Gildet sender en fødselsdagshilsen til:

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)

GILDEMØDE

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

Torsdag den 8.10.2020 kl. 19.00-21.00

på Rødovregård, Havestuen, Kirkesvinget1, Rødovre.
Arrangerende gruppe: Mosaik Gruppen
Refererende gruppe: Hvide Stok

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

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

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

Mosaik gruppen vil denne aften gøre alt for, at overholde givne restriktioner, så vi alle kan deltage under trygge forhold.
Vi beder derfor om, at alle medbringer egen forplejning: kaffe/
te, vand, evt. kaffebrød.
Køkkenet vil ikke være tilgængeligt, så husk alt hvad I skal
bruge.
Toilettet kan benyttes, men uden kø foran døren.
Vi vil stille borde op med plads til 4 personer pr. bord.
Aftenen vil byde på fælles samtale om bl.a. vores brug af Gildegården og dagens situation i Danmark.
Mosaik gruppen glæder sig til at mødes med jer alle og hilse
med et ”Hej”.

Afbud til Vagn senest den 5. oktober på tlf. 3169-7727

Kæden oktober 2020

Indholdsfortegnelse:
Gildemøde ...................................................... Forsiden
Indholdsfortegnelse ........................................ Side 2
Mosaikgruppen ............................................... Side 3
Fra gildebror til gildebror ............................... Side 4
Musikgruppen ................................................. Side 5
Kunst/kulturgruppen ....................................... Side 6
Hvide Stok ...................................................... Side 7
Fra gildebror til gildebror ............................... Side 8
Stadsgildepennen ............................................ Side 9
Banko .............................................................. Side 10
Fellowshipday ................................................ Side 11
Drageskydning................................................ Side 12
Naver .............................................................. Side 13
Stadsgildeting ................................................. Side 14
Københavns Stadsgildes kalender .................. Side 15
Mærkedage ..................................................... Side 16

Kæden oktober 2020

Københavns Stadsgildes kalender
Oktober 2020
Tor. 1. Naverne
Søn. 11. Bankospil aflyst
Tor. 8. 15. Gilde, gildemøde
Tir. 27. Fellowship Day aflyst
November 2020
Tor. 5. Naverne
Tor. 12. 15. Gilde, gildehal
Tir. 17. Drageskydning
Tir. 24. 1. Gilde, gildehal
Tor. 26. 18. Gilde, gildemøde

salen+hulen
salen
salen
salen
salen+hulen
salen
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
Arrangement
Bankospil
Fellowship Day
Drageskydning
Fredslysaften

Dato
11-10-20
27-10-20
17-11-20
3-12-20

Ugedag
søndag
tirsdag
tirsdag
torsdag

Arrangør
aflyst
Internationalt udvalg aflyst
Gildegårdsbestyrelsen
Internationalt udvalg

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.
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Stadsgildetinget den 27. august 2020
Referatet af stadsgildetinget skrives af SGK Fritse Rosendal
og udsendes til stadsgilderådets medlemmer.
Dette kortfattede notat skrives af PR-sekretær Ole Olesen,
som her gengiver enkelte udsnit af tinget.
Stadsgildemester Hanne Borgstrøm forelagde sin fyldige beretning, som dog ikke gav anledning til debat.
Stadsgildeledelsen havde fremsat forslag om at reducere antallet af
stadsgildeledelsesmedlemmer til seks personer mod tidligere otte.
Vedtægtsændringen blev vedtaget uden debat.
Stadsgildeledelsen blev genvalgt med følgende ledelsesmedlemmer:
Stadsgildemester
Hanne Borgstrøm
genvalgt
15. G.
Stadsgildekansler
Fritse Rosendal
genvalgt
KT-G.
Stadsgildeskatmester
Anette Dornøe
genvalgt
KT-G.
International sekretær Kirsten Ravn
genvalgt
18. G.
Udviklingssekretær
Jonna S. Christensen genvalgt
1. G.
PR-sekretær
Ole Olesen
genvalgt
1. G.
Alice L. Maarbjerg og Ellen M. Pedersen (1. G.) fratrådte deres poster
som følge af vedtægtsændringen.
I forbindelse med valget til Gildegårdens bestyrelsen blev der udtalt
kritik af et af bestyrelsens medlemmer. Tre eller flere bestyrelsesmedlemmer valgte derfor at udtræde af bestyrelsen. Efter pausen opstillede
følgende kandidater sig til bestyrelsen således:
Kurt Bjerretoft Espersen
bestyrelsen
genvalgt
1. G.
Ole Olesen
bestyrelsen
genvalgt
1. G.
Gunnar Ytting
bestyrelsen
genvalgt
KT-G.
Jonna S. Christensen
bestyrelsen
nyvalgt
1. G.
Jane Kristiansen
bestyrelsen
nyvalgt
1. G.
Bitten Olesen
suppleant
genvalgt
1. G.
Ellen M. Pedersen
suppleant
nyvalgt
1. G.
Bestyrelsen konstituerede sig med: Kurt: formand, Ole: kasserer, Gunnar: sekretær, Jonna: service, Jane: ad hoc, Bitten + Ellen: diverse.
Ole Olesen, nyvalgt PR-sekterær.
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Mosaikgruppen
Mosaikgruppen
Gruppen mødtes fredag den 18. september.
Det var Ingrid der lagde hus, kaffebord med boller forskellige oste, marmelader samt kringle til vores møde.
Vi var der kl. 14.00 og fik så hørt regeringens og sundhedsmyndigheders pressemøde på tv vedrørende en opstamning af de restriktioner befolkningen skal rette sig
efter i denne covid 19 tid.
Det fik vi lidt snak om, for så at gå over til gruppens emne som Ingrid havde, men det blev vi enige om at gemme til næste møde, da der var sneget sig et emne ind
som gruppe syntes var vigtigere at få snakket om, nemlig hele problematikken vedrørende gildegårdsbestyrelsen behandling eller mangel på samme af 15 gildes stillede spørgsmål om brugen af Gildegården og hvad det
indebære af problemer i denne corona tid.
Vi fik nogle gode snakke om problemerne samt hvordan
15 gilde vil forholder sig i tiden frem.
Man kan jo blive ved som den ene part i en konflikt,
men kan ikke løse opgaven, da man mangler deltagelse
af den anden part.
Godt møde, næste møde hos undertegnet fredag den 23.
oktober.
Flemming.
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Fra gildebror til gildebror

Nyt fra Naverne

Kære venner i 15. Gilde.
Når I læser dette – har Vi forladt Sjælland og er i
færd med at blive integreret i Jylland, nærmere
bestemt på Fjordbakkevej 19 i Selde, som er en
lille landsby på nordspidsen af halvøen Salling
om stikker ud i Limfjorden, og som har en lille ø
på toppen som er Fur.
Vi har lejet et dejligt lille hus, som lige passer til et
par pensionister som os. Vi kommer tættere til en
del af vores familie, som nu også har nemmere til
at komme til os.

Naverne i september.
Denne torsdag aften var vi 9 navere på holdet, tre damer og seks herrer.
Loft og vægge i vaskerummet blev slebet med sandpapir, og huller blev
lukket med polyfilla, og de er klar til at blive malet næste gang.
Stole- og bordben blev efterset.
Spisebordene i salen blev repareret. Bordene fik desuden en ekstra omgang rengøring.
Glas og bestik blev optalt og suppleret.

Vi kommer til at mangle vores netværk i Gildet – men vi føler at det nu
er på tide at blive aktive pensionister i et lille samfund som sætter pris
på sine medborgere – det gør de i Selde.

Kaffemaskinerne blev afkalket.

Vi vil naturligvis følge med i hvad der sker i 15. Gilde, - vi er jo ikke
længere væk end at vi stadig kan nå hinanden med telefon – e-mail og
post.

Serveringen var lækker grydestegt kylling
med kartofler, sovs, grønærter, tomater og
agurkesalat. Desserten var flødeis, te og
kaffe.
Tak for den lækre mad.

Både Alice og jeg vil gerne takke jer for mange gode og hyggelige timer sammen med jer!

El-, varme- og vandmålerne blev aflæst.
Nødhjælpskassen suppleres ved næste møde

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.
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Drageskydning
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Musikgruppen
MUSIKGRUPPEN den 8. september 2020

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00.
Drageskydningen er en rigtig hyggelig begivenhed,
som alle kan være med til, ligesom alle bør have
mindst én drageforsikring.
Pris 60 kr. inkluderer
billet + 1 øl eller vand + 3 håndmadder + kaffe.
Betaling sker ved indgangen. Vi starter aftenen med at spise.
TILMELDINGEN ER BINDENDE.
Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding
senest 5. november

til Ole Olesen, tlf. 50 40 33 54
eller mail: oleo.fortvej@gmail.com

Har du fornyet din Drageforsikring?
- ellers kontakt din gildegårdsrepræsentant.
Med en forsikring der kun koster 20 kr., kan du
deltage i den årlige Drageskydning.
Er dine naboer og venner forsikrede?
Forsikringer kan evt. købes eller fornyes ved indgangen.
Alle de forsikrede deltager i lodtrækning om massevis af drageblod.
Overskuddet går ubeskåret til Gildegården.
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Gruppemøde hos Berit, hele gruppen som nu også består af Birgit var mødet op incl. 2 gæster Flemming som var chauffør og
Leif som ægtemand til Berit. Ved et langt bord med god afstand
indtog vi et dejligt måltid (nærmest som en lille for julefrokost)
hvor snakken gik livligt bl.a. om vores fremtid i Gildegården. Med
så meget snak og forskellige meninger derom (som der skal være plads til) kom vi lidt sent i gang med vores musik.
Berit havde valgt forskellige musikstykker der kunne sættes i forbindelse med tanker og minder i hendes liv, hendes søn, far, mor
og div. veninder nogen som i dag ikke er her mere.
Tchaikovsky: klaverkoncert nr. 1 B mol, opus 23
James Last: Trumpet Hop
Kim Larsen, Gasolin: Det var Inga,og Katinka smukke Charly
Queen: Bohemian Rhapsody
Thomaso Albioni Adagio (langsom sats)
Elton John: Can you feel the love tonight fra Løvernes Konge
Sweet People: skøn musik med fuglefløjt og skov (se You
Tube skøn oplevelse)
Rigtig dejlig musik indimellem krydre med kaffe/the og kanelsnegle.
Det blev halv sent, men en skøn aften
Næste møde er hos undertegnede 14.10. 2020 kl. 19 om coronaen ikke spænder ben
stor musikhilsen Inge-Lise
5
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Kultur/kunst gruppen
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Fellowshipday 2020

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Gildegården

Kunst/Kulturgruppen

Sommermøde
Det er skønt, at det nu igen – med forsigtighed – er muligt at mødes i
gruppen, og første gang efter sommerferien blev en rigtig hyggelig sammenkomst den 11. august for gruppens medlemmer og deres partnere
hos Bjørn. Desværre måtte vi undvære Inge-Lise, som havde været i
nærkontakt med sin tandlæge, men Flemming repræsenterede Inge-Lise
på bedste vis.
Bjørn og Kirsten havde forberedt et dejligt kaffebord til os på terrassen
og havde også sørget for det gode vejr, så her blev vi under hele sammenkomsten. Vi fik bl.a. planlagt detaljerne omkring vores tur til J. F.
Willumsens Museum i Frederikssund – og blev desuden beværtet med
dejlig mad og drikke, inden vi kunne tage hjem efter en god sommerafslutning/sæsonstart.
Museumsbesøg
Gruppen har tidligere besøgt Arken Museum i Ishøj, og nu skulle turen
gå til J. F. Willumsens Museum den 17. september. Bjørn og jeg fik
fyldt bilerne op, og gruppens medlemmer og en enkelt gæst, Ole, mødtes i museets foyer lidt i kl. 11.

Mange af os havde glædet os til
at se Willumsens meget store
maleri af Bjergbestigersken, men
så må vi en tur på Statens Museum for Kunst, som ejer værket,
fortalte den meget vidende medarbejder ved indgangen.

Kom og hør Lars Fuglsang fortælle om

Mission Aviation Fellowship kaldet MAF
MAF er en international missionsorganisation, der flyver medicin,

nødhjælp og hjælpearbejdere ud, hvor transport på landjorden er umulig
eller tidskrævende.
MAF startede i England lige efter 2. verdenskrig af kristne Royal Air
force piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyvere i fredens
tjeneste.
Vi serverer et mindre måltid til kr. 60.00
Drikkevarer kan købes for rimelige priser
Tilmelding inden den 13. oktober til
Kirsten Ravn
Tlf:. 30287286
Mail: Katholm-Ravn@mail.dk

Der var naturligvis mange andre
interessante værker at nyde – jeg
blev lidt betaget af historien bag
tilblivelsen af Kongesønnens
6
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bryllup. I den store sal findes Det Store Relief, som oprindeligt var tiltænkt en bar i Chicago. I samme sal var også kunstneren Margrethe Odgaards ’farveprøver’ udstillet (vist nok udført i organza). I flere mindre
sale udstillede hun kunst, hvor farvevirkningen i værket skiftede afhængig af, fra hvilken vinkel man så kunstværket, bl.a. Black Squares
(Tiefschwarz) fra 2019. Det gav inspiration til, at vi på næste møde i
gruppen sætter fokus på farver – spændende hvad vi hver især kan fortælle om, når vi mødes.
Efter besøget i museet indtog vi en meget lækker frokost i Restaurant
Toldbod ikke langt derfra (kan anbefales), inden vi kunne køre hjemad
efter en rigtig god oplevelse i hinandens selskab.

Bankospil i Gildegården
søndag den 11. oktober kl. 14.

Næste møde bliver et eftermiddagsmøde den 15. oktober og holdes hos
Grethe.
Tak for to rigtig gode oplevelser.

Mange fine gevinster,
så kom til en hyggelig eftermiddag.
Tag familien og venner med.
10 gennemgående spil,
1 plade 15 kr., 5 plader 50 kr.
Billetter købes ved indgang pris 15 kr.,
der dækker starttrækning, kaffe og kage.
Vel mødt.
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Hanne B.

Hvide stok
En dejlig sensommer eftermiddag mødtes vi hos Vibeke til møde. VI
startede med at se Pressemøde om corrona i Vibekes køkken. Da vi
kom uden for blev der serveret hjemmebagte dejlige boller, de smagte
godt.
Vi talte om hvordan vores gruppe skal fungere fremover, vi blev enige
om at vi hver især på skift skal have et emne med til hver gang. Jeg fik
referat fra et livligt stadsgilde møde som jeg ikke deltog i da jeg var forkølet. Vi talte om forsamlingsret gælder både ude og inde.
Der blev snakket om mange ting vedrørende spejderarbejdet.
Den vi har haft møde hos finder på emne til næste gang-før man har
møde skriver man referat. Tak for en dejlig eftermiddag.
næste møde hos mig den 29-10. Pia.
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Stadsgildepennen
Mundbind, ansigtsmaske, mundmaske?

Så kom kravet om mundbind i den offentlige transport til Danmark.
For et halvt år siden ville vi have rystet på hovedet,
men det var før pandemien, og mit gæt er, at vi vænner os til det.
Søren Kirkegaard skriver et sted, at vanen er den lumskeste af alle fjender,
men det sidste halve år har lært os, at vaner kan ændres, når situationen
kræver det.
Vi har fx allerede vænnet os til, at håndtryk er yt. Til gengæld er det blevet
ind at bruge albuen, både når man skal hilse på andre, og når man skal
trykke på knappen for at komme af toget. Det gode ved albuen er, at den
har svært ved at finde vej til øje, næse og mund. Prøv at klø dig i øjnene
eller spise et æble med din albue Derfor er det bedre, at have lidt virus siddende på albuen end på fingrene. Men et høfligt nik med øjenkontakt og en
meters afstand er selvfølgelig det sikreste.
Den nye vane hedder så mundbind. Eller gør det? Med nye vaner kommer
nye ord, så hvad skal barnet hedde? Et andet ord er ansigtsmaske. Lyder
det pænere end mundbind, selvom det også er lidt upræcist, for masken er
ikke lavet til at maskere hele ansigtet.
Det er jo ikke meningen, at metroen i myldretiden skal ligne en flok bankrøvere på vej til Danmarkshistoriens største kup. Måske skal vi kalde det
mundmaske? Tiden vil vise, hvilket ord vi vælger.
En ting er at vænne sig til det praktiske. Man skal købe masker. Man skal
huske at tage en maske med, og man skal tage den korrekt på. En anden
ting er at vænne sig til det psykologiske. Vi skal sige farvel til den tanke, at
en maske for munden betyder, at ens medpassagerer er skøre, syge eller
farlige. Vi skal give en goddag-albue til den tanke, at en mundmaske er en
god stil i de situationer, hvor det er svært af holde afstand.
Og husk: De masker du bærer, er bare masker, de er ikke dig.
DISS Kirsten.
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