Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Ole Lind
Tommy Carlsen
Birgit Pedersen

12. maj
26. maj
29. maj

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)

Gildetur

Tirsdag den 17. maj
skal vi på en guidet tur til Christianshavn.
Vi mødes med en guide på Christianshavns Torv kl. 14.00

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

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

59 . Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre maj 2022

GS: Flemming Kjelsmark
Sankt Olavs Allé 100
2630 Tåstrup
2466-3734
thatsflemming@gmail.com

GK: Ole Lind
RED: Jette Lind
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
Brøndby Nordvej 241, 1.tv
2605 Brøndby
2605 Brøndby
4081-1360
2512-7425
olelind@brnet.dk
jettelind@brnet.dk

Vi mødes ved Rødovre Hallen kl. 12.30
Herfra tager vi bus 9a til Vanløse station.
Derfra Metroen til Christianshavns Torv.
Husk rejsekort.
Man kan selv tage derind,
men jeg vil gerne have en tilmelding fra dem, der tager
med bussen, senest den 15. maj.
Vi får kaffe og kage undervejs
Tilmelding til Ole tlf.. 40811360
Jourhavende: Udviklingsgruppen
Referent:Mosaikgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
Maj 2022
Tor. 5.
Tir. 17.
Tor. 19.
Tir. 24.
Tir. 31.
Juni 2022
Tor. 2.
Tor. 23.
Tor.. 33.

Naverne
15. gilde
Stadsgildeting
18. Gilde, gildemøde
1. Gilde, gildemøde
Naverne
Uddelingsgildehal
1.Gilde

salen + hulen
Tur til Christianshavn
salen
salen
salen
salen + hulen
salen

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

o-0-o

Stadsgildearrangementer i 2022
Arrangement
Stadsgildeting
Uddelingsgildehal

Dato
19-05-22
21-06-22

Ugedag Arrangør
torsdag Stadsgildeledelsen
tirsdag Stadsgildeledelsen

Rettelse til Referatet fra gildetinget
Det er landsgildeskatten, der er steget 2.kr
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En sælger, en kontorassistent og deres chef var på vej til
frokost, da de fandt en antik olielampe.
Da de gned på lampen, kom lampens ånd ud og sagde: ”Hver af
jer få et ønske opfyldt – sig frem!”
”Mig først”, sagde kontorassistenten, ”jeg vil til Bahamas,
sejle rundt i en speedbåd og være helt fri for alverdens problemer.” – Puf, og hun var væk.
”Så er det min tur”, sagde sælgeren, ”jeg vil til Hawaii, slappe
af på stranden med min personlige massøse, bunker af pina
colada’er og min kæreste.” – Puf, og så var han væk.
”Så er det dig, hvad er dit ønske?”, sagde ånden til chefen.
”De to skal være tilbage på kontoret, når jeg har spist min
frokost.”
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Sct. Georgs Gildehal
Sct. Georgs gildehallen d. 5.4.22 med jubilæum.
Vores gildemøde var et herligt og godt møde trods en del afbud.
Vibeke var desværre i isolation, da det nu blev Jonnys tur til at
rede sig en omgang med corona. Bjørn og Kirsten er udenlands og
Jytte samt Kirsten Carlsen var syge, så vi var en lille gruppe.
Vi blev modtaget i forhallen med et dejligt glas boblevand med
store blå vindruer i og det smagte skønt. I dagens anledning af
Hannes 40 års jubilæum, var hendes bror Aksel samt svigerinde
Margit, med som gæster og de er bare nogle søde glade og smilende mennesker, der har sat sig ind i hvad det er, som Hanne er så
engageret med.
Vi kom ind til en skøn musik af Felix Mendelsohn; Songs with
out words, et klaverstykke som man kun kan blive i godt humør
af, og da både Vibeke og Kirsten ikke var til stede, var Inge-Lise
blevet konstituerende gildemester, hvilket hun gjorde med stor
bravur, selv om hun først var blev klar over det kl. 16 samme dag.
Inge-Lise bød velkommen til alle inkl. gæster og fanen blev sunget op. Budskabet blev læst af Tommy.
” Den værste drage blev et slet humør,
dets vinge skygger så hvert solskin dør,
det spyr sin gift, selv over dine kør.
Du fra i dag din St. Georg vil være!”
Dette vers er skrevet af H.C. Andersen og blev offentliggjort første gang d. 26.12.1846, og det er jo lidt spøjst at tænke på, at det
faktisk blev en del af vores forbillede, hvordan det var med til at
forme Gildeloven og den måde vi alle forsøger at leve efter den.
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Inge-Lise fortalte historien om hvordan Kongen ville give Georg
alt hvad han ville have, for at have befriet prinsessen og bekæmpet dragen, men som en ægte ridder ville han ikke modtage noget,
for alle bør kunne hjælpe andre, uden at skulle have noget for det.
Og selv om vi hvert år hører den samme historie, bliver den aldrig
kedelig, men kun et godt husketegn, på hvordan vi alle forsøger at
efterleve det vi mener er rigtigt. Ikke kun til møderne men sandelig også i hverdagen.
Vi fik forklaret sværdets betydning for kampen mod det onde i os
selv og for hvad vi mener er rigtigt og forkert samt lysene, der
minder os om retfærdighed og sandheden.
Vi sluttede med alle at stille os rundt om højbordet, hvor vi sagde
gildeløftet. En skøn måde, at gøre det anderledes på.
Efter gildemestertalen fik vi et musikstykke af Gustav Holst ” Jupiter” og fik hele stykket. Det skønt stykke der netop viser den
kamp der kan være i os selv, og hvordan vi kan finde roen igen.
Vi fik fortalt at, Hanne bliver ny formand for gildegården, i stedet
for Kurt, som træder ind os repræsentant i stedet for. Dette er han
blevet gjort opmærksomt på af Hanne selv. Udgangsmusikken var
af G.F. Händel ”Water Mucic”.
Efterhallen var med dejligt smørrebrød, som blev serveret ved det
flot dækket bord med specielle lysestager og vaser af træ, og lavet
af Vagn. Han er bare en knag også i træ.
Der blev sagt mange skønne ting til Hanne, efter hun havde
fået sin 40 års nål. Selv hendes svigerinde rejste sig op og
fortalte hvordan hun havde været på nettet for at læse om,
alt det som Hanne laver og hvor stolte de er af hende.
Og Hanne selv…. Jaa man kan ikke sige hun ligger på den
lade side
Nu har hun også meldt sig til mere i Stadsgildet og
jeg er da glad for, at hun fortalte, at hun over tres, før hun fik lært
ordet NEJ.
Til kaffen var der en skøn chokoladekage bagt af Hanne med vaniljeis til.
En rigtig skøn aften. Tina
4
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Kunsten at holde sig slank.
Hvad du spiser, når ingen ser det, indeholder det ingen kalorier.
Hvis du drikker sukkerfri sodavand samtidig med, at
du spiser chokolade, vil alle kalorierne i chokoladen
blive fjernet af de manglende kalorier i den sukkerfri.
Knækkede eller knuste småkager indeholder ingen
kalorier. De forsvinder nemlig ved knusningen.
Fødevarer, der indtages af helbredsmæssige grunde
som f.eks. chokolade, cognac eller ostekage, indeholder ingen kalorier.
Alt, hvad man spiser stående, er fri for kalorier. Det skyldes tyngdekraftens indvirkning på kaloriernes vægtfylde.
Alt, hvad der slikkes af skeer og værktøj, mens du f.eks. tilbereder søde eller fede desserter, indeholder ingen kalorier.
Fødevarer, der har samme farve, indeholder samme mængde kalorier, f.eks. spinat og pistacieis.
Mad, der indtages under film, tæller ikke med, da de er en del af
et underholdningskoncept og ikke vedrører ernæring. Det gælder
f.eks. chokoladestænger, popcorn, pebermyntepastiller, chips og
alle typer bolsjer.
Alt, hvad man spiser af en andens tallerken, er fri for kalorier, eftersom kalorierne rettelig tilhører den anden og derfor vil hænge
fast på hans tallerken.
Så, hvor svært kan det være?
Slankeguruen.
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Stadsgildepennen

Kæden maj 2022

Fra gildebror til gildebror
En rigtig dejlig aften i 15. Gilde

Snart er natten svunden,
dagen bryder frem,
fra vor jagt i lunden
alt vi drage hjem.
Borgens haners galen
lyder over vang,
snart vil Gurresvalen
kvidre morgensang.
End i vesten glimter
matte stjernes hær,
mens i øst man skimter
svage morgenskær;
mod de tavse strande
søen vugger sig,
stjernens i dens vande
spejles blidelig.

Nu af sted til borgen,
til vor rede hen!
En lyksalig morgen
snart bestråler den;
veget er det dunkle,
som den mørknet har,
nu skal solen funkle
for kong Valdemar.
J. L. Heiberg (1870).
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Gildehallen den 5. april blev virkelig en helt særlig oplevelse for mig.
Det var den første gildehal i 2022, og jeg havde fået lov til at invitere et
par gæster til mit 40-års gildejubilæum, så min bror og svigerinde, Aksel og Margit, kom til at opleve en Sct. Georgs gildehal med Sct.
Georgs Budskab, bekræftelse af gildeløftet og et rigtig dejligt samvær i
eftergildehallen. De har jo i årenes løb hørt en del om de mange dejlige
aftener i 15. Gilde, så nu fik de mulighed for også at møde de fremmødte gildebrødre, som jeg (sammen med de, der ikke kunne være der) sætter stor pris på.
Desværre blev det uden gildemester Vibeke i højsædet, da en vis virus
ganske uindbudt havde gjort sit indtog i Axelhøj 54. Men Inge-Lise
gennemførte på fornem vis denne aftens gildehal.
Tusind tak for alle de dejlige lykønskninger og
pæne ord, der blev mig til del, samt blomster
og gaver – jeg følte mig i den grad fejret.
Med glad gildehilsen
Hanne
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Musikgruppen
Musikgruppen hos Birgit 25.marts 2022
Hvor havde vi dog set frem til atter at kunne ses igen.
Da vi mødtes til gildetinget lykkedes det os ikke at få aftalt, hvornår og
hvordan vi kunne mødes igen. Men ved Hannes initiativ med rundsendte datoforslag lykkedes det at finde en dato og et mødested:
Vi mødtes hos Birgit og Kirsten stod for dagens musik!
Alle gruppens medlemmer var til stede og ligeså var Inge-Lises chauffør Flemming. Mødet indledtes naturligvis med at glædes over at ses
igen og med megen god snak om hvad vi alle havde oplevet siden sidst.
Og det lykkedes endda, selvom vi også fik travlt med at indtage Birgits
portionsanretninger med lækre stykker smørrebrød og efterfølgende
ostefad. Virkelig dejligt med en god snak rundt om bordet imens.
En særlig besked havde dog Tina til os: Hun havde måttet konstatere, at
det at være i to grupper - i hvert tilfælde for tiden – var lige lovlig meget. Så – fremover vil hun hellige sig Udviklingsgruppens
møder.
Vi var naturligvis spændte på, hvilken musik Kirsten havde planlagt vi skulle høre. Det viste sig at blive en lille rejse i Kirsten liv med fortællinger fra bl.a. Thisted. Utroligt
spændende at høre hende fortælle om brudstykker af sit liv
knyttet sammen med de stykker musik vi hørte. Og det viste sig også, at for musikgruppen er der ingen hindringer:
Når musikanlægget driller, ja, så kan man jo benytte sig af
moderne metoder: Mobiltelefon og en medbragt Blutoothhøjtaler!
Komponisterne vi denne eftermiddag lyttede til var Albinoni, Ravel,
Gabriel Fauré, Franz Schubert og Franz Liszt. Alle repræsenteret ved
6
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Et besøg værd
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særligt udvalgte stykker, som det var en glæde at lytte til.

Museum for papirkunst, Ilsigvej 2, 9492 Blokhus - se mere på
www.museumforpapirkunst.dk

Undervejs blev der også indtaget kaffe, te og hjemmebagt kage – lækkert!

Skulpturparken i Blokhus med mange skulpturer i forskellige materialer
- og der også (hver sommer tror jeg) er meget flotte sandskulpturer.

Da vi sluttede denne dejlige eftermiddag, var det med håbet om, at Kirsten en dag vil kunne overtales til at fortælle mere om sit yderst interessante liv – både som barn og voksen.

Store Vildmose
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus i Skagen - Kombibillet kan købes og besøgene de tre steder kan ske over to dage.

Med stadig nynnende og optimistisk gildehilsen
Vibeke

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.
Kollinghus

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
Nyvang Holbæk.
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Udviklings
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Udviklingsmødet d. 20.4.22

Så har vi været til aprilmødet i Udviklingsgruppen, som denne gang foregik
hos Berit og Leif. Som vi plejer, startede vi op med lidt til maven med en skøn
pølseret og kartoffelmos og det smagte himmelsk. Snakken gik godt rundt om
bordet så godt, at vi næsten ikke kunne løsrive os og sætte os til kaffebordet.
Vi fik turen til Christianshavn på plads og næsten uden tvang, blev det Ole´s
opgave at skrive et indlæg til Kæden med understregning på tilmelding. Jeg er
sikker på han havde set det komme
.
Leif startede så op det, som de havde valgt til en god diskussion. Han kom
med nogle forskellige sange, som vi alle synger, og havde understreget forskellige ord…. og hvad betyder de så! Man synger sangene, men læser man i
hele taget rigtigt teksten! Og forstår man alle ordene og deres betydning! Her
går jeg og tror, at jeg er godt inde i det danske sprog… jo tak, men de gamle
ord er blevet mere eller mindre glemt.
”Så når nu poplerne bag mønningen, eller en beder springer rundt, mens mosen er fuld af klæg, og duggen dynker et strå, så kan det
jo være at vejret er balsamisk, mens man tænker på en
endymion”. Det var sjovt at få talt om de gamle ord, og
finde ud af hvor lidt eller meget, vi faktisk ved om betydningen.

Og så vi højtlæsning herligt og dog… En stakkel mor
havde fået brev fra sin søn, som var på tur, hvor han fik
prøvet lidt af hvert. Foruden oversvømmelse, jordskred, en spejderleder der
var stukket af fra livstid, natteløb der endte på en noget anderledes måde osv.
Og en stakkels murer der forsøgte at få penge fra et forsikringsselskab, måtte
forklare sig i detaljer om ulykken. Det ender med at jeg må søge erstatning for
latterkramper i gildet. Jo vi mennesker behøves ikke at kede os her i livet. Der
sker altid et eller andet.
Tak for et rigtig morsomt og lærerigt møde. Næste møde foregår hos mig tirsdag d. 3.5.
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Gruppemøde hos Ole den 29. marts 2022
Vi mødte alle op. Vi satte os til et veldækket bord, med dejligt smørrebrød, som Jette havde smurt.
Snakken gik lystigt omkring bordet, vi fik ordnet verdenssituationen.

Omkring kaffebordet fik vi talt om det kommende gildemøde,
som vi står for, det tog det meste af aftenen, men det blev da
planlagt.
Så faldt snakken igen på Putin og de stakkels mennesker i
Ukraine.
Tiden går hurtigt, når vi er samlet. Så tak til Ole for et godt
gruppemøde, samt tak for mad til Jette.
Med stor gildehilsen Berit

En glad gildehilsen
Tina
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