie -100 kr. lod nr.
3. præmie - 50 kr. lod nr.
4. præmie - 25 kr. lod nr.

93
34
94
32

Vindere bedes kontakte Pi Højte på mail: piogknud@gmail.com og oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan
overføres.
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Måske var det en spejder
En mand gik tur i en park, der grænsede op
til et hospital for mennesker med forskellige
mentale handicaps, da det gik op for ham, at
han havde et vigtigt møde, han skulle nå, men
hans ur var gået i stå.
Han henvendte sig til en patient, der gik tur inden for hospitalets hegn og spurgte: "Undskyld, kan du sige mig, hvad klokken er?"
"Ja, et øjeblik", svarede patienten, der tog en kort pind, som
han stak i jorden, og med et vaterpas, han havde i lommen sikrede han sig, at pinden stod lodret. Med et kompas lagde han
en lineal præcist nord-syd, aflæste skyggens længde, tog en
regnestok op af lommen og sagde: "Forudsat at det i dag er
den 16. august, hvilket jeg tror, det er, så er klokken nu præcis 15:32."
Manden var dybt imponeret og takkede for hjælpen, men
spurgte alligevel: "Hvad ville du have gjort, hvis det var overskyet, så du ikke kunne måle skyggens længde?"
"Så havde jeg nok bare kikket på mit ur", svarede patienten.

Gildemøde/tur
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Gildetur tirsdag den 15.5.2018.
16 gildebrødre incl. 1 ledsager mødtes ved Vandtårnet kl. 18.15. Vi delte os i 4 biler og kørte i rask fart mod Stenlændernes Spejdermuseum i
Stenløse.
En dejlig køretur i pragtfuldt vejr. Og det skulle blive endnu bedre.
Vel ankommet – alle 4 biler – blev vi modtaget af Morten som bød velkommen, og kort fortalte os om aftenens forløb.
Modtagerholdet bestod af 4 ”gamle” DDS´ere: Morten, Hans, Peter
og Nils.
Vi blev delt i tre hold:
Hans fortalte om Maglevads historie, og viste os rundt i stuehus og
omliggende arealer med sheltere, bålhytte og grunde.
Peter fortalte om udstillingen af gamle uniformer. Og der var også
lagt ”gildeting” frem på et bord.
Nils fortalte om oprettelse af database, som indeholdt alt hvad han
kunne finde – og få bekræftet – om DDS – lige fra 1908. Altså grupper,
divisioner, sammenlægninger, nye, gamle, o.s.v.. Det var meget imponerende. Men der er stadig huller i registreringen, så Nils efterlyste
gamle spejderblade/divisionsblade,
som han kunne låne.
Morten viste rundt i museets samling
og udstilling. Der er 2 primære udstillinger (alt samlet i et lokale på ca. 10
kvadratmeter), hvoraf der skiftevis
laves ny udstilling hvert andet år. Og
så er der grundudstillingen om museets og stedets oprindelse.
Det var som at træde ind i selve Matador.
3
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En meget spændende udstilling. De havde bl.a. lavet en udstilling med
et køkkenbord, hvor der lå ting fra for 50 år siden, og så de tilsvarende
ting i dag. F.eks. mobiltelefon og signalflag, gammel drikkedunk i metal og ny drikkedunk i plastic.
Ved samlingen efter rundvisningen
fik vi kaffe og kage, mens der blev
fortalt lidt om ønsker for fremtiden.
Som de kaldte sig selv: museumsnørder og it-nørder. Alle omkring +40
år og ildsjæle.
Under rundvisningen kunne vi også
se, at der var mange unge mennesker
samlet på selve grunden. De hyggede
sig, lavede lejrbål.
Det var en fantastisk aften – på mange planer: Ildhu, interesse, fortællelyst, delagtiggørelse i noget, som
har stor interesse for både giver og modtager.
Vibeke delte chokolade ud, modtaget ved Stadsgildets 75 års fødselsdag fra landsgildet. Hanne B uddelte skemaer til ”elevatorkort”, og
bad os om at udfylde 1-2 kort hver og aflevere ved næste møde.
Hvis I skulle have materiale liggende, som kunne interessere museet,
bedes I kontakte Vibeke og Johnny.
Tak for en skøn aften.
Kirsten, Hvide Stok
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DDS – 2. Absalon Gruppe
100 års jubilæum
Lørdag d. 26. maj 2018 kl. 11-16
Absalonhus – Stasevang
Fredtoftevej 5, 2980 Kokkedal
I anledning af DDS-2.Absalons 100 års jubilæum vil det glæde gruppen
at se nuværende minier, juniorer, trop, klan, forældre, tidligere spejdere
og tidligere forældre, Tropssamfundet, Sct. Georgs Gilderne, øvrige
spejdergrupper, spejderkammerater, divisionen og korpset samt øvrige
forretningsforbindelser og venner af gruppen -og Stasevang til en hyggelig sammenkomst i Stasevang lørdag d. 26. maj 2018 i tidsrummet
mellem kl.11-16.
For deltagelse kræves der tilmelding til arrangementet på:
www.DDS-2Absalon.nemtilmeld.dk
BEMÆRK: DENNE DAG SKAL DER PARKERES NEDE VED FREDTOFTEN (DER ER SKILTE), MEDMINDRE DER ER HELT EKSTRAORDINÆR GRUND TIL AT KØRE HELT OP TIL HYTTEN.
Arrangementet koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn (t.o.m. 15
år)og pengene går ubeskåret til 2. Absalon. Inkluderet i prisen er et let
måltid fra grillen samt snobrød og almindelig hyggeligt samvær:-).
Det er muligt at købe øl, sodavand, kaffe, te og kage i løbet af dagen. I
dagens anledning bliver der fremstillet et jubilæumsmærke til uniformen i begrænset oplag, der kan tilkøbes for 60 kr. per styk.
Vi åbner for festlighederne kl. 11 og så kan I bare komme, når det passer jer.
Vi håber at se så mange som muligt til fejringen af 2. Absalons jubilæum.
Spejderhilsner fra lederne og bestyrelsen.
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Nyt fra Naverne
Navermødet i maj.
Holdet mødte i fin form, men der var
desværre to afbud.
De sædvanlige kontrolopgaver blev foretaget inkl. optælling og supplement
af porcelæn, glas og bestik etc.
Det gode vejr tillod, at frisen over køkkenvinduet og fordøren kunne males.
Farven hedder 'murstensrød'.
Stearinpletter på stolene i salen blev
renset af med et varmt strygejern og
andre gode tricks, og andet smuds blev fjernet i samme omgang.
Adskillige hold kommende lejere besøgte huset for at se lokalerne og aftale lejemål.
Køkkenchefen serverede herlig sommermad: Stegte kyllinger
med persille, brun sauce/sovs, nye kartofler og noget grønt og
sprødt. Til kaffen var der flødeis med mere i anledning af en fødselsdag et par dage forinden.
Ole O.
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Hvide stok
Hvide stok den 8. maj.
I Hvide Stok har vi den aftale at vi, når vi skal holde det næste møde,
skal referere mødet før. Jeg skal afholde sommerafslutningen i sommerhuset i Høve den 29. juni. Altså er det min tur til at referere mødet den
8. maj og i øvrigt skal jeg have et emne med til næste møde den 14. august, men det er en anden sag. Mon ikke vi skal ændre den dato. Vi har
gildemøde samme dag?
Vi mødte hos Jytte uden Vibeke og blev
mødt af et væld af kirsebærtræer på parkeringspladsen, der blomstrede med hvide
blomster.
Det var et utroligt flot vejr og vi nød Jyttes
dejlige have i parasollens skygge.
Vi opsummerede vores indtryk af det lige
afholdte Stadsgilde jubilæum på Dragør
fort. Vi var alle enige om at det var et vellykket jubilæum, der kunne begynde efter Hannes ankomst, det var noget med et ur, der ikke var sat på sommertid. Det kan ske for den bedste
– også en stadsgildemester.
Vi har det sådan i gruppen, at vi får snakket af – i lang tid – inden vi går
over til dagens emne. Det var godt for Kirsten, der havde dagens emne
havde (glemt), at det var hendes tur (vi holdt det sidste nøde hos hende.)
Vi snakkede videre som vi plejer at gøre i gruppen, jeg kan ikke huske
alt, men der var vist noget med et elevatorkort, og andre interessante
ting, som det plejer at være.
Tak til Jytte fordi hun havde sørget for godt vejr, som vi kunne nyde i
hendes dejlige have.
Og så er det op til mig at HUSKE emnet i august måned, men der er
gudskelov lang tid til. Nu skal vi først have en lang og god sommer, den
er startet godt.
Ole
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Mosaikgruppen
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Indbydelse

Så holdt vi denne gang gruppemøde hos Grethe den 26. april.

Denne gang måtte vi undvære Hanne, da hun holdt ferie på Enø
Camping hvor hun sikkert nød nogle dejlige fridage.
Der var lige fra starten af mødet en liflig snakken af de sidste oplevelser siden sidste møde.
Dagens emne - Bernstorff Slot - stod Flemming for, og sikke et
referat man kunne skrive hvis man skulle have det hele med.
Slottet blev bygget i 1759 til 1765 af J. H. E. Bernstorff.
I 1812 skiftede Slottet ejer til Christian
den 8. Derefter var der flere ejere til slottet. Slottet bruges i dag som kursus og
konferencecenter. Derudover afholdes
der julemarked, og der holdes bryllupper
m.m. I dag ejes Slottet af Staten.
Jeg får ikke det hele med som Flemming fortalte om, men interessant er det at høre om, og man kan jo også gå på nettet og
læse om hele historien om Bernstoff Slot.

KØBENHAVNS STADSGILDES
AKTIVITETS-LAUG
Holder uddelingsgildehal
torsdag den 14. juni 2018
Aktivitets-Lauget indbyder til gildehal
og efterfølgende uddeling af dette års midler.
Der startes med gildehal kl.1900.
Gildehallen bliver ledet af stadsgildemester Hanne Borgstrøm
Gildebrødre opfordres til at møde talstærkt op.

Snakken gik også om mælke og fløde kapsler – fra cirka 1964
hvordan fuglene lavede hul i kapslerne – der var flere af de andre
gruppemedlemmer som kunne huske farverne på disse kapsler.
Det mindes jeg altså ikke. Så gammel er jeg ikke !!!
Der blev også snakket meget om den 9. september – Naturens
dag.

Efter gildehallen vil der blive serveret en lækker
kyllingesalat med kartofler
samt kaffe/te med lidt sødt.
Pris kr. 50,00 incl. en øl eller vand.
Gratis for spejderne.

Tilmelding senest 7. juni til

Pi Højte tlf: 32 59 89 46
Mail: piogknud@gmail.com
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Stadsgildepennen
Nu er sommeren endelig kommet efter en
lang og kold vinter.
Kirsebærtræerne er sprunget ud og står lige
nu på sit højeste.
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at foråret er kommet, når kirsebærtræerne springer ud.
I Japan er det en årlig fest at tage på udflugt, når kirsebærtræerne blomstrer. Den tradition er også kommet til Danmark,
når er årligt holdes Sakura festival. Sakura betyder kirsebærtræ på japansk.
For mange år siden fik Dronningen foræret 200 japanske kirsebærtræer, der blev plantet ved Langelinie Park.
Der er her, Japanerne holder fest, og det er et smukt syn at gå
her.
Kirsten DIS.
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Jeg skal også lige have med, at når snakken går i Mosaik gruppen, så bliver støjniveauet højere og højere.
Det kunne være sjovt at måle decibell´erne.
Tak til Grethe for et dejligt traktement med dejlige hveder med
pålæg.
Næste møde i Mosaik Gruppen foregår hos referenten for dette
møde – Margit.

Fra gildebror til gildebror
Pia har fået ny adresse
Valhøjs alle´ 127E st.tv.
Mobil 4124-4637

7
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Musikgruppen
Musikgruppemøde hos Tina 17. maj kl. 19.00.
Alle i gruppen kom i det dejlige solskinsvejr, vi sad ude til en drinks,
senere gik vi indtil et veldækket bord.
Snakken gik livligt, især om hunde. Vibeke skal have en ny hund til Sct. Hans.
Vi fik en dejlig sommerret og da alle var
mætte, satte vi os i stuen.
Vi skulle høre musik. Tina havde fået
Vibeke til at hente musikken på biblioteket.
Vi hørte Fiola af Händel, Oklahoma, Hair, Anni get your gun.
Snakken gik livligt, især hundesnak og fuglesnak og meget andet.
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen den 2. maj
Gruppen holdt møde hos Winni den 2. maj.
Vi startede med mad, hvor vi fik talt om, hvad vi havde bedrevet
siden sidst.
Gruppen er jourhavende gruppe ved Valhal. Så vi fik talt om,
hvad vi skulle lave, og hvad vi skulle spise. Det kulinariske kom
vi nogenlunde hurtigt over.

Tiden løb hurtigt og det blev lidt sent inden vi sluttede.

Så var der det med, hvad vi skal lave. Der er ingen tvivl om at vi
skal have udendørs gildehal med viserne. Vi skal også have noget at spise. Vi skal gå en tur – og så skal vi i øvrigt hygge os
omkring bålet - hvis vejret tillader det – ellers rykker vi indenfor i
hytten og hygger os der.

Sommermøde hos mig tirsdag 26 juni kl. 18,00 med påhæng.
Ref.Jytte.

Vi har bestilt godt vejr så vi regner med at det hele kan foregå
udenfor på Korsdalsvej 118.
Til de få, der er forhindret på denne aften, ønsker vi jer en rigtig
god sommer, indtil vi ses igen i august.
Ole (igen igen)
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Det var herligt at høre så meget forskelligt musik og det kunne da
være sjovt, at høre hvad de syntes om alle musikstykkerne.
Jeg personligt holder i hvert fald af, at høre så meget forskelligt. Det
at lukke øjnene og forstille sig naturen samtidig, er bare ren afslapning.
Næste gang er mødet hos mig torsdag d. 17 kl. 19 og jeg lover ikke
at komme forsent ;-)
Stor forårsgildehilsen Tina
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Så har vi haft møde i udviklingsgruppen hos Ole og Jette d. 6.3.18
Vi startede med et dejligt bord og gik derefter over til kaffen, på sofabordet, hvor vi tog fat på aftenens emne…
…. KRIGEN KOMMER…… en noget bask udmelding og også ret tankevækkende på den ubehagelige måde.
Det var en artikel af Anette Heick , hvor hun havde skrevet sine tanker og
meninger ned om verden, som den ser ud nu.
Hvad kan vi gøre ved det som enkelt individ! Hvordan skal vi forholde os i
forhold til det der sker her i landet, med flygtningene og har man en lille
racist gem i maven, når alt kommer til alt!
Jeg fandt ud af min personlige holdning, meget imod min egen vilje, nok
er lidt derhen ad, dog vil jeg kalde mig realist, og bestemt ikke racist, og
så må jeg jo arbejde med min holdning på en anden måde, og lade flygtningene få en chance.

Og vi kom langt omkring. Enigheden med hende var så som så, og dog
alligevel. Vi kom langt omring Putin, Trump, vores eget land, Tyskland
osv. Og det var interessant, at finde ud af, hvordan vi hver især tænker
og fremstiller tingene.
I og for sig er vi bestemt enige, men vi fremlægger vores meninger på
vidt forskellige måder, og det er bestemt en skøn måde, at få en herlig
diskussion i gang.
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Vi fik vendt burka problematikken, og
de følelser som det vækker, når
man støder på en kvinde der har den
på. Og vi blev da enige om, at en
tenorist sagtens kan bære en sådan,
uden at man vil være klar over det
er en mand og ikke en kvinde.
Og emnet er bestemt ikke udtømt, da der til stadighed, sker en masse i
verden, som kan påvirke vores lille skønne Danmark.
Tak for et skønt møde og godt oplæg, som vil forsætte hos mig tirsdag
d. 10 april kl. 19.
Emnet vil blive sendt til jer alle.
Med stor gildehilsen
Tina
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Musikgruppen
Musikmøde d. 11.4.18
Denne gang var det hos Ingelise og sikken en herlig start, altså efter jeg
havde fået sat de andres tålmodighed på prøve, da jeg brillerede med
ikke, at komme ned til Vibeke som aftalt, så de måtte komme hjem og
hente mig, med en skøn mørbradgryde med ris og ærter til. Bagefter
var der Nougatis med hindbær.
Det var Ingelises fødselsdagsmiddag vi fik og den smagte bare skøn.
Stakkels Flemming kunne dog ikke deltage så meget denne gang, da
han havde venstre hånd i bandage efter operation i den ene finger, så
han kunne ikke ”springe” så meget rundt. Men han har det hvis, med at
glemme det ☺
Musikken denne gang var præget af Prinsesse Benedikte, der havde været i stærekassen med sine
døtre prinsesse Nathalie og Prinsesse Alexandra,
med hendes nye kærlighed grev Michael Ahlefeldt
-Laurvig-Bille fra Egeskov Slot, og hørt denne
dejlige musik.

Og det som Ingelise ikke havde kunne finde frem på biblioteket, var
Hanne behjælpelig med og det var bare en skøn musik.
Vi hørte Niels V. Gade; Ouverture til Hamlet og PastoraleLundby. Mozarts symfoni Concertante den 1 sats – H.C. Lumbye La Ventana og
Salut for August Bournonville.
Der var Beethovens March Des Youck´schen Korps - Alfvéns Valflickans Dans – Den kongelige danske Marines Honnørmarch, for ikke
at forglemme Frank Simons Miss Blue Bonnet – Evert Taubes; Så
skimrande var aldrig havet - Thomas Bidgood; Sons of the Brave og
selvfølgelig vores egen Bent Fabricius-Bjerres; Bjergkøbing Grand
Prix.
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