Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Bjørn Christensen
Vagn Rasmussen

14. november
27. november

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 nov. 2020

Nu troede vi lige … men nej…
Nu skulle vi omsider mødes igen.
Der var planlagt med de fornødne corona-forholdsregler.
En anderledes gildehal, som vist alle har set hen til nu at
kunne mødes i. Kunst/kulturgruppen havde planerne klar,
men sådan skal det så ikke være.

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

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

Det er mit håb, at grupperne kan finde ud af at holde en
god kontakt. Mødes med hensyntagen til den tid vi stadig
er i, tage på ture, ringe sammen eller hvad man nu kan
finde på.
Med ønsket om at I alle vil få en rigtig god november
trods de mange begrænsninger vi nu er pålagt.
Vibeke
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Københavns Stadsgildes kalender
November 2020
Tor. 5. Naverne

salen+hulen

December 2020n
Tor. 10. Naverne
Tir. 15. 1. Gilde, julemøde
Tor. 17. 18. Gilde, julestue

salen+hulen
salen
salen

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

Stadsgildearrangementer i 2020-21
Arrangement
Nytårskur

Dato
3-01-21

Ugedag Arrangør
søndag stadsgildeledelsen
o-0-o

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.

19

Kæden november 2020

DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND
GILDEGÅRDEN
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse
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Gildemøde
Torsdag den 8.10.2020 mødtes vi så endelig igen alle sammen.

Beskyt dig selv og andre.
Vi har trykt nogle af Sundhedsstyrelsens skilte, som vi placerer
på facaden ved indgangen til Gildegården,
på opslagstavlen i entreen,
i rummet foran toiletterne.
Vi har placeret håndspritflasker i følgende lokaler:
1 flaske i entreen,
1 flaske i forhallen,
2 flasker i salen,
1 flaske i køkkenet,
1 flaske foran toiletterne, 1 flaske i hulen.
Alle brugere er dermed selv ansvarlige for at bruge de håndsprit-flasker, der er lige ved hånden, når der er brug for dem.

Desuden placeres følgende skilte på døren til de forskellige
rum i Gildegården:
I forhallen er der plads til 20 personer,
i salen er der plads til 50 personer,
i hulen er der plads til 10 personer.

Pas godt på jer selv!
Gildegårdens
bestyrelse.
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Mødet var lagt på Rødovregaard, og der var 15 gildebrødre, der mødte
op. 3 var i karantæne og 1 var forkølet. Hvor mon Tina var henne?
Vi havde alle – næsten – medbragt vor egen the/kaffe og brød, og Mosaikgruppen lagde papirdug på bordene. Vi sad 4 ved hvert bord, så restriktionerne blev overholdt.
Hvor var det dejligt at mødes igen! Og snakken gik hurtigt lystigt ved
alle bordene.
Vibeke indledte med at byde glædeligt velkommen til alle, og orienterede kort om situationen vedr. Gildegården.
Foreløbig har vi reserveret lokale på Rødovregård til de kommende gildemøder i 2020.
Vibeke vil løbende holde os orienteret om fremtidige
mødelokaler.
Vi fik – selvfølgelig – også en længere debat om coronakrisen og dens betydning (begrænsning) for os
alle.
Det er trods alt noget der fylder gevaldigt i vores
hverdag, men vi håber alle, at der snart kan ses lys forude.
Nogen er godt trætte af at tale om det, og andre har behov for at få det
ud.
Men vi var enige om, at det nok ville være gavnligt, hvis vi også kunne
debattere andre emner end corona. Så det vil vi prøve på.
Efter en kort spørgerunde blev vi enige om at gennemføre julefesten på
Rødovregård, selv om det må blive en lidt anderledes julefest end de
tidligere år. Men Julegruppen mødes snart, det vil Bjørn tage sig af.
Vibeke havde en hilsen med fra Hans og Alice, som nu er kommet godt
på plads i det jyske. De er meget glade for at være der. Det glædede os
alle, og vi ønsker dem begge en god fremtid derovre.
Så næste gang vi mødes bliver torsdag den 12. november 2020 til gildehal på Rødovregård.
For referatet Kirsten, Hvide Stok
3
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Et møde ”sammen - men hver for sig”
I tiden siden nedlukningen af Danmark midt i marts er det gået op og
ned i samfundet, og naturligvis også mht. vores gilde. Grupperne har
mødtes nogle gange, og jeg håber, at kontakten stadig også i den kommende mørke tid vil kunne bevares til gensidig glæde og inspiration.
Vi havde jo nu troet, at vi skulle holde vores første Gildehal siden nytåret, men sådan skulle det ikke være: slået tilbage på brættet med et forsamlingsmax på 10!
Inden det blev udmeldt, havde jeg i en gruppe på Facebook, som jeg
følger - ”Sct. Georgs Gilderne – debatforum” - læst følgende invitation:
”Baden-Powell Stammen holder E-gildemøde søndag den 25. oktober
kl.19:30-21:30. Aftenens emne er Duelighedstegnet Genforeningen,
hvor vi bl.a. skal høre Ami fortælle om det at være dansk syd for grænsen og Svea fortælle om det at være tysk nord for grænsen. Da det er på
“selve dagen” skal vi naturligvis også høre om Fellows hip Day
Hvis en eller flere har lyst til at deltage, så kræver det en PC/bærbar
samt en e-mailadresse, så kommer der et link. Tilmelding til Egildemødet bedes sendt til badenpowellstammen@gmail.com senest
fredag den 23.10. kl.20.”
Da det var en invitation til alle, der kunne have lyst, tænkte jeg, at det
måtte jeg prøve.
Det viste sig, at det var 2.gang de mødtes på denne måde. De brugte et
”mødested” ved navn Teams.
Vi blev i alt 8. som kunne se hinanden, samt 1 som deltog udelukkende
med lyd.

DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGS FOND
GILD EGÅRDEN
Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

Naverne i oktober.
Vi var denne gang kun to damer og tre herrer,
fordi resten af holdet var ude at lave noget
andet.
Stole- og bordben blev efterset og fundet i
orden.
El-, varme- og vandmålerne blev noteret.
Et af de hvide skabe ved fyrrummet var ved
at gå i stykker. Hylderne blev repareret med
vinkelbeslag, så tingene kunne sættes på
plads igen.
I anledning af sin runde fødselsdag, serverede
Bitten nakkekam stegt som vildt med kartoffelmos, grønne ærter, champignon, sovs og en herlig vin. Desserten var en skøn svesketrifli. Superlækkert!
Sådan en aften glemmer vi nemt tiden med snak og hygge ved bordet,
men lidt efter skal der vaskes op og gøres rent, så det næsten ikke kan
ses, at vi har været der.
(Vi betaler 50 kr. hver for måltidet, og vinen betaler vi efter tur. )
P.S.: Undgå så vidt muligt at sætte varme ting eller sprit på de lakerede borde, og tør dem af, hvis de bliver våde eller snavsede. Tak!
Ole O.

Rammen var sat af Rigmor Lauridsen fra Baden-Powell Stammen. Det
var opbygget som en mødeaften med også det højtidelige og ceremonielle element indbygget i sådan et ellers nøgternt digitalt møde.
4

17

Kæden november 2020

Kæden november 2020

Inden mødet havde vi hver især modtaget en mail med link til når vi
skulle starte, men også med 2 ark papir til udprint inden. Det ene var
programmet for aftenen og det andet en vejledning i, hvordan vi startede og sluttede, men også hvornår vi hver især skulle tænde og slukke
for lyden.

Stadsgildepennen

Stadsgildepennen
Efterår - november - drager.
Efteråret er en dejlig tid, især når vi bare
kan gå ud og bruge naturen. Vi bør tage
nogle gode ture i skov og mark og finde noget spændende derude - om ikke for andet
end så at få sig en god gang motion og masser af frisk luft.

Moskvas byvåben

Vi kender naturligvis historien om Sct. Georg, og hvordan han
nedlagde dragen og reddede prinsessen. Tænk, at myten om Sct.
Georg er en af de mest genfortalte historier i hele verden. Han var
det store forbillede, vi spejdere så op til.
I Norden hed han Sankt Jørgen. I England hedder han Sct. Georg.
I Moskva og i resten af Østeuropa er der masser af skulpturer og
billeder af Sct. Georg alle vegne. Georgien er opkaldt efter ham.

Billedet viser min bærbare med de tændte 3 ceremonielle lys, mit eget
traktement samt de to papirer liggende foran.

Det er etikken om Sct. Georg, der er vigtig, og vi skal især kende
forskel på ret og uret. Og vi skal huske at fortælle historien for både spejdere og andre børn.

Og naturligvis – at mødes fysisk er da absolut det allerbedste, men når
nu tiden er som den er … Tak til Baden-Powell Stammen for en interessant, lærerig og hyggelig aften.

Hvis drager stadig findes, skal vi holde os på god afstand af dem.
De må skydes i november.

Vibeke

Det lykkedes faktisk ganske godt, skønt teknikken i høj grad drillede især i begyndelsen.
Jeg oplevede, at det godt kan lade sig gøre at afholde et digitalt møde,
men også, at teknikken kan være en stor udfordring.

Ole O.
PR-sekretær
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Musikgruppen
Midt i en Koronatid…..
Så er vi kommet godt i gang igen, og hvor er det dog skønt.
Vores møde blev holdt af Inge-Lise hos Birgit, så for mig var
det ingen sag at komme. Det tog mig 2 minutter herligt…
.
Vi blev sat ved et smukt dækket bord med god afstand som
påkrævet, og så blev rødvinen skænket, da der skulle fejres
fødselsdag…. Cliff Richards.
Han er nu blevet 80 år og det var hans rødvin vi fik. Hans navn stod både på flasken
og på proppen som var vedhæftet flasken.
Birgit havde ligeledes fået skaffet en ekstra
prop, med hans navn på, så jeg glædede mig til en mindre
koncert med ham… troede jeg.
Vi sluttede maden af med kaffe og en dejlig fødselsdagslagkage, for igen fødselsdag uden lagkage.

Så efter dejligt smørrebrød, en herlig flaske Cliff Richard
rødvin... hvidvinen stod i køleskabet hos Inge-lise, Flemming
havde taget den forkerte til hende….sagde hun, men han
skulle jo også have lov til at fejre Cliff Richards fødselsdag,
så fik vi alligevel en dejlig hvidvin, kaffe og lagkage kom
koncerten. Dog var det ikke med Cliff Richard, men udpluk
af herligt klassisk musik, med klaveret som hovedinstrument.
Den første var af Haydns klaverkoncert nr. 11, hvor vi gik
over til Mozart klaverkoncert nr. 22 og 27. Så fik vi Chopins
6
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Spejderbevægelsens værdier og relevans er ikke defineret af
vores historie eller, hvad nogen gjorde for 50 eller for 100 år siden.
De er defineret af de handlinger, vi gør sammen – lige nu
og i fremtiden. Jeg tror, at fremtiden kommer til at se på os og
sige, at vor tids spejdere var lige så handlekraftige, ansvarlige
og fællesskabsorienterede som nogen anden generation. Vi tager
ansvar for hinanden og for fællesskabet.
I år er det 36. gang, Fredslyset udsendes fra Betlehem. I olielamper,
flagermuslygter og fakler, bringes det ud i Europa og
verden. Fredslyset er en påmindelse fra land til land og fra menneske til menneske.
Vi går med klare budskaber: Der er lys i mørket. Jeg går for dig,
jeg håber for dig. Du er ikke alene.
Fred overvinder grænser. Rigtig god tur.

Mathias Faaborg
(født 7.2.1984 i Aarhus)
er den ene af to Spejderchefer i Det Danske
Spejderkorps, siden november 2019.
Mathias Faaborg er selvstændig konsulent
og uddannet med en bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og en kandidatgrad i politisk økonomi fra University of
London.
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tror på at det bliver bedre, når andre i verden kan opleve opleve
den samme åbenhed, som vi nyder godt af. Det er med det håb,
vi fejrer 100-året for Genforeningen med Sønderjylland. Vi fejrer,
at freden overvinder grænser.
I Danmark er vi vant til, at love og regler skal overholdes, og vi
forstår, hvorfor det er nødvendigt. Nogle af vores love giver os
endda en større frihed: Friheden til at forsamles eller til at ytre os.
I mange andre lande, desværre også i store og betydningsfulde
lande, har man ikke de samme goder. I de lande bruges lovene
til at sætte grænser for, hvad folk må mene, tænke eller tro.
Dens slags regler begrænser tolerance, forståelse og fællesskab.
De undertrykker pressen og medierne, og de fastholder
eller kontrollerer befolkningen. Vi må ikke tage vores egne
friheder for givet: Vi skal bruge dem. Og vi må ikke glemme de
andre, ikke være ligeglade – ikke lade dem i stikken. De har brug
for, at vi arbejder for dem, håber for dem og kæmper for dem.
I Danmark er de mest velkendte grænser dem, vi sætter op for os
selv eller hinanden. Men det er samtidig dem, vi vægrer os mest
ved at tale om. Vi går måske og putter med det selv. De grænser
skaber uro i sjælen. Det kan være mobning, isolation, tvivl om
tro, seksualitet eller selvværd. Om man gør det godt nok. Om
man er god nok. Om man kan tro på sig selv, tage springet, bryde
forventninger eller normer. Hvis man kan finde freden, så kan
grænserne brydes. Måske kan man ikke finde den alene, måske
har man ikke håbet.

Kæden november 2020

klaverkoncert nr. 2 i Es-dur. Schumanns klaverkoncert i Amol fulgte efter og Tjajkovskijs klaverkoncert nr.1, hvor tankerne straks gik hen på Korsbæk, hvor man ser Kristen
Skjern stå og dirigere fuldt ud til pladen han har sat på.
Griegs klaverkoncert i A-mol efterfulgt af Rachmaninovs klaverkoncert nr. 3 og til slut Prokofievs klaverkoncert ligeledes
nr. 3.
En aften hvor man virkelig fik svømmet hen flere gange til de
skønne toner, og oplevet de koncerternes forskellighed i deres
dybde, varme og blidhed og til tider hårdhed.
Det kan være svært at beskrive de følelser som musikken kan
give en. En dejlig aften hvor vi skålede tillykke til Cliff Richard, mæskede os i lagkage til kaffen, fik snakket om hvordan vi får livet til at fungere, tros Koronaen og nød at være
sammen igen.
Det næste møde bliver et julemøde hos mig d. 2 december og
med påhæng. Jeg glæder mig til at se jer alle.
Gilde hilsen Tina.

Så skal man tillade andre at hjælpe, og vi skal tilbyde vores
hjælp. Vi skal række ud til den ensomme, håbe for den modløse,
marchere for den generte eller protestere for den, der har tabt sin
stemme.
14
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Kultur/kunst gruppen
KULTURGRUPPEMØDE 15.10.2020
Gruppens 7 medlemmer mødtes hos Grethe kl. 15. til dejlige boller, kage og pålægschokolade. Ja ja. Vores program i dag var FARVER – Farvers betydning. Det er et omfattende emne og alle havde undersøge meget om emnet,
Kort fortalt: En grundlæggende farve som alle andre farver kan dannes af, ved at blande farver, i malinger bruges følgende tre grundgarver:
BLÅ. GUL. RØD (blå, gul, rød)
ved at blande lysstråler med følgende grundfarver kan de
andre farver dannes blå, lysegrøn, rød.
Hvide og grå vægge anses ofte for at være kedelige of ukreative, med lidt farve hist og her skabes
der en stemning.
Jeg havde uddelt en lille tegning af en blomst (den
samme til hver) som skulle farvelægges, det kom
der syv forskellige blomster ud af , vores opfattelse af farver er ikke ens.
Farveres betydning her nævnes nogle stykker f. eks.
Rød: spænding. energi, lidenskab, hastighed, styrke kraft, varme, kærlighed, fare, brand, blod, krig, fest, jul.
Gul: Glæde, lykke, optimisme. Idealisme, fantasi, håb, sol, sommeruærlighed, forræderi, jalousi, sygdom, fare.
Blå: Fred, ro, stabilitet, harmoni, sammenhold, tillid, sandhed, selvsikkerhed, konservatisme, renlighed, orden, himmel, vand,
8
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Fredslysbudskabet 2020
Grænser skiller os eller forhindrer os i at gøre noget, vi gernevil – og skaber ufred. Grænser kan være fysiske, en spærret vej– måske bevogtet af en soldat eller en politimand.
Eller de kanvære regler eller love, man skal adlyde – nogle
steder blindt. Også er der de grænser, vi har inde i os selv.
Nogle steder på kloden gør grænser livet svært eller helt uudholdeligt
for mennesker. Nogle magthavere insisterer på at
bygge høje mure eller trække lange hegn af pigtråd. Det kan
være svært at forstå for os i Danmark, for de sidste mange år
har været kendetegnet ved åbne fysiske grænser – både i Danmark
og EU.
Mange unge har ikke prøvet at vise pas for at komme fra Danmark
til f.eks. Italien. Den frihed er med til at sikre, at interessefællesskaber,
samtaler og venskaber spirer på tværs af lande og
kulturer – også online. Når vi kan mødes uden fysiske forhindringer,
kan vi vise, at vi gerne vil hinanden og fællesskabet.

I Sønderjylland er der faktisk et gammelt, stærkt – og måske et af
de bedste eksempler i verden på, hvordan fred overvinder fysiske
grænser. Man har bevæget sig fra krig og ufred til et fællesskab,
hvor folk kan leve i fred, som de vil: Danskere, der bor i Tyskland
og tyskere, der bor i Danmark. Det kan vi være stolte af.
Vi så i starten af Coronakrisen, hvordan vi – selv i Europa – ikke
helt har sluppet ideen om de fysiske grænser. Grænsebomme
lukkede i, også mellem lande der har de varmeste forhold.
Grænser der skiller naboer, familier, venner og kærester. I Spejderbevægelsen ved vi, at man når længere sammen end hver for sig. Og vi
13
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Til gruppemødet var vi fuldtallig efter lige at fået sagt hej,
kunne vi sætte os og fik serveret en kylling gryde med kartoflemos. Snakken gik livlig og vi fik vendt Tina`s fødselsdag,
som var gået godt begge dage.
Vi kunne nu sætte os over i de bløde sæder hvor vi indtog
kaffen. Leif have lavet nogle tekster fra en artikel om opdragelse til livsmod og bæredygtighed og om det kritisabel i at
pålægge barnet voksenlivets byrder,
eksempelvis at give de små ansvaret
for klimaet.?.Jeg skulle svarer ud fra
mit oplæg som hed ”Du er enig i at
man er nød til at opdrage børn til en
speciel tankegang ” Det fik mig helt
op i det røde felt, for der var jeg ikke
enige
Vi fik nogle dejlige diskussioner .
Derefter var vi inde på gildegården, hvornår vi kunne komme
der igen? Vi var også spændte på gildemødet på Rødovre
gård ville forløbe.
Klokken blev mange for vi sluttede vores hyggelige møde.
Næste møde er den 20. oktober hos undertegnede.
Winni

Påtænker man at begynde at indfarve klædestykker, kan her nævnes
eks. på hvilke planter man kan bruge for at få farven GUL: birk, æble,
rejfan, kamille.
Emnet er stort og meget spændende gruppen kan anbefale selv at gå på
nettet der er rigtig meget at studere.
Inden vi sluttede vores møde havde vi en opgave vi skulle løse. Jourhavende til Gildehal, 12.11.2020. Tragtement, indkøb, bordpynt o.m.
men i flok så klares en sådan opgave nemt.
Vi sluttede efter en lærerig eftermiddag og kan glæde os til at vi igen
skal mødes i kulturgruppen hos undertegnede 26.
november kl. 13.
Med stor gildehilsen Inge-Lise.

Gildegården

Gildegården lukker foreløbigt indtil den 26. november 2020 på grund af
corona-pandemien.
Indtil da må vi højst være 10 personer ad gangen i lokalerne.
Det betyder i praksis, at vi ikke kan mødes mere end 10 personer ad
gangen i Gildegården.
Drageskydningen bliver aflyst i år, men vi finder en metode til lodtrækning af drageforsikringerne, idet vi beder repræsentanter for de fire gilder om at trække lod blandt forsikringstagerne. Tidspunktet kunne
f.eks. være ved naveraftenen den 3. november eller 10. december.
Naverne holder deres møder som sædvanligt, idet vi højst vil være 10
deltagere ad gangen.
Snarest muligt når myndighederne giver os nye datoer, vil I blive opdateret med friske nyheder om pandemien.
På gildegårdsbetyrelsens vegne,
Kurt Bjerretoft Espersen & Ole Olesen
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Udviklings
Gruppen

Vi mødtes denne gang hos Winni kl. 19 i udviklingsgruppen.
Og hvilken hyggeligt bord både ved spisebordet, men sandelig også ved
kaffebordet. Hun havde haft travlt, for der var kommet en ekstra plade i
bordet, så albuerum var der rigeligt af til os alle, og ligeledes ved kaffebordet. Der var der taget et ekstra bord ind, så vi alle kunne ”flyde” i
møblerne uden at ramme hinanden.
Vi fik nogle skønne fyldte pandekager og de fleste af dem var med ost
ovenpå og dertil en herlig salat blanding. Dertil var der rødvin og rosé.
Og ved kaffebordet foresatte forplejningen med hjemlavet æblekage
flødeskum og ribsklatter uhmm. Og skulle man være mere sulten, var
der slik samt kiks med chokolade.
Vi fik set en ny form for hækling med beton og det var bestemt flot og
sjovt. Jo kreativiteten mangler der bestemt ikke, og er man løbet tør for
idéer, skal man blot spørge Winni. Der er der altid gode idéer at hente.

den modsatte retning. Er det fordi mænd er flove over at indrømme det!
Føler de at de ikke er mandige nok, hvis de fortæller om det! Jo meninger er der nok af. Et yderst spændende emne som man nok aldrig kan
blive færdig med.
Bliver vi nogen sinde fri for sexchikane i vores samfund, og hvornår
kan man så sige det er chikane. Hvor går grænsen! Det må være op til
hver enkelt person at bedømme og tage ansvar for egne handlinger og
så stå ved dem. Det gælder jo nok i alle livets perspektiver.
Tak til Winni for et skønt og hyggeligt møde. Det næste er hos mig
mandag d. 30.11 kl. 18 til juleafslutningen.
Og der vil selvfølgelig blive taget hensyn til koronaen. Ikke at den er
indbudt, men så den holder sig lang væk for os alle :-)

Et stort efterårs gilde knus
Tina.

Allerede ved bordet gik snakken ivrigt omkring ”verden” både den store del men sandelig også den hjemlige.
Vi kom ind på Peter Madsen og hans nylige flugtforsøg og har ikke helt
enige om, hvor det nye sikrede fængsel ligger. Om det er i Jylland eller
på Lolland Falster. Men uanset hvor det ligger, var vi alle enige om, det
var det rigtige at sende ham derhen.
Vi fik talt om Frank Jensen og om han har trukket sig tilbage. Er det i
orden, at han bliver anklaget efter så mange år, skal der ske mere i den
sag og hvordan ligger landet. Er der blevet langt for meget i, hånden på
låret! Er det ok med at give et knus! Hvornår er det for meget og hvornår er det ok! Snakken er stor og det vil den jo nok altid være. Det kommer jo nok an på, det øje der ser det og oplever det.
Og hvad med de kvindelige chefer! Man hører aldrig om sexchikane i
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