Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Hans Kjer
Margit Rasmussen
Kirsten Christensen

1. marts
9. marts
18. marts

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)

57 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre marts 2020

Gildeting.

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

Torsdag den 12.marts kl. 18,30 i Gildegården

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 Vibeke
På tlf. 5053-4248 senest mandag den 9. marts
Jourhavende: Den Hvide Stok
Referent: Gildeledelsen
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Københavns Stadsgildes kalender
Marts 2020
Tor. 5. Naverne
Tir. 10. KT-Gildet, gildeting
Tor. 12. 15. Gilde, gildeting
Tir. 24. 1. Gilde, gildeting
Tor. 26. 18. Gilde, gildeting
April 2020

salen + hulen
salen
salen
salen
salen

Tor.
Tir.
Tir.
Tir.

salen + hulen
salen
salen
salen

2.
14.
21.
28.

Naverne
15. Gilde, Sct. Georgsgildehal
1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
18. Gilde, Sct. Georgsgildehal

Gildegårdens inspektør Bjarne Rosenvard: 27 52 44 57.
Inspektør Bjarne Rosenvards mail-adresse: bj_gildeinsp@live.dk
o-0-o

Stadsgildearrangementer i 2020
Arrangement
Dato
Stadsgildeting
19-05-20
Uddelingsgildehal 11-06-20
GM-GK-GS-møde 27-08-20

Ugedag
tirsdag
torsdag
torsdag

Arrangør
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen
Stadsgildeledelsen

o-0-o

Husk de vedlagte kopier af driftsregnskabet og
budgettet + dagsorden til gildetinget
Af hensyn til referent (gildekansler) bedes i tage
skriftlige referater med til gildetinget
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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.
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Gildemøde
Til gildebrødre og andre
interesserede:
Vi har også brug for jeres hjælp!

Oak City Rally 2020, søndag den 24. maj
Verdens formentligt længste og største sæbekasseløb afholdes
nu for 44. gang. Starten går fra Farum station til Egemosecentret
ved Ganløse i alt ca. 10 km. Sidste år var der næsten 290 tilmeldte vogne med gennemsnitligt 5 deltagere, så der er masser
at se til og på!
Du kan som voksen give en hjælpende hånd med, ved at melde
dig som postmandskab. Hvor du vil være med til at afvikle dette
enorme løb. Afhængig af hvilken post du får, vil opgaven vare
mellem 2-4 timer.
Postmandskabet skal møde på Farum station senest kl. 9.00.
Opgaven går ud på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler kommer uskadt forbi hinanden og især
at passe på vores børn og unge.
Tøv ikke et øjeblik - kontakt nedenstående fra
Oak City Rally og husk vi har brug for lige netop din hjælp!!
Tilmelding som hjælper/dommer gerne senest
20. april 2020 til:
Claus Museth
18. gilde i København
Tlf.: 20 87 89 33
e-mail: museth@os.dk
14

Gildemøde tirsdag den 11. februar.

Musikgruppen havde inviteret til Musikcafe i Gildegården.
Gildebrødrene skulle medtage et stykke musik, som de havde en
eller anden tilknytning/erindring omkring (der var nogle der ikke
havde fået besked på at tage musik med, men jeg tror de nød
musikken alligevel). Der var musik i alle genrer. Klassisk, pop,
instrumental osv. Jeg sad og tænkte på giro 413, Dog havde vi
selv medtaget musikken. Mens vi nød musikken, fik vi kaffe/the
og kage. Det var en hyggelig aften musikken afsluttede med pensionistvisen med Grethe Sønck og Volmer Sørensen

Musikken, der blev spillet: (en Liste fra Hanne)
Glenn Miller musik under ankomsten
Ravels: Bolero - med forklarende tale undervejs
Herbie Flowers, gruppen Sky: Tuba Smarties
Chopins: Nocturne
Shu-bi-duas: Costa Kalundborg
Fra Mozarts Tryllefløjten: Saras tros arie,
men i instrumentalindspilning
Ti tusind røde roser
Ida og Bent Froms: Ler mennesket - med Frits Helmuth
Safri Duos: Played a live
Everything epilogue
Fra Phantom of the Opera: Wishing you Were somehow here
Wandering Child
Poul Henningsens: Kys det hele fra mig - med Ulla Jessen
Blarne Liller. Ensom dame 40 år
Jens Rosendals: Du kom med alt det der var dig
Grethe Sønck og Volmer Sørensens: Livets gang
Visselul - med Otto Brandenburg
Glenn Millers: Little Brown jug
3
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Tak fordi så mange havde lyst til at bidrage med musik og en kort
introduktion til det valgets musikstykke. (Hanne)

Generalforsamling i Danmarks-Samfundet
Storkøbenhavn.

Vi sluttede af som vi plejer efter en hyggelig aften
Inden vi kunne gå hjem, skulle vi flytte alle stole fra vandrehallen
og de lave stole ind i salen. De lave borde skulle dagen efter slibes og lakeres.
I skrivende stund er bordene blevet slebet og efterbehandlet. Det
er er pænt stykke arbejde. Dog var der fest om lørdagen. De
havde sat noget varmt på et af bordene med det resultat at der
kom nogle store mærker i det ene bord. Jeg fik fat i Jens, der
havde behandlet bordene. Han kom dagen efter og udbedrede
skaden. Han sleb det bord, der var mærker i og lakerede alle
bordene i vandrehallen. Uden beregning.

Den 3. februar var Lidy og jeg til generalforsamling i Danmarks-Samfundet Storkøbenhavn.
Vi er 269 medlemmer.
Der blev besluttet kontingent forhøjelse på 25
kr. om året, som vil gå til Storkøbenhavn.
De 100 kr., vi betaler, går udelukkende til Danmarks-Samfundet for hele landet.
Den 21. og 22. marts er der historiske dage i Øksnehallen, hvor
Danmarks-Samfundet har en stand, man kan besøge.
Vi sluttede med kaffe og lagkage samt foredrag om 800 års flaghistorie.

Jeg vil gerne bede jer tage hensyn til de ny lakerede borde og
undgå at sætte varme ting direkte på bordene—brug bordskånere. Hvis bordet bliver vådt, så tør det af med en hårdt opvredet
klud.

Anette Dornø,

Det kan godt være, der stadig er mærker i bordene, men bordene er ca. 25 år
gamle og der har været mange gildebrødre og gæster igennem Gildegården
i de 25 år.

Nej, vær ikke nervøs, det er
et fugleskræmsel.

Ole

Er det et menneske?

Hvordan kan du vide det?
Han ser ikke på sin telefon.

Efter festen
4
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Hvide stok

Nyt fra Naverne
Naverne i februar.
Denne torsdag aften var vi ti navere på holdet.
En nabo kom tilfældigt forbi og spurgte, om
han kunne leje Gildegården, og det kunne
han naturligvis.
Kommende lejere blev vist rundt og aftalte
lejemål.

Stole- og bordben blev efterset.
Glas og bestik blev talt op og suppleret.
El-, varme- og vandmålerne blev aflæst, og
radiatorventilerne blev udluftet.
Hovedopgaven denne gang var en grundig oprydning i vaskerummet, hvor loppemarkedseffekter og meget andet har gemt sig
på hylderne i flere år. Et stort læs blev kørt på genbrugspladsen.

De kommende måneder får vaskerummet en grundig istandsættelse med frisk maling på loft og vægge, og måske flytter vi lageret med service og bestik derind.
Har I lagt mærke til de nye gulvtæpper, der er indkøbt til salen?
Serveringen var lækker forloren hare med kartofler og grønne
bønner, og til kaffen fik vi lune fastelavnsboller. Tak for dejlig
mad!

Hvide stok

Hvide stok holdt møde hos Pia den 20.2.2020.
Vi satte os til kaffebordet med dejlige boller og wienerbrød.
Snakken gik med det samme, bl.a. med referat fra gildemødet,
hvor musik var omdrejningspunktet. Herunder kom vi også til at
tale om håndtryk og knus ved møder. Nogle vil gerne have håndtryk, mens andre meget nødig vil undvære knus.
Vi vendte også opstillingen ved gildehallerne. For længe siden
blev vi enige om at prøve den nuværende opstilling, men nu er
det måske på tide at evaluere: er det stadig bedst at sidde på
stole, i stedet for lænestole? Er opstillingen højtidelig nok, eller
inviterer den til for megen snak og uro før og under gildehallen?
Vi vendte også forhallen. Er der stadig brug for forhallen, eller
kunne vi lige vel møde direkte til gildehallen? Er det besværligt at
få sagt goddag til alle, når nogen af os sidder bag et bord?

Vi fik en rigtig god snak om alle de handlemåder, vi tager som en
selvfølge.
Vi fik også arrangeret forplejningen til gildetinget, og tiden var
hurtigt løbet fra os. Næste møde er torsdag 19.3.2020 hos Kirsten.
For referatet
Kirsten

Ole O.
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Mosaikgruppen
Referat fra Mosaik gruppe møde den 18.2.2020 hos Flemming.
Vi mødtes hos Flemming alle 6 (7 med Inge-Lise) kl. 19.00, og
efter at have beundret Inge-Lises smukke roser i vasen (som hun
selv havde købt) gik vi til bords til dejlig fiskefilet med rejer og efterfølgende ost.
Snakken gik selvfølgelig lystigt, og da vi satte os hen ved sofabordet, fortsatte det.
Vi fik hørt om Ingrid og Margits deltagelse i Udviklingsgruppen,
som de også i fremtiden vil deltage hos, så de har nu også to
grupper at besøge. Margit og Ingrid ønskede en større berøringsflade hos gildebrødrene i 15. gilde, og mente at Mosaik gruppen
efter omrokeringerne i det sidste halve år, var blevet for lille til at
være deres eneste kontaktflade til gildet.
Vi havde emner oppe at vende, og nåede frem til følgende:
Bjørn: Hvilke trusler ser vi mod vores demokrati, og hvad forstår
vi ved Demokrati?
Britta Nielsen dommen. Kunne vi i gruppen prøve at opstille vor
egen lille retssal?
Ingrid: Hvad siger vi til 16 års valgret, hvis det skulle komme på
tale?
Margit: Yousee, hvordan kører det? Abonnement, priser, andre
måder at se fjernsyn?
Rejsekort ændres, hvad med Pensionister og mimrekortet?
Peter Madsen, ubåd, nu gift. What??
Kirsten: De grønne pigespejderes duelighedstegn, som ikke mere skal findes på uniformen. Konkurrencementalitet afskaffes?
Vi fik også lige vendt lidt med Sct. Georgs Gildehallen, hvor vi er
jourhavende. Uhm, I kan glæde jer.
Næste møde er den 16.3.2020 kl. 19.00 hos Kirsten.
For referatet
Kirsten
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Stadsgildepennen

Sproget
Hør jydens seje stød.
For mig er sprogets klang
min mors stemme
kort og klart som hammerslag
med venligt sving.
Hver glose blank og rund
og go´ at ta´ på
alle skarpe kanter slidt
ved hverdagsbrug.
De grønne marker,
det krappe sund,
blå solskinstimer
og månens segl.
Alt det har osse ret.
Hver ting til sin tid.
ord skal være redskab først og så musik.

Hør øernes syngen
Hør Køvnenhavnerdrengens ´a´
når har si´r Far.
Det´ livets tumleplads
det´ sprogets havstok.
Her blir tiden skuret til
og vasket ren.
Det fine menneske,
det sjældne digt
La´ dem beholde,
det skrevne ord.
Men det er brugsværdien
i din og min mund.
Sproget står og falder på:
Det talte ord.
Af PH. 1936

Anette Dornø,
stadsgildeskatmester.
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Gildeting
Der indkaldes hermed til ordinært gildeting
Med spisning i Gildegården
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.30
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Kultur/kunst gruppen
Kultur/Kunst gruppen
Torsdag den 6. februar drog kultur/kunst gruppen til Ishøj for
på Arken at se en Pablo Picasso udstilling.

Dagsorden:
A.

Valg af dirigent, protokolfører samt stemmeudvalg

B.

Gildemesteren aflægger beretning

C.

Behandling af indkomne forslag

D.

Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse og fremlægger budget for det kommende år,
herunder fastsættelse af det kommende års kontingent.

E.

Valg af gildeledelse

F.

Valg af suppleanter til gildeledelsen

G.

Valg af revisor og revisorsuppleant

H.

Beretning fra fondsrepræsentanter og redaktør, samt valg

Efter at vi på det seneste møde havde talt om Pablo Picasso,
hans værker og hans forskellige perioder, var det meget lettere at gå gennem den meget interessante udstilling, som indeholdt et udsnit af hans mange forskellige produktioner, malerier, tegninger, grafik og skulpturer.
Ingen tvivl om, at Pablo Picasso var en meget dygtig kunstner, men det har altid undret mig, at når en person er udråbt
som kunstner, så er alt hvad denne person laver kunst, uanset
hvordan det så ser ud. Lejf.

af disse
I.
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Eventuelt
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen
Onsdag den 5.februar mødes udviklingsgruppen hos Tina.
Vi startede med at byde velkommen til Margit og Ingrid, som
havde ønsket at lære vores gruppe at kende.
Derefter gik vi til et veldækket middagsbord, hvor snakken
gik lystigt, og vi fik lært lidt mere om hinanden.
Da vi ikke havde planlagt noget emne til denne aften, spurgte
Tina, ved det efterfølgende kaffebord: ”Hvilken indflydelse,
om nogen, har Præsident Trump og hans politik og udtalelser
konkret haft på Danmark.”

Musikgruppen
Musik møde hos Pia d. 3-2-20
Vi var mødt fuldtalligt op hos Pia. Vi blev bænket om et veldækket bord, hvor vi fik noget godt til ganen (Prebens Frikadeller) det var mums. Snakken gik lystig rundt om bordet om
daglidags ting m.m.
Pia fortalte at hun, havde fundet noget musik som gjorde hende glad. Vi lyttede til meget forskelligt og dejligt musik, det
var lige fra Mozart, Lange Muller Grieg, Palle Mikkelborg,
Svend Asmussens Quartet Carl Nielsen, Bach og sluttede af
med Louis Armstrong What a Wonderful World. Virkelig god
musik, forstår godt det gør Pia glad.
Tak til Pia for en rigtig hyggelig aften.
Vi ses hos mig d.17-3-20 kl. 18,30.
Berit

Fra gildebror til gildebror
Dette spørgsmål gav anledning til lang debat om USA,
Trump og resten af verden
Lige meget hvilke holdninger vi måtte have til Trump, og
dem var der mange af, var det svært at finde konkrete ting
hvor hans holdninger og politik har haft indflydelse på livet i
Danmark
Vi skylder tak til Tina for en hyggelig og interessant aften.
Leif
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Tak til 15 gilde for den flotte æske
chokolade, jeg fik ved min
90 års fødselsdag.
Og tak til de gildebrødre, der mødte
op og gjorde dagen festlig.
Birthe Bergsby
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