Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Bjørn Christensen
Vagn Rasmussen

14. november
24. 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)

58 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre nov. 2021

Gildehal.

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

Torsdag den 18/11 i Gildegården kl. 19.00

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 til Hanne, senest den 15/11 på tlf. 2078 7304
Eller mail hbb@brnet.dk

Jourhavende Kunst/Kulturgruppen.
Referent Musikgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
November 2021
Tor. 4. Naverne
Tir. 16. 15. Gilde
Tir. 23. 18. Gilde, gildemøde
Tor. 25. 1. Gilde, gildehal
December 2021
Tor. 2. Naverne
Tir. 7. Fredslysmøde
Tir. 14. 18. Gilde, julestue
Tor. 16. 1. Gilde, julemøde

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 2021-2022
Arrangement
Dato
Ugedag Arrangør
Fredslys
07-12-21 tirsdag Stadsgildeledelsen
Nytårsbrunsch
09-01-22 søndag Stadsgildeledelsen
Stadsgildeting
19-05-22 torsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal 21-06-22 tirsdag Stadsgildeledelsen

o-0-o
Børnelejren
Københavns Stadsgilde har med glæde modtaget jeres bidrag og takker for den tilsendte rapport fra lejren. Vi glæder
os over jeres flotte støtte til Langelandslejren, som vi værdsætter.
Med glad gildehilsen
Københavns Stadsgilde
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ANDESPIL hos DGS Robin Hood,
Fredag den 5. November 2021, kl. 19.00
Af forskellige årsager afholdes det et nyt sted.
Amager Privatskole, Hornevej 1, 2770 Kastrup

(gode parkeringsmuligheder, bl.a. i skolegården) (og lige ved
krydset Englandsvej/Løjtegårdsvej kører der busser)
De samme (eller nogen magen til)
flotte præmier – ingen lodtrækning v
dobbeltbanko, ølnummer mm.
Vi skulle jo gerne have en god omsætning, da vi kæmper lidt
med at få midler til vores kloaketablering/toilet.
Håber vi ses
På Gruppens vegne
Verner

Kæden november 2021

Gildemøde
Gildemøde 14. oktober i Gildegården
16 gildebrødre mødte op i Gildegården til gildemøde arrangeret af Mosaikgruppen. Det var dejligt at se Vibeke igen in natura - med krykker.
Kirsten indledte med 16 musefælder kreeret at Ingrid (jeg tror nu ikke jeg kan fange en mus med sådan en) Musefælderne havde forskellige farver,
men det var ikke farverne, der skulle bruges. Når
man åbnede musefælderne, var der en anden farve, som henviste til en musefælde på bordet, med
samme farve.

Vi fik dejligt smørrebrød samt øl og vand og kaffe med småkager.
Derefter var der en tændstiks leg.
Vi fik udleveret nogle kort med forskellige figurer af tændstikker. Figurerne skulle ændres med tilføjelse af tændstikker eller rokering af en
eller flere tændstikker så det dannede et nyt mønster.
Det gik der nogen tid med.
15 gilde står for nytårsbrunch.
Vi blev bedt om at foreslå hvordan sådan en
brunch skal forløbe.
Alle var enige om, at der skal en fornyelse til.
Gildeledelsen fik svarene fra de 3 grupper og skal
så sammensætte nytårsbrunchen.
Vibeke ønskede Børge tillykke med sin 80-års
fødselsdag.
Undervejs sang vi nogle sange og vi afsluttede aftenen med at synge
”Ja vi er Danske spejdere”.

En hyggelig aften. Tak til mosaikgruppen.
For Hvide Stok - Ole
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Fra gildebror til gildebror
Vi savnede jer til gildemødet den 14. oktober

Det var et rigtig dejligt gildemøde, som Mosaikgruppen havde planlagt
til os.
Desværre manglede vi 6 gildebrødre denne gang.
Det kan der jo være forskellige årsager til. Jeg forstod, at enkelte var
ramt af sygdom, og det er jo hver mands herre, og jeg tænker da, at de
med kort varsel sikkert havde meldt afbud til mødet.
Jeg ved dog også, at nogle ikke havde meldt afbud i god tid til Bjørn i
Mosaikgruppen, som derfor naturligvis havde regnet med dem ved indkøb af det lækre smørrebrød, vi fik. Selv om vi fik at vide, at der derfor
var rigeligt, og vi bare skulle spise, hvad vi kunne, var der faktisk en del
stykker smørrebrød til overs. Ærgerligt.
Der var ikke sat en deadline for afbud på Kædens forside, men at melde
afbud til arrangerende gruppe – og naturligvis helst nogle dage inden et
møde, når man nu ved, at man desværre ikke kan deltage – synes jeg
godt, vi kan forvente af hinanden.
Vi er jo mere end en gang blevet enige om, at vi skal melde afbud til
vores egne arrangementer i 15. Gilde (medmindre det er et
’særarrangement’ hvor vi til eksterne skal tilmelde et antal). Derfor er
det ikke nødvendigt for os at huske at tilmelde os til gildemøder og gildehaller i 15. Gilde.
Tina reklamerede for Fellowshipday den 26. oktober – her var deadline
for tilmelding til Kirsten Ravn den 13. oktober. Der var så lige nogle i
forsamlingen, som fik tilmeldt sig. Jeg kender det godt selv. Der er tilbud i Kæden om et arrangement, og jeg tænker, det skal jeg huske at
tilmelde mig – og jeg er også selv kommet lidt for sent med at gøre det.
Så nu bestræber jeg mig på, at gøre det straks – eller lægge et notat om
det ved computeren. Det vil jo være ærgerligt at gå glip af en god gildeoplevelse.
Hanne B.
4

Stadsgildets Kulturgruppe
byder på foredragsaften
Tirsdag den 16. november kl. 19.00 i Gildegården

Titlen er:
"Savmordet - Per Jepsen fortæller om sit arbejde
med sagen"
Vi byder på kaffe te og lidt at spise til.

Prisen er 50 kr. pr. person
Tilmelding først til mølle senest den 9. nov.
Tilmelding til Kirsten Ravn
Tlf. 30287286 eller mail katholm-ravn@mail.dk
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Kultur/kunst gruppen

fra nedlagte gilder skulle kunne registreres som gildebrødre direkte under distrikterne, blev vedtaget.
Landsgildekontingentet baseres fortsat på prisindekset, som offentliggøres hvert år i januar måned, så indtil videre betaler vi 100 kr. pr.
kvartal pr. gildebror.
Der var 122 stemmeberettigede deltagere til stede, og de tre nye landsgildeledelsesmedlemmer blev valgt med henholdsvis 113, 115 og 116
stemmer, så den nye LGL er valgt med mere end 92 % af alle stemmer.
Den må derfor kunne forvente opbakning fra og godt samarbejde med
distrikter og gilder.
Tak til Helmut, Kirsten og Paula for mange års tro tjeneste – det har
ikke altid været nemt.
Så det var med ro i maven og med smil om munden, jeg tog hjem fra
landsgildetinget søndag eftermiddag.
Hanne, SGM

Besøg på Dieselhouse
søndag den 17. oktober.
Gruppen mødtes kl. 10 45. ved Dieselhouse på H.C. Ørstedsværket. Det var kun Inge-Lise der havde meldt afbud.
Det er naturligvis en stor, men måske også lidt skræmmende oplevelse når en stor 8 cylindre Dieselmotor, hjulpet af 25 atm lufttryk går i gang. Det er en B&W 2 takt dobbeltvirkende diesel bygget i 1932, og den var i mere end 30 år verdens største dieselmotor. Det kan både høres og mærkes som vibrationer i bygningen når den går i gang. Motoren er en B&W nr. 2000.
Men B&W nr. 1 står også i motorhallen og der køres med den en
gang i mellem.
Efter 5 minutters kørsel blev motoren stoppet, og vi kunne gå
rundt i diesel muset og se de mange modeller af skibe og motorer der var udstillet.
Vi sluttede vores søndagsudflugt med frokost hos Clare i Rødovrecenteret.
Bjørn.
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Den sidste efterårsmåned …
…er foran os og alt opleves som normalt vil nok de fleste mene. En
mørk tid med lyst til at være sammen indendørs, en trang til at tænde
lys både inde og ude og rigtig hygge os i hinandens selskab.
Men – og jeg ved, at mange vil mene, at nu vil vi altså ikke tale mere
om eller høre mere om Corona – så ér Corona her altså stadig!
Okay – de fleste af vores årgange er vel vaccinerede de to gange og takker vel også ja til det tredje stik. Men personligt vil jeg gerne stadig gerne opretholde nogle af de forholdsregler vi har taget i den lange tid. Jeg
kan mærke, at jeg ikke er helt klar endnu til at give kram og knus til andre end ganske få nære og kære, for netop blandt dem er der nogle ekstra sårbare.
Men vores i Gilderne fine tradition med at hilse på hinanden ved at give
hinanden venstre hånd vil jeg synes er rigtig god at genoptage. Så kan
man også se hinanden ind i øjnene og se hinandens smil.
Så derfor vil jeg opfordre til, at vi - når vi mødes igen - hilser på den
gode gamle gildemaner og ser hinanden ind i øjnene.

Jeg ser frem til igen at kunne deltage i forhåbentlig de fleste af vore
møder og forhåbentlig også snart i almindelig gående tilstand.

Med gildehilsen
Vibeke
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Godt landsgildeting i Middelfart
Det var med lidt bekymring, jeg tog af sted til landsgildetinget i Middelfart i weekenden 25.-26. september 2021,
idet der skulle vælges helt ny landsgildeledelse (LGL), fordi den siddende LGL efter mange år på posterne ønskede
at fratræde.
Det havde været endog meget svært at finde tre kandidater, som med
sikkerhed ville modtage valg, men heldigvis endte det hele godt, idet
Lone Erkmann blev ny LGM, Ilsa Lux Andersen ny LGS og Søren Silving ny LGK. Lone og Søren har tidligere været i landsgildeledelse
(mens jeg var LGM, og Lone afløste mig i 2009), så de to kender til de
opgaver, der følger med posterne.
Lone præsenterede sig selv og sine tanker
om fremtiden og læste Sørens tilsvarende
præsentation. Ilsa præsenterede sig selv,
og fra de tre præsentationer er det mit
indtryk, at den nye LGL ser ud til at være
på samme bølgelængde og med de samme ønsker og forventninger til fremtiden.
Det er et rigtig godt udgangspunkt for et
godt samarbejde i den nye LGL.
Billedet viser den afgående landsgildeledelse samt Ilsa og Lone. Søren var på grund af arbejde forhindret i at
deltage i landsgildetinget.
Forslaget om genindførelse af fuldmagter blev vedtaget, forslaget om
igen at have en international sekretær i landsgildeledelsen blev ikke
stemt igennem. Forslaget om muligheden for, at enkelte gildebrødre
15
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Stadsgildepennen
Kæden.
Kun den som er sig selv bevidst
kan ændre denne ulvetid.
Der findes ingen ønskekvist
som kan erstatte kamp og strid.
Det eneste vi har i dag
at sætte op mod magt og vold
er styrken som udspringer af
de svages stærke sammenhold.
Alene er du kun en brik
i større magters rænkespil.
Men samlet er vi stadigvæk
den største enhed der er til.
En kæde smedes led for led.
Og hele kædens kraft beror
på din og min samhørighed
med mennesker på denne jord.
Man prøver på at binde os
til drømmen om et tomt forbrug.
Men de skal aldrig finde os
som slaver ved et ædetrug.
Læg hånden i min hånd og mærk
at slaveriet er forbi.
Byd magten trods. Gør kæden stærk,
og slip de bundne kræfter fri.
Halfdan Rasmussen.
Ved LO-Skolens indvielse 1969.
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Kultur/kunst gruppen
Kultur/kunst gruppen
Kultur gruppen mødtes hos Jette 11-10-2021 første møde i gruppen efter nedlukning (corona).
Jette havde forestået snak om Kunstneren ROBERT JACOBSEN, hans fulde navn er Robert
Julius Tommy Jacobsen. Han var født 4, juni
1912 og døde 26, januar 1993 på sit landsted i
Taagelund ved Egtved.
Han er begravet på Vestre Kirkegård, som for
øvrigt er et besøg værd. Robert Jacobsen er autodidakt, begyndte at skære i træ i 1930 og gik
over til hugge i den hårde sten i 1940.
I 1947 bosatte Robert Jacosen sig i Frankrig og begyndte på jernskulpturer i samarbejde med franskmanden Jean Clareboudt. Sammen har de
skabt fire af ni skulpturer til Tørskind Grusgrav.
En af de mange skulpturer skabt af Robert Jacobsen er JERNMANDEN
lavet af jernrør, fjedre, tandhjul, sakse og møtrikker, Robert Jacobsen
transformerer skrot til levende menneskelignende skulpturer.
Den første dukke lavede Robert Jacobsen til sin datter Lykke, den bestod af tre komponenter: en skruenøgle, en saks og en jerntråd, og trods
de simple materiale lignede den til forveksling en kvinde i nabolaget.
Robert Jacobsen er udstillet i hele verden.
EN STOR DANSK KUNSTNER der kunne fortælles meget mere, men
vi slutter her. Dog skal lige nævnes, at en 60 meter høj jernskulptur af
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Robert Jacosen opstillet i Københavns Havn endnu ikke er blevet til
noget.

Et langt og spændende møde i kulturgruppen sluttede 17.30 næste møde
er hos undertegnede 1-11-2021 kl. 13. Mit forslag til snak vil være Vilhelm Hammershøj.

Tak for en hyggelig eftermiddag Inge-Lise.

8
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Et besøg værd

Musikgruppen

Museum for papirkunst, Ilsigvej 2, 9492 Blokhus - se mere på
www.museumforpapirkunst.dk
Skulpturparken i Blokhus med mange skulpturer i forskellige materialer
- og der også (hver sommer tror jeg) er meget flotte sandskulpturer.
Store Vildmose
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus i Skagen - Kombibillet kan købes og besøgene de tre steder kan ske over to dage.
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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Den 13 okt. mødtes vi hos Hanne kl. 19 til musik aften.
Tak for dejlige frikadeller. Afbud fra Kirsten og Birgit.
Snakken gik siden sidst, hvordan har vi det helbredsmæssigt
samt vores familier.
Musikken var fra 25 års Jubilæum.
-----------------------------------------1.ÅarenCopland-14.11.1900-02.12.1990
Fanfare for the Common Man
2.Hildegard of Bingen-1098-17.9.1179
O pastor Animarum
3.Carl Orff-10.07.1895. 29-3.1982
Camina Burana.OFortina
4.Henrik Gøricki-05.12.1913-12.11. 2010
Olden StylePiceel
5.Joaquin Rodrigo-22.11.1901-06.07.1990
Concierto de Aranjuez
6.Erik Satie-17.051866-01.07.1925
Gymnopedie nr 1
7.Gabriel Faure-12.05.1845-04.11.1924
Requiem
8.Antonin Dvorak-08.09.1841-01.05.1904
Symphony No.9 From the New World.
Hanne havde læst 2 bøger om Hildegard Kvinden hun syntes de
var gode. Ingelise lånte 1 med hjem.
Næste møde hos Pia den 4 nov.kl13.
Tak for en god
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Mosaikgruppen
Julegruppen
2021
Inviterer til julefest
Lørdag den 11.12.2021
Kl. 13.00 – 17.30 på
Rødovregård.
Kom og nyd nogle timer med
Julesang, julemad, julenisse
og masser af julehygge.
Pris. Kr. 175,00 pr. person.
Beløbet betales kontant eller mobilpay til
Kirsten Chr. ved Gildehallen den 18.11.2021.
Mange julehilsner fra
Julegruppen 2021
Winni, Ingrid, Pia, Børge, Grethe, Vibeke, Bjørn og
Kirsten.

MOSAIK GRUPPENS MØDE HOS KIRSTEN
Så kunne vi endelig komme i gang med vores gruppemøde i Mosaikgruppen. Denne gang hos Kirsten. Mødet var blevet udsat flere gange, så vi var spændt på, om vi alle mødte op.,
Efter at have nydt et dejligt frokostbord tog vi fat i de forskellige opgaver som lige skulle drøftes.
Vi fik sat nogle ting på plads omkring de forskellige tiltag hvordan
vi kan klare de forskellige opgaver – gruppemøder, gildehaller, derudover nærmer vi os julen og det er da en dejlig tid.
Hvis vi ser os lidt tilbage: Naturens dag gik super fint, megen regn
om formiddagen og smukt, smukt solskinsdag om eftermiddagen.
Dejlig dag. Det var trods vejret godt besøgt.
Fellowshipday afholdes tirsdag den 26. oktober i Gildegården.
Fremadrettet har vi også i gruppen aftalt møder hver måned.
Fremtidige Mosaik Gruppe møder : 12/11 og 4/1 og 28/2 og 22/3
og 19/4 og 10 / 5.
På Mosaik Gruppens vegne Margit.
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