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Ole Lind
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Kontingent indbetaling
Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502
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Kontingentet er pr. gildebror kr. 375 pr. kvartal (eller 125 pr. måned)
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Indlæg til kæden
modtages med glæde
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25. maj

15. gildes hjemmeside: www.15gilderoedovre.dk
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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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Pas på jer selv og andre
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I disse coronatider
Stadsgildeting 2020
På baggrund af statsministerens pressemøde den 6. april udsættes Stadsgildetinget, der var planlagt til den 19. maj, indtil videre,
idet forsamlinger på flere end 10 personer ikke er tilladt frem til
og med 10. maj - og det er måske ikke usandsynligt, at forbuddet
kan blive forlænget. Det vil tiden vise.
Så snart der åbnes for arrangementer med flere end 10 personer, beslutter stadsgildeledelsen en ny dato for Stadsgildetinget
og indkalder med varsel i henhold til vores vedtægter.
Uddelingsgildehal
På grund af coronakrisen – og fordi ingen ved, hvor langstrakt
den bliver, har vi i stadsgildeledelsen besluttet, at der i år ikke
kan søges om lejrtilskud til sommerlejre. Der vil derfor heller ikke
blive afholdt Uddelingsgildehal, som var planlagt til den 11. juni.
Pas godt på jer selv og hinanden
Jeg ønsker alt det bedste for alle og for jeres kære i denne tid,
hvor vi hver især må gøre vores bedste for at gøre livet gladere
og lysere for andre – og tage medansvar i familie og samfund.

Jeg glæder mig til, vi igen kan mødes i vores dejlige fællesskab.
Med glad gildehilsen
Hanne
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Stadig ”sammen - men hver for sig”
Kære alle gildebrødre i 15- Gilde.
Det er da en ganske underlig tid vi oplever. Mit
indtryk er, at der gøres en stor indsats fra de allerfleste i vores samfund til at der kan holdes styr
på smitten af denne ubudne gæst, som vist dronningen udtrykte det. Alle lider afsavn – ingen
tvivl om det. Omkostningerne for rigtig, rigtig
mange er meget store – med mistet arbejde, virksomheder, som har
svært ved at se ind i fremtiden osv.
Men alt det følger I alle nok med i via medierne.
Hvad med gilderne? Hvad med 15.Gilde? Hvilken fremtid ser vi ind i sammen og helst ikke hver for sig?

Gildeledelsen besluttede at holde møde som planlagt den 20.april. Et
udendørsmøde… ved to meget store haveborde, hvor det i øvrigt var
sådan, at det med de anbefalede to meter ikke var helt nødvendigt mellem alle, da jo 2 x 2 deltagere er gift med hinanden.
Af de resterende tre er Kirsten og Grethe ”gå-tur-med-afstand-venner”
og jeg kunne jo så pænt holde mig på pæn afstand af dem alle for bordenden. Men med god afstand og i den friske luft!
Der kom mange ting op at vende ved det møde.
Jeg havde jo ringet rundt og hørt til, hvordan I klarer jer – og tak for de
gode samtaler! – og der er ingen tvivl om, at det I alle er mest optaget
af, det er at passe på jeres nære og kære.
Men mange af jer sagde også, at møder i grupperne og det fællesskab,
vi har der, - det kunne I godt savne.
Landsgildeledelsen anbefalede i en mail til gildeledelserne, at gildeting
2020 kunne udskydes til senere på året, samt at fristen for indsendelse
af gildeledelseserklæring til landsgildekontoret ligeledes blev udskudt
til foreløbig 1.9.2020. Vi besluttede på mødet at meddele landsgildekontoret, at gildeledelsen i 15. Gilde kører uændret videre.
Vi må se hvad der sker i løbet af sommeren.
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TRYGHED !
Det blev ligesom nøgleordet for vores møde. For når vi så rundt i kredsen af gildebrødre i 15. gilde, så så vi jo, at på nær en enkelt undtagelse,
at vi alle er i det som omtales som ”risikogruppen” – udelukkende pga.
af vores alder. Gennemsnitsalderen i vores gilde er lige nu 74 år.
Når vi engang får besked om, at nu må man gerne forsamles flere end
10 - er vi så trygge ved at mødes?
Vil vi være trygge ved at mødes i Gildegården, hvor mange andre også
har deres gang? Vil vi stole på, at andre oppebærer den nødvendige og
omhyggelige hygiejne mht. håndtag, gelændere, vandhaner, bordflader
(både over- men også under - for det er jo der vi løfter på bordene), service osv.?
I grupperne er vi ikke over ti, men gør det, at vi tør begynde at mødes
fysisk? I så fald ville jeg mødes med sammenlagt ni personer, som hver
især også omgås en lille gruppe privat... og måske disse andre personer
også omgås andre små grupper … så…
Lige nu - denne aften, hvor dette skrives, er svaret for mit vedkommende et nej.
Trygheden skal først have fået et bedre tag i mig - og som det ofte
nævnes:
”Er du i tvivl, så la’ vær’!”
Men hvordan holder vi kontakten?
Jeg tænker, at hver af vores fem grupper måske kan finde deres egen
måde at være i kontakt?
Hvad tænker I alle om det?
Har nogen af jer ideer til noget vi kan gøre ”sammen, men hver for
sig”?
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servicerer os, det gælder bl.a. fødevarebutikker, renovation, politi
og sundhedspersonale.
Ja sådan kan jeg blive ved, vi er virkelig ”Sammen hver for sig”.
Hvad fremtiden bringer kan ingen vide, for smitten er usynlig, og
desværre er det ikke alle, som kommer heldigt ud af krisen, så mit
ønske er, at de får den hjælp de har behov for, og at vi ”ældre”
snart kan komme ud af karantænen og give vore nærmeste et
knus, og sige tak fordi de passer godt på os, og så vil jeg håbe, at
de fællesskaber som er opstået, vil overleve denne forfærdelige
verdenskrise. Det bliver der brug for.
Fra en karantæneramt på grund af alder.
Fritse.
o-0-o

Københavns Stadsgildes kalender
er desværre suspenderet indtil videre.

o-0-o

Stine var netop fyldt 90 år, og kommunen ringede til Stine og spurgte,
om hun havde hørt om noget, der hedder hjemmehjælp. Jo-da, det havde hun da hørt om, og de aftalte et tidspunkt for et møde.
Næste morgen ringede Stine til kommunen og sagde, at hun var blevet
lidt bekymret for det der hjemmehjælp, som de ville have hende med til.
Det måtte helst ikke være længere væk, end hun nemt kunne køre derhen på sin knallert.

Jeg kan sige, at jeg personligt har været til virtuel fødselsdag med mor4
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Stadsgildepennen

Det er blevet min tur til at skrive stadsgildepennen, og hvad vil
være mest nærliggende end at skrive om Coronavirussen. Jeg vil
for en stund tænke på noget andet, og lade eksperterne stå for
problemløsningerne, det er de nok bedst til.
Jeg vil koncentrere mig om den menige danskers nuværende
hverdag. Jeg er vildt imponeret over, hvordan man til trods for
karantæner rundt i landet, bruger sin fantasi og energi på at vende noget negativt til noget positivt. Hvad skulle vi gøre uden internettet og de sociale medier som facebook, messinger, skype
og alle de andre medier, som vi normalt er gode til at skælde ud
på, fordi de er tidsrøvere, nu skal børnene bruge medierne til undervisning og mange andre aktiviteter sammen med familien, foruden at der spilles spil og læses historier som aldrig før.
Mange lukkede restauranter forsøger sig med take away,
kaffebarer sælger kaffe fra butiksvinduer, familiefødselsdage
holdes med de nærmeste ude i naturen med afstand, og så
videre. Takket være internettet arbejder mange hjemmefra, hvis
jobbet tillader det. Der er fællessang alle vegne, mange musikere
og sangere bruger, efter deres planlagte koncerter er blevet udsat, deres tid til at underholde udenfor plejehjem og til fællessang i gårdene. På DR kan vi hver morgen glæde os til Phillip
Fabers morgensang, og højskolesangbogen er blevet en bestseller. Private har oprettet hjemmesider med gymnastik og dans.
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genmad to gange, haft samtaler ansigt-til-ansigt med mine 3 søskende på én gang - vi har sågar holdt den traditionelle ”påske-ægstrilning” …
”sammen, men hver for sig”.
Nu ved jeg godt, at ud af vores samlede flok af gildebrødre har ikke alle
den store lyst til - og måske heller ikke mulighed for – at bruge de tekniske hjælpemidler. Derfor vil jeg heller ikke foreslå, hvad grupperne
evt. kan gøre.
Hvis der er nogen der skulle have nogen ideer til hvad vi måske kunne
gøre her i Corona-tiden, så del dem gerne med mig:
Skriv mail – Ring - send SMS
Men vi har dog vores fælles blad: KÆDEN
Udover mit lange indlæg her får I også i bladet den beretning jeg ville
have aflagt på gildetinget, Sct, Georgs Budskabet 2020 samt andre bilag.
Jeg tænker, at måske er der nogen af jer, der gør jer nogen tanker, som I
kunne tænke jer at dele med os i næste nummer af KÆDEN? Nu får vi
jo hverken gildemestertaler og ej heller 5 min. Sct. Georg.
Med optimistisk Gildehilsen
Vibeke

Til sidst må vi ikke glemme de, der med fare for at blive smittet,
16
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Gildeting 2020
Årsberetning
Da jeg i dagen op mod dette gildeting satte mig og samlede op på hvad
der havde været af gilderelaterede arrangementer i 2019 og dernæst talte antallet, så nåede jeg op på i alt 46, hvoraf jeg deltog i de 39.
2019 startede som altid med Nytårsgildehal. Altid lidt ekstra festligt og
med en særlig stemning synes jeg.
Februars gildemøde blev endnu en debat om grupper. Den første havde
vi på gildemixet i oktober 2018 og denne aften afrundede vi emnet.
I marts fulgte så Gildetinget, hvor Hanne som ordstyrer førte os godt
igennem dagsordenen.
Så startede det vi kalder Gildeåret i april med Sct. Georgs Gildehallen.
I maj måned gik turen til Ballerup Museum i Pederstrup. Et meget fint
besøg, hvor vi endda også var heldige med vejret, så den medbragte frokost og efterfølgende kaffe kunne indtages udendørs.
Valhal i juni blev endnu engang holdt i 1.Rødovres spejderhytte. Det
blev en rigtig god aften, hvor Hans var turguide for en fremvisning af
det nye byggeri i Irmabyen inden vi holdt Gildehallen.
Dog husker vi vist alle, at larmen fra Korsdalsvej, rullehockeybanen og
Avartas baner gjorde, at vi ikke kunne være udendørs, men også at der
ikke var særlig rent indendørs.
Så derfor bliver næste Valhal på Rødovregård i Havestuen.
August-turen gik til Assistents Kirkegård. Igen en interessant tur med
mange gode fortællinger undervejs af den meget vidende guide og naturligvis med hyggelig sank omkring den medbragte mad, kaffe og kage.
I Gildehallen i september præsenteredes gildet for Alsang.
Ved gildemixet i oktober FN’s 17 Verdensmål
Novembers gildehal havde Inge-Lise i højsædet, da både GM og VGM
var forhindret i at deltage denne aften. Gildemestertalen var ved gæstetaler Kirsten Ravn fra 18.gilde og fantasien blev sluppet løs via tegnerier i eftergildehallen.

Julefesten i december er jo så i virkeligheden afslutningen på et år i gode gildebrødres selskab. Hyggeligt igen at mødes på Rødovregård i havesalen i Stuehuset. Hyggelig eftermiddag med god stemning og meget
veltilrettelagt program, som også gav god tid til samtale ved bordet:
6
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ening med Sønderjylland?

Litauen samt ISGF på verdensplan
har en stor opgave, en forpligtelse
Mit svar er, at afstemningen i
til at arbejde på, at samarbejdsre1920, der lod folk selv bestemme, lationer bliver forbedret
om de ville være borgere under
afhængigt af etnisk baggrund eller
Danmark eller Tyskland, viser, at religion.
en fredelig dialog er den bedste
Hver personlig positiv indsats gør
vej for al sameksistens. Kun sådan en forskel og smitter af på andre.
kommer man videre i et samliv
med andre. Kun gennem samtalen Husk: En lille indsats kan gøre en
kan freden bevares. Kun gennem meget stor forskel!
respekten for den andens identitet, kan man udholde at leve side Tænk på Baden-Powells ord om
om side.
altid at arbejde på at kunne forlade verden en lille smule bedre, end
Intet menneske skal assimileres i vi forefandt den. Det er kun os flertalssamfundet, men mennesom enkeltpersoner eller i fællessker skal integreres i respekt for
skab med andre - der kan gøre en
deres identitet.
lille eller stor forskel, der hvor vi
bor – i familien eller i det omgivenDet danske mindretal i Sydslesvig de samfund!
og det tyske mindretal i Sønderjylland er integrerede dele af den Vær beredt og tag din tørn, dit
samlede befolkning. Gode sammedansvar for freden, hvor du end
livsforhold skal findes ved at søge er!
konstruktive muligheder i stedet
for at fokusere på mulige barrieMed hjertelig gildehilsen
rer. Dem må man naturligvis
Anne-Margrete Jessen (Ami)
tage i betragtning, men de skal
Gildemester for Flensborg Gildet
overvindes via konstruktive løsninger.
Sct. Georgs Gilderne i Norden og
14
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Rigtig dejligt. Og ligeledes dejligt lige at ønske hinanden en glædelig
jul og et godt nytår. Og julemusene til Julegruppen findes for flere år
frem. Det føles rigtig godt!
Dog er året i gildeårs-forstand jo ikke slut:
Vi hár jo haft to møder i 2020:
En Nytårsgildehal i januar, hvor alle i 15.Gilde deltog – en rigtig god
start på 2020. Og en meget festlig aften.
Et gildemøde i februar, MUSIKCAFE – hvor vi i høj grad overraskede
hinanden med et meget varieret musikprogram med meget fine motiveringer. Opstillingen i sofabordsarrangementet virkede til at være ganske
vellykket, så det skal vi nok prøve at huske ved andre lejligheder.
Og så nu 2020’s Gildeting.
Stadsgildets arrangementer i det forgangne år har ligesom forrige år været pænt mange.
Nævnes skal ikke alle, men foredraget om Kartoffeltyskerne gjorde
stort indtryk på mig.
Fejringen af Dannebrogs 800 år blev en meget våd fejring, men efter
sigende en god oplevelse for dem, der deltog.
Naturens Dag ved Damhusengen var ligeledes begunstiget af godt vejr,
og flere besøgende gav udtryk for, at de kommer igen til næste år!
En glæde er det at se, at der ved Stadsgildets arrangementer er et stort
fremmøde af gildebrødre fra 15. gilde.
Landsgildetinget i september i Vejen var en oplevelse vist lidt udover
det sædvanlige. Det var begunstiget af godt vejr, hvilket var ekstra godt,
da mange af deltagerne ikke boede lige i nærheden af det sportscenter,
hvor det blev afholdt. Udfaldet af landsgildetinget faldt ikke ud til alle
gilders tilfredshed, hvilket nok I alle har bemærket.
Efter min opfattelse er der et godt samarbejde i Landsgildeledelsen,
som nu består kun af tre, men med flere gildebrødre til at hjælpe til.
Man ser realistisk på fremtiden med dalende medlemstal og ligeså med
en økonomi, der skal tilpasses den fremtidige situation.

Til slut skal lyde en tak til jer alle for den venlighed og hjælpsomhed I
til stadighed møder mig med.
Naverne skal have en særlig tak. Tænk hvis ikke disse frivillige og ar7
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bejdsomme gildebrødre brugte tid og kræfter på vedligeholdet af vores
Gildegård…? Bring venligst takken videre til alle naverne.
Stor tak også til Redaktør Jette for vores fine blad, til Web-master Ole
for at bestyre vores rigtig gode hjemmeside, til Musik-arrangør Hanne
for den altid spændende musik til vores Gildehaller og tak til Gildeledelsen for det gode samarbejde.

Jeg synes vi alle sammen i 15.Gilde bestræber os på at passe rigtig godt
på vores gilde.
Hermed overlader jeg min beretning til Gildetingets behandling.
Vibeke Hermann
Gildemester
15. København/Rødovre Gilde

Alle tillidsposter fra sidste år er godkendt af alle og fortsætter i 20202021
Ole

8
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Min barndom, ungdom og voksentilværelse har været præget af
en stort set fredelig kappestrid
mellem dansk og tysk her i Sydslesvig.
Men det har været trange år at
komme igennem for mine forældre og deres samtidige.

så smukt udtrykte det i sin tale til
H.M. Dronning Margrethe, da hun
gæstede Sydslesvig i september
2019.

København/Bonn-erklæringerne
af 1955 dannede grundlaget for et
nyt forhold til hinanden i det ansk/
tyske grænseland. De gav nemlig
Mine forældre oplevede både Før- befolkningerne ret til at erklære
ste og Anden Verdenskrig. På
sig som enten dansk- eller tysksingrund af sit tyske pas skulle min
dede uanset passets farve.
far endda i seks år – heraf et af
dem i krigsfangenskab – være tysk Denne udvikling er fortsat indtil
soldat under Anden Verdenskrig nu, hvor mottoet faktisk er blevet
for et forhadt regime.
til et for hinanden og med
Han havde stærke forbehold over hinanden i gensidig respekt, og
for Tyskland efter krigen. Det
det går rigtig godt. Der skal dog
prægede os børn og var svært at fortsat arbejdes på det gode forkomme væk fra.
hold, som bliver bedre og
bedre.
Nu lever vi dog fredeligt side om
side med det tyske flertal ofte i
blandede ægteskaber, men i respekt for hinandens identitet. De
unges ståsted er ikke mere så udpræget et ”enten eller”, men nu
mere et ”både og”. De unge har
Sct. Georgs Budskabet
en sydslesvigsk identitet, der også
2020
bunder i en dyb kærlighed til Dan- Dit samfund, dit medansvar!
mark. Danmark er deres hjerte2
land, som 18-årige sydslesvigske Hvad har Sct. Georgs Budskabet
gymnasieelev Johanne Juul Olsen nu at gøre med Danmarks Genfor13
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har oplevet den, men dens følger
har påvirket hele mit liv.

Sct. Georgs Budskabet
2020

I tiden før 1920 har man sikkert
diskuteret nationalt sindelag. Var
man nu dansk, var man nu tysk?

Det danske nederlag i 1864 betød,
at alle værnepligtige skulle kæm1
pe for den tyske kejser under Før1920 er året for Danmarks genfor- ste Verdenskrig. For de dansksinening med den nordlige del af det dede var det en tort, men i 1920
tidligere Hertugdømme Slesvig,
kom chancen for at kunne stemdet nuværende Sønderjylland. Ef- me sig hjem igen til Danmark.
ter krigen mod Preussen og Østrig
i 1864 måtte Danmark afhænde
I 1920 blev Hertugdømmet Slesvig
Hertugdømmerne Slesvig, Holdelt op i tre afstemningszoner.
sten og Lauenburg til Preussen.
Første zone gik fra Kongeåen til
Dit samfund, dit medansvar!

Første Verdenskrigs afslutning
åbnede muligheden for en demokratisk afstemning om landegrænsen mellem Danmark ogDeutsches Reich Preussen.
Det er en tid så fjern og dog så
nær, at den stadig præger min
hverdag i det danske mindretal
syd for den dansk-tyske grænse.
Så nær, at mine forældre som 12og 13-års børn oplevede afstemningen i det gamle Hertugdømme
Slesvig. Så fjern at jeg selv ikke
12

den nuværende grænse. Anden
zone indeholdt Flensborg, Flensborg Amt og Mellemslesvig. Tredje zone gik til Slien og langs med
Dannevirke. Det var en glædens
dag, da 1. zone stemte sig hjem
den 10. februar 1920 og en sorg
for de tilbageblevne dansksindede
i 2. og 3. zone.
Disse begivenheder førte til, at
der nu er et dansk mindretal syd
for den dansk/tyske grænse og et
tysk mindretal nord for.

Kultur/kunst gruppen

og kultur i Coronatiden

Jeg har det godt – og dem, jeg holder af, har det godt. Og så vidt jeg
ved, gælder det også for alle i 15. Gilde – håber jeg virkelig.
Så set i det perspektiv har jeg ikke noget at beklage mig over. Der er
mange i Danmark og hele verden, der har det langt, langt værre. Gode
tanker til alle dem.
Men – åh hvor jeg savner at mødes med familien og give dem et kærligt
knus. Og åh hvor jeg savner gruppemøderne og samværet ved gildearrangementerne.
Nå, det nytter jo ikke at fokusere på alt det, jeg IKKE kan, så jeg vælger
at sende lidt inspiration til, hvad vi så kan – i hvert fald, hvis vi har adgang til internettet. Og hvis vi ikke har det, er der gode oplevelser at
hente via radio- og TV-programmerne. En del er ganske vist genudsendelser, men gensyn/genhør giver ofte opmærksomhed på detaljer, man
ikke tidligere har lagt mærke til. Og endelig er der også alle bøgerne i
vores bogreoler, plader, CD’er m.v.

Kunst og Kulturgruppens møde den 6. april hos Grethe kunne jo i
sagens natur ikke blive til noget, og mødet den 11. maj hos Inge-Lise
må jo nok også udsættes, men jeg har fundet links til museumsbesøg af
mange forskellige slags:
Bornholms Museum:

https://bornholmsmuseum.dk/da/besoeg/bornholms-museum/virtuel-rundtur-paamuseet/

Nationalmuseet:

https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/
inspiration-til-hjemmeundervisning-i-corona-tider/

9
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Udenlandske museer:

Efter min mening fuldstændig fantastisk - rørende og med håb - trods
alt.

Frederiksborg Slot:

Glæder mig virkelig til vi kan ses igen – hvornår det så kan blive.

http://trendsandtravel.dk/gaa-paa-museum-uden-at-rejse/
https://dnm.dk/virtuelle-ture-2/

Udenlandske museer:

Med glad gildehilsen
Hanne

https://komputer.dk/internet/browser/besoeg-museer-over-hele-verden-udensmittefare

Udenlandske museer:

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-withvirtual-tours?
utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=social-sharearticle&utm_content=20200313

Jeg har kigget lidt på disse links – en del er (naturligvis) forsynet med
reklamer, men dem kan man jo vælge at springe forbi.

NB.
Jeg har tjekket alle links, de virker alle sammen.
Hvis de ikke virker umiddelbart så klik på linket :ctrl. klik
- der vises en hånd klik med den på linket så virker den
Ole

Desuden har mange af de danske museer rigtig fine hjemmesider, man
kan fordybe sig i, f.eks. Skagens Museum for nu blot at nævne en enkelt mulighed.
Musikgruppens møde hos Berit den 17. marts blev jo heller ikke til
noget, men der er gode oplevelser at finde hos Det Kongelige Teater via
dette link, hvor man finder teater, opera, ballet, børneforestillinger m.v.
https://kglteater.dk/xtra?
utm_source=wordfly&utm_medium=Promotion&utm_campaign=Mailf
raKasper190420&utm_content=Andet_xtra_1_version_A&sourceNum
ber=220597
F.eks. har jeg brugt en times tid på at se forestillingen Karantæne, som
er skabt direkte til videokonference-format – og uden at de medvirkende måtte mødes.

https://kglteater.dk/xtra/forestillinger/forestilling-karantane/?
section=31569
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