Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Margit Rasmussen
Kirsten Christensen

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)

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

Gildeting.

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

Tirsdag den 15. 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

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

Afbud/tilmelding af gæster til Ole på tlf. 40 81 13 60
Senest fredag den 11. marts

Jourhavende: Den hvide stok
Referent: Gildeledelsen
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Københavns Stadsgildes kalender
Marts 2022
Tor. 3. Naverne
Tir. 15. 15. Gilde, gildeting
Tor. 17. 18. Gilde, gildeting
Tir. 22. 1. Gilde, gildeting
April 2022
Tor. 7. Naverne
Tir. 5. 15. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tir. 19. 1. Gilde, Sct. Georgsgildehal
Tir. 26. 18. Gilde, Sct. Georgsgildehal

salen + hulen
salen
salen
salen
salen + hulen
salen
salen
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
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Dato
19-05-22
21-06-22

Ugedag Arrangør
torsdag Stadsgildeledelsen
tirsdag Stadsgildeledelsen
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Baden-Powell og
Frederick Burnham

Gildemøde

Første gang Baden-Powell og Frederick Burnham mødte hinanden var i
1896 under den 2. Matabelekrig (Rhodesia) hvor B-P som "militær
Scout" kom til at samarbejde med Burnham.
De blev gode venner og B-P lærete en masse om sporing, brug af naturen og wood craft af Burnham, ting der kunne bruges i B-P's fremtidige
militære spejdertjeneste.
Det "fortælles også" at Burnham og B-P "opfandt spejderhatten med de
fire buler ("Citronpresseren"). De fandt også ud af, at den gamle Stetson
-hat (med midterstribe foroven i puld), som Burnham bar, fungerede
bedre med fire buler, idet vandet bedre kunne løbe af.
Det "fortælles også" at Burnham benyttede et cowboytørklæde, som BP videreførte. Begge dele blev bl.a. benyttet af det Sydafrikanske Politikorps, senere af spejdere over hele verden.
På grundlag af egne og Burnhams erfaringer skrev B-P i 1899 bogen
Aids for Scouting, oversat til dansk, "Militæruddannelse Spejderuddannelse" af C. Lemcke 1912.
Da B-P kom hjem til England efter Boerkrigen erfarede han, at bogen
blev bruget som en "Uddannelsesbog" i fritidsliv for unge. Han afholder
derfor "forsøgslejren" på Browsea Island 1907 og skriver bogen
"Scouting for Boys" og starter hermed spejderbevægelsen i hele verden.
Men det er en helt anden historie.
Som en afslutning på historien om B-P og Burnham skal nævnes, at
man i 1951 opkaldte bjergtoppen ved siden af Mount Baden-Powell og
Mount Burnham for at hædre verdens "Scout" (Spejder) no. 1.
Fortalt af Ole Olesen.
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Gildemøde 10.februar 2022
18 gildebrødre mødte op i Havestuen på
Rødovregård
Fordelt ved 4 borde, startede vi med gensyns- og hyggesnak over noget godt
smørrebrød.
Gildemester Vibeke holdt en fin tale over
vor meget vi egentligt havde nået det sidste år på trods af gældende restriktioner.
Men hvad med fremtiden, her vil det være godt, hvis alle prøver at tænke nyt og kommer med nye ideer.
Så overtog grupperne:
Hanne fortalte om kunst- og kulturgruppen, om de mange forskellige
emner og aktiviteter gruppen havde haft.
Kirsten fortalte om mosaikgruppen, som blandt andet havde taget
”Etisk råd” og dets opgaver som emne.
Ole fortalte om udviklingsgruppen, Her er det mødeafholderen de kommer med dagens emne.
Hanne og Vibeke refererede fra musikgruppen, hvor man lytter til megen god og spændende musik.
Hvide stok gruppen er i bero p.t.
Så uddelte Ingelise telefon straf flødeboller.
Derefter fortalte Vibeke om planerne for at genrejse spejdermuseet, og
de måske muligheder for lokaler i Gentofte kommune.
Det sidste emne som jo berører os alle, var den manglende varme i gildegården.
Leif.
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Gildeting
Der indkaldes hermed til ordinært gildeting
Med spisning i Gildegården
Tirsdag den 15. marts kl. 18.30
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
af disse

I.

Eventuelt

Kæden marts 2022

Stadsgildepennen
Vi går en lysere tid i møde.

Forude venter gode gruppe- og gildearrangementer, gildeting og stadsgildeting - og så er det snart sommer og dermed også tid til Spejdernes
Lejr 2022 i Hedeland (23.-31. juli) med Sct. Georgs Gildernes synlighedsprojekt HOTELT.
HOTELT-projektgruppen er i fuld gang med at planlægge alt omkring
opstilling af HOTELT-lejren, aktiviteter for børn og voksne m.m.m.,
som det også var tilfældet på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Og der
bliver brug for hjælpende hænder i HOTELT-lejren både før, under og
efter lejren, bl.a. til opstilling af de mange gule 2-kabiners telte og f.eks.
bemanding af receptionen - i tre vagthold (kl. 7.00-12.30, 12.30-18.00
og 18.00-23.00).
Se meget mere på dette link https://spejderneslejr.dk/, hvor man kan tilmelde sig et nyhedsbrev, - og jeg har modtaget en udførlig beskrivelse
af, hvad der er brug for i HOTELT-lejren. Den sender jeg gerne til jer,
der har lyst til at give en hjælpende hånd. Send mig blot en mail
(hbb@brnet.dk eller en SMS til 20787304).
Og for god ordens skyld: Hvis I vælger at overnatte hjemme, koster det
ikke lejrgebyr, men tilmelding SKAL ske direkte til Spejderne, bl.a. fordi Spejderne skal skaffe børneattest for alle voksne, der skal være på
lejren - også de frivillige hjælpere.
Jeg ønsker jer alle et godt gildeting - og så ses vi da forhåbentlig af og
til i løbet af foråret og sommeren.

Med glad gildehilsen
Hanne, SGM

4

5

