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Københavns Stadsgildes kalender
Maj 2021
Tor. 6. Naverne
salen+hulen
Tir. 11. Stadsgildeting
salen
(Stadsgildetinget kan evt. holdes uden for huset om nødvendigt.)
Tir. 18. 15. Gilde, gildemøde
salen
Tor. 27. 18. Gilde, gildemøde
salen
Juni 2021
Tir. 1. 1. Gilde, gildeting
salen
Tor. 3. Naverne
salen+hulen
Tor. 17. 1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
salen
Lør. 26. 1. Gilde, Storedam Seniorhøjskole
Gunderød
Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: bj_gildeinsp@live.dk

Måske skulle vi snart skaffe os en ny printer.
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Gildemøde/tur

Kom maj du søde milde
Sådan har vi det vist alle efter den nys overståede temmelig kolde måned. Selvom april var fuld af håb, så var den ikke kombineret med forårsvarme. Lysere er det dog blevet og det hjælper gevaldig på humøret.
Da min generation lærte denne ”forårssang”, var der kun to vers. I den
nye udgave af Højskolesangbogen har man nu taget alle oprindelige ed
fire med.
Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.

Men når sig lærker svinge
mod sky med lifligt slag,
på engen om at springe
det er en anden sag!
Men nu min kæphest rolig
i krogen hist må stå,
thi uden for vor bolig
man kan for søl ej gå.

Om vintren kan man have
vel mangt et tidsfordriv.
Man kan i sneen trave,
å ja, et lystigt liv.
Har leg af mange arter,
især ved juletid,
vel også kanefarter
på landet hid og did.

Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom,
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!

Den længsel efter foråret, som nu også er med, kender vi: NU må det
godt snart være slut med kulde, sjap og søle.
Og derfor var det en ekstra stor glæde, at vores planlagte sammenkomst ved Espelunden var af den lyse og næsten varme slags. At alle
20 gildebrødre deltog, glædede denne gildemester rigtig meget. SÅ -nu
ser vi fremad mod den lyse tid, hvor vi kan samles igen – både i den
store forsamling og de mindre grupper.
Med en stadig optimistisk gildehilsen
Vibeke
10
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Gildemøde/tur
Gildemøde i det fri – 27. april 2021
Endnu engang havde den dygtige arrangementsgruppe sørget for det
bedste vejr til vores møde i det fri, hvor alle gildets gildebrødre mødte
op.
Vagn havde atter gang i grillerne, så vi
kort efter ankomst kunne lave vores helt
egen ’Byg-selv-burger’ med portionsanrettet snittet salat, dressing på flaske og
agurkesalat, hvis man ønskede det. Der
var rigeligt, så de ekstra sultne kunne
bygge mere end en burger. Tusind tak for
mad.
Gå-turen måtte vige for en stigegolfkonkurrence, som gruppe 3 vandt.
Til lykke med det.
Så blev det tid til en Sct. Georgs-gildehal med oplæsning af Sct. Georgs
budskabet - samtidig med indtagelse af kaffe, te og hjemmebagt kage.
Der var også den særlige anledning, at Leif skulle lykønskes med sit 40års gildejubilæum den 21. april, så han fik overrakt jubilæumsnålen af
GM Vibeke, som også havde besluttet at
overrække 40-års jubilæumsnåle til Jette
og Ole, idet 40-års jubilæumsnålen ikke
fandtes i 2015 ved deres jubilæum. Vagns
smukke egetræsøkse blev således indviet
på bedste vis.

Efter gildehallen var der tid til en god snak
om gildets anliggender, genstart af gruppemøder m.v. - og som jeg opfattede det,
4
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Naturens dag – Naturens uge
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har sendt os information
om Naturens dag i 2021 – her er et uddrag derfra:
I år prøver vi for første gang at udvide Naturens Dag til Naturens Uge, så
endnu flere får mulighed for at deltage. I år kan man derfor lave arrangementer fra d. 6.-12. september.
Som det ser ud nu, er danskerne færdigvaccinerede mod Corona i god tid inden Naturens Uge, så vi satser på, at det vil være muligt at mødes til udendørsarrangementer på næsten normal vis til den tid. Vi vil selvfølgelig løbende
følge med i myndighedernes udmeldinger.
Samtidig har rigtig mange danskere i løbet af det sidste år fået øjnene op for
friluftslivets glæder og de små grønne åndehuller i den lokale natur.
Hvorfor Naturens Uge?
Udover at sætte fokus på aktiviteter i naturen og få flere danskere til at få øjnene op for naturens glæder, har mange givet udtryk for, at Naturens Uge er
en god anledning til at vise sin organisation frem, komme i kontakt med potentielle nye medlemmer og styrke sit lokale netværk.
Årets tema er ”Den eventyrlige natur”
Eventyret i naturen er alt det ikke-rugbrødsagtige, hverdagsagtige og forudsigelige, der hvor man betræder nye veksler, alene eller i fællesskab, mærker
nye sansninger i naturen, smage, lyde, overflader, stilhed eller en forbundenhed.
Jeg foreslår vi holder fast ved den anden søndag i september – altså den 12.9.
– og Kirsten fra 15. Gilde har oplyst, at gildet med stor sandsynlighed vil kunne stille op med: Bygning af fuglekasser, boldkast og følekimsleg, bål med
snobrød og pandekager og fuglequiz.
Jeg håber, gildebrødre fra Københavns Stadsgildes øvrige gilder igen vil medvirke. Vi tager emnet på dagsordenen på stadsgildetinget den 11. maj – og vil
så forhåbentlig kunne tilmelde os umiddelbart derefter. Forhåbentlig kan vi
også i år få tilladelse til at benytte det sædvanlige område nær ishuset ved
Damhussøen.
Med glad gildehilsen

Hanne, SGM
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Stadsgildepennen
Kom maj, du søde milde,
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj! Hvor gerne
igen i marken gå!
(Der er fire vers i alt.)
Skrevet af C. A. Overbeck og komponeret af W. A. Mozart.
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var der tilslutning til, at den nuværende gildeledelse fortsætter til næste
ordinære gildeting i 2022, og at gildeledelsen på et kommende gildeledelsesmøde beslutter det nødvendige vedrørende budgettet for 2021.
Tak til alle for nogle hyggelige timer – jeg er sikker på, det næste gildemøde i det fri den 21. maj bliver lige så vellykket.
Det er dejligt at være gildebror, når der er så stor tilslutning til møder
og arrangementer og altid en positiv stemning, når vi mødes.
Hanne B.

Kan vi snart mødes i gildet igen? - Sidder vi ude på kanten af
stolen og venter på, at vi kan genoptage vore gøremål, så vi
kan komme i gang med alt det, vi har savnet?
Sådan har jeg det.
Jeg håber, vi snarest muligt kommer til at leve det gildeliv, vi
har savnet så længe. Vi kommer sikkert til at holde mere afstand, end vi plejer, men det må vi så klare os med.
Vi må efterhånden være vaccineret, så vi stort set bliver
"normale" igen. Vi savner alle vore aktiviteter.
Vi glæder os!
Ole O.
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Sct. Georgs Budskabet 2021

Da Georg hørte, at der var en farlig drage i en
lille by, vidste han, at han skulle gøre noget.
Det måtte være en ny og farlig drageart, da
den åd børn. Den var ikke som de kinesiske
drager, der udelukkende bringer lykke. Drager
kan også skade på anden vis for eksempel
starte skovbrande, når de nyser. Derfor red
Georg ud til dragens hule og dræbte den.
Skovbrande er selvfølgelig nødvendige for at
rydde underskoven og give plads til ny vækst i
skoven. Og måske havde denne drage et
problem med helbredet, der gjorde det
umuligt for den at fange og æde sin normale
føde i naturens brutale fødekæde. (”Vi æder
hinanden, og sådan er det”, som Bedstemor
Mus fra Hakkebakkeskoven siger.) Måske
kunne denne stakkels drage ikke fordøje
andet end menneskebørn?
Georg levede et par hundrede år efter Jesus,
men han havde måske ikke hørt, hvad der
skete for Martha fra Bethania, som optræder i
Lukasevangeliet. Efter pinsen tog Martha til
Frankrig som missionær, og der oplevede hun
nøjagtigt det samme som Georg. En forfader
til den drage, han måtte tage sig af, åd børn i
en by, hun besøgte. Men Martha dræbte ikke
sin drage. I stedet talte hun venligt til den, og
6
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til sidst var hun i stand til at tage den med ind
til byen og brugte sit strømpebånd som snor.
Frans af Assisi tæmmede en ulv på samme
måde tusind år senere (Desværre dræbte
mændene i byen Marthas drage, da hun var
rejst).
Uanset hvordan, skal vi forhindre andre
væsner i at dræbe uskyldige mennesker. Men
vi bliver nødt til at undersøge alle sider af
enhver sag, og vi må ikke dræbe vores
medvæsner uden god grund (Baden-Powell
skiftede mening om dette: i sine yngre dage
holdt han meget af at jage vildsvin; senere
sagde han til spejderne, at de skulle gå på jagt
med et kamera – ikke en riffel.)
Vi bør blive mere opmærksomme på, hvordan
vores måde at leve på påvirker den komplekse
og delikate balance, vi finder i naturen. I
dagens verden er insekter og hvaler – og
utallige arter derimellem – mere sårbare end
drager. Uanset om vi kan lide det eller ej,
bestemmer vi mennesker over andre væsners
skæbne, væsner, som vi deler denne planet
med.
Ivan Chetwynd
Ivan Chetwynd er født i England i 1943. Han har
studeret filosofi, psykologi samt teologi ved
universiteter i England og Danmark og arbejdet
som metodistpræst i England, Nigeria,
Danmark og Norge, ligesom han har været
menighedsforvalter i Norge. Ivan Chetwynd er
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