Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Hanne Borgstrøm
Tina Aagesen
Winnie Andersen
Børge Christensen

rund

1. september
22. september
23. september
26. september

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 sept. 2020

GILDEHAL

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

Torsdag den 15.september i Gildegården kl.19:00
Efter gildehallen vil Laura Schønrock Hartz
fortælle om sin rejse til Peru

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
Mobil: 5053 4248 senest søndag den 13.september

Jourhavende: Musikgruppen
Referent: Udviklingsgruppen
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Københavns Stadsgildes kalender
September 2020
Tor. 3. Naverne
Søn. 13. Naturens Dag
Aflyst
Tir. 15. 15. Gilde, gildehal
Tir. 22. 1. Gilde, gildemøde
Tor. 24. 18. Gilde, fødselsdagsgildehal
Oktober 2020
Tor. 1. Naverne
Søn. 4. Bankospil
Tor. 8. 15. Gilde, gildemøde
Tir. 27. Fellowship Day

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 2020
Arrangement
Bankospil
Fellowship Day
Fredslysaften

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

Ugedag Arrangør
søndag
tirsdag Internationalt udvalg
torsdag 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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Gildemøde/tur
Gildemøde torsdag den 13.8.2020 kl. 14.00 på Restaurant Espehus.

Bankospil i Gildegården
søndag den 11. oktober kl. 14.
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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Alle gildebrødre – næsten – var mødt op til dejlig kaffe med kage.
Vi fik anvist en overdækket terrasse med dejlig udluftning. Det var en
af de rigtig varme dage, så det var virkelig et plus. Vi kunne også have
sat os udenfor i solen, men det var der mærkelig nok ikke nogen der
ønskede.
Vi fik serveret kaffe/the og en skøn hjemmebagt kringle.
Samtalen ved de 3 runde borde gik livligt, men som Vibeke sagde, var
det jo også et gildemøde, som sædvanligt med nogle orienteringer og
lidt debatpunkter.
Desværre må vi i september måned
sige farvel til Hans og Alice, da de
flytter til midtjylland. Lejligheden i
Brøndby bliver skiftet ud med et etplanshus i Selde nær børn og børnebørn. Vi er meget kede af at sige
farvel til disse to kære mennesker,
men vi ønsker dem al mulig held og
lykke i det nye.
Vibeke orienterede om Stadsgildetinget, der holdes den 27.8.2020, og
hvor vi håber så mange som mulige fra 15. gilde tropper op. Vi har alle
modtaget et oplæg skrevet af Lone Erkmann, om mange mulige aktiviteter, vi som gildebrødre kan foretage os.
Det var spændende og kreative forslag, men også aktiviteter som
selvfølgelig kræver indsatser, fysiske som psykiske, for at blive gennemført. Efter lidt debat for og imod nye aktiviteter, sluttede vi debatten af med at konstatere, at når vi laver aktiviteter skal det være med
3
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det slutresultat, at vi efter aktiviteten kan sige til os selv, og at det var
en god aktivitet, og vi udførte den godt. Og altså ikke fordi ”aktiviteter
skal der til”.
Vi debatterede også Gildegården. Ak ja, endnu en gang. Nye vilkår for
møder under coronaen? En imødekommende bestyrelse? Gildegården
for gildebrødrenes sociale og humanitære arbejde? Det bliver spændende at se ved stadsgildetinget, hvordan fremtiden for Gildegården
og gildebrødrene former sig.
Vi glæder os alle til at mødes igen, men vi er også enige om, at det skal
ske under trygge forhold uden risiko for coronavirus.
Og det er dejligt, at grupperne i gildet er startet op, alle under fysiske
vilkår, som vi alle kan acceptere.
Som husket og refereret af Kirsten.
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Denne bøn blev fundet på en kirkedør i England i 1610.

Hold mig nogenlunde omgængelig.
- Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel.
- Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig
om enhver sag og ved enhver lejlighed.
- Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.
- Gør mig eftertænksom, men ikke trist; hjælpsom, men ikke nævenyttig.
- Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke
at bruge det fuldt ud; men du ved Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få
venner til det sidste.
- Giv mig evnen til at lytte uden straks at skulle afbryde en samtale for at fortælle om mine egne oplevelser.
- Og Herre hjælp mig til at holde mine heltebedrifter for mig selv, så jeg ikke
trætter andre dermed.
- Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen.
- Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter; de bliver flere og
flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.
- Jeg vover ikke bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine
erindringer synes at være i modstrid med andres.
- Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.
- Hold mig nogenlunde omgængelig.
- Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at
holde ud – men et surt og tvært gammelt menneske er et af Djævlens mesterværker.
- Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode
sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.
- Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.
Forfatterens navn kendes ikke.
17

Kæden september 2020

Stadsgildepennen
I uge 32 var jeg så heldig at få lidt ”ferie”.
Min datter og svigersøn havde for længe siden bestilt 3 overnatninger i
Horsens Statsfængsel, fordi de skulle på Skanderborg festival, og var
trætte af at ligge i telt. Festivalen er jo som alt andet aflyst, det var reservationen på fængslet ikke, så jeg fik tilbudt kørelejlighed, så jeg kunne besøge en gildeveninde i Vejle og en i Bogense.
Her er lidt af de følelser jeg havde, efter jeg i nogle måneder har været
alene på min adresse med en ugentlig tur til Fakta, og lidt havebesøg af
familien. Det var en sær fornemmelse pludselig at være ude i Coronaland, hvor man før har kunnet færdes frit uden restriktioner og mundbind. Jeg følte, at der var sket mange ændringer, og jeg er nok ikke den
eneste, der har det sådan, det gælder især os, der er blandt de udsatte,
for selvom det tilsyneladende virker som om alt var ved det gamle, var
virkeligheden en anden, når man færdedes på gaden. Jeg fornemmede,
at alle har virussen i tankerne, nogle bærer mundbind alle holder afstand, og alle steder er der sprit. På en eller anden måde var det ligesom
en anden verden med en anden hverdag, jeg besøgte.

Det var som sagt lidt rystende, men vi må holde ud, for der arbejdes jo
heldigvis på højtryk over hele verden for at skaffe en vaccine, og for
hver dag der går, kommer vi forhåbentlig nærmere et godt resultat, så vi
igen alle kan leve en normal tilværelse.
Fritse SGK
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Mosaikgruppen
Mosaikgruppe møde den 16.6.2020 kl. 13.00 hos Vagn.
Pr. mail havde gruppens medlemmer aftalt, at vi droppede afslutnings
-mødet (incl. Ledsagere – vi har kun én ledsager= Inge-Lise)og i stedet
holdt et almindeligt gruppemøde.
Vi skulle gerne finde vores ben at stå på, ved gruppemødernes afholdelse fremover.
Dagen kom med flot solskinsvejr, så det var intet problem at sidde
udenfor, hvor afstandsbetingelserne kunne overholdes.
Vi havde også aftalt, at alle medbragte egen forplejning, incl. frokost.
Det var totalt hyggeligt.
Vi skulle vælge ny gruppeleder, da Margit for et år siden havde indvilget i at være gruppeleder for eet år.
Vi talte om, hvilke opgaver en gruppeleder havde, og kunne ikke rigtig
finde nogen arbejdsbeskrivelse ud over at være kontaktled til f.eks.
gildeledelsen. Vi deltager alle i fremlæggelse af emner, og vi arbejder
ikke med dagsorden, så …….. vi endte med at Vagn blev vores kontaktperson.
Vi var også omkring problematikken omkring manglende information
til gildebrødrene. Margit mente stadig det var et problem, at ikke alle
besad samme mængde information. Vi debatterede det kort, men nåede vist frem til, at der altid er mulighed for at spørge f.eks. ledelsen,
hvis det føles som om information ikke når ud. Og selv om vi har slettet gilderådsmøderne (GL + gruppeledere) er der altid mulighed for at
indkalde til et sådan møde, hvis nogen føler behov for det.
Vi fik også talt om det aflyste Naturens dag, men vi glæder os så til
næste år.
Vi fik planlagt de kommende gruppemøder, som vi håber alle kan holdes udendørs, men nu får vi se.
5
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Møderne er planlagt til: 22.7. hos Kirsten, 17.8. hos Flemming og 18.9.
hos Ingrid. Ved alle møderne medbringer man egen forplejning.
Vores hilsemåde i gruppen er fremover: vift med højre hånd og sig
Hej.
For referatet Kirsten

Musikgruppen

Musikgruppen d. 19/8 20

Vi mødtes hos Vibeke, hvor vi blev bænket rundt om et bord
på deres dejlige terrasse. Hvor var det dog dejligt at ses igen.
Vi fik også et nyt medlem i gruppen nemlig Birgit, et stort
varmt velkommen til Birgit.
Medens vi fik kaffe/te med rundstykker med tilbehør, talte vi
løst og fast om mange ting.
Så gik vi i gang med musikken, Vibeke havde fundet musik
der handlede om sommer, det var lige fra
Vivaldi, Frank Sinatra, TV2, Dean Martin
og mange flere. Dejlig musik alt sammen,
men meget forskelligt, skønt var det.
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det samme som det fysiske møde med andre mennesker, men
dog en god oplevelse.
Naturligvis talte vi også om, hvordan vi kan komme videre med at
mødes i 15.gilde. Grupperne er jo startet lige så stille, og det er
rigtig dejligt. Vi var enige om, at der var vi ikke så bekymrede.
Men udmeldingen i vores blad fra Gildegårdens bestyrelse angående benyttelsen af vores fælles hus i den kommende tid - hvor
Corona jo ikke er pist væk i samfundet – synes vi ikke virker betryggende. Hvem sikrer, at alle relevante kontaktpunkter rengøres på forsvarlig vis mellem hver bruger… og hvordan kan vi være sikre på, at det er gjort? Vores hus lejes jo også ud til mange
forskellige.
Lone Erkmans oplæg nåede vi også at tale om– for hvad gør vi/
vil vi i 15.gilde? Skal vi være udfarende og propagandere for at
få flere til at blive gildebrødre i vores gilde? … eller …? Det emne
tager vi op ved en senere lejlighed.
Det der ligger lige for i første omgang er:
Hvordan kan vi mødes igen i trygge omgivelser i denne tid, hvor
Covid-19 stadig er i vores samfund og hvor vi ikke skal henfalde
til ligegyldighed, men til stadighed vise stor agtpågivenhed mht.
rengøring, holde afstand, holde en god håndhygiejne … og idet
hele taget passe rigtig godt på os selv og hinanden?
Med gildehilsen
Vibeke - hos hvem næste møde holdes mandag den 7/9 kl.14

Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag.
Tak til Vibeke for den dejlige musik.
Næste musikmøde er hos mig tirsdag d. 8/9
kl. 19.
Berit
6
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Hvide stok

Mosaikgruppen

Hvide Stok – den 6.august 2020 hos Kirsten
En rigtig dejlig sommereftermiddag havde Hvide Stoks medlemmer sat hinanden stævne hos Kirsten. Vi har indtil videre aftalt, at
vi kun holder vores møder udendørs, og i dag blev det så i æbletræets skygge.
Hjemmebagte boller og kaffe blev med
største fornøjelse indtaget, samtidig
med, at vi måtte ”fordøje” beskeden fra
Hans om, at Alice og han flytter fra
Brøndby og at de har lejet et hus i Selde – ikke langt fra, hvor deres yngste
søn Peter bor. En stor beslutning, som
vi alle i høj grad lykønskede ham med
at de har taget.
Men vi nåede også rundt om det, som
jo til stadighed optager de fleste i denne
sære tid, nemlig hvordan vi tackler den
nye situation hele verden befinder sig i
nu med Corona og muligheden for at blive smittet med Covid-19.
Tiden, der er gået siden Danmark lukkede ned i midten af marts,
har jo lært os, at det er muligt at finde nye måder at gøre mange
forskellige ting på:
Kirsten og jeg har fx til Sct. Georgs Dag oplevet, at vi samledes
digitalt med nogle gildebrødre fra andre dele af landet, hvor vi
sammen fornyede vores gildeløfte. Ikke noget vi selv havde fundet på, men nogle nogenlunde kyndige gildebrødre havde inviteret via den digitale platform Facebook og på den måde oplevede
vi, at man kan gøre tingene anderledes. Det var så absolut ikke
14

Mosaikgruppemøde.

Gruppen mødtes hos Kirsten onsdag 22/7 2020. Vejret var ok, så
vi placeredes os omkring det dækkede havebord til kaffe,
the,boller, ost og marmelade og skulle vi blive tørre i halsen var
der vand også med farve og øl.
Mødet var ikke programsat, så snakken om bordet var mangfoldig, også set i Covid 19 dyster tegn. Børn og børnebørn, hvordan
det går dem, det går jo godt med disse ”poder”, der laves udsøgte gemmeoplevelser på div. Små mini komfurer til alles fornøjelser, samt at den meget store papkasse ikke må smides ud uha
uha.
Vi fik rørt lidt om den kommende sommerferie, hvad var tankerne
om at rejse.
Hvordan forholder vi os til børn og børnebørn
i disse tider, for uagtet hvordan det hele i
denne Corona tid ser ud, tager vi hver især
vores forholdsregler, også selvom det nogle
gange er mere besværligt.
Vi skal stadig passe på når mere og mere
bliver åbnet. Det er ikke nemt for som man
oplever hverdagen omkring én, ser man en
slækkelse omkring de advarsler myndighederne har stukket ud.
Nok fordi at vi i Danmark PT ikke er så hårdt ramt, at vi
”glemmer” det vi bør gøre.
Gruppen fik også talt omkring vores alles fælles mødested Gildegården, hvor vi dags dato er meget utrygge med at mødes, da
ingen ved hvordan der holdes rent i henhold til Covid 19. Men
afventer et svar fra gildegårdsbestyrelsen desangående, om ikke
før til det indkaldte Stadsgildeting den 27 august, hvor gruppen
beder alle om at møde op.
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Vi har fastlagt de næste møder, hvilket blev gjort på gruppemøder hos Vagn den 16 juni 2020, hvorfra jeg savner et referat
skrevet af Kirsten.
Næste møde hos undertegnet mandag den 17 august kl 19,
hvortil Ingrid har lovet at komme med et oplæg vedrørende
KFUK's uniformspolitik, som var oppe at vende i medierne for ca.
et halv år siden.
Tak for et godt gruppemøde.
Flemming.
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Hanne havde sørget for gaven til Jytte som tak for atter at
lægge hus til vores sommerafslutning, og vi fik sikret os alle
var klar over at det første møde efter sommerferien foregår d.
22 august hos Vibeke. Og for en god ordens skyld, så starter
vi kl. 19
Tusind tak for en herlig aften med varme, lune og hygge og
håber sensommeren vil blive ligeså skøn.
”Det negative i os alle bo, men det positive vil altid fremad
gro, når blot man lytter til fuglesang, kan glæden komme og
blive dagen lang.

Det svære er, når livet går på
tværs, og det negative kommer og
sætter et vers. Så er det man til
den lille fugl skal lytte, og lade
den synge og bygge hytte. Den
bygger med positiv og en dag, vi
så den atter vil mærke, og sammen med den og hinanden være stærke. ”
Stor sommergildehilsen
Tina
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Musikgruppen
Så det sommer
Den 17.6 havde vi den årlige sommerafslutning i musikgruppen hos Jytte. Og sikken en skøn afslutning. Jytte havde lavet
en aftale med vejrguderne, så solen skinnede fra en næsten
skyfri himmel, og luften var dejlig lun. Æbletræet i haven,
var begyndt at bære frug, og grenene var allerede begyndt at
hænge lidt tungt, fuglene sang og fløjtede og der var en hel
Morten Kock stemning i det dejlige hjem.
Vi startede med et lille glas mousserende vin, og da tiden sagtens kan rende fra alle, havde den ligeledes gjort det for et par
af os, som tros alt, nåede at komme uden hestevogne og diverse køer, var rendt ind i dem. De var kun lidt vindblæste i
håret
.
Og maden var der gudskelov heller ikke lavet om på. Det
prøvede Jytte ellers på for et par år siden og den går ikke
.
Vi fik en herlig forret bestående af et lille stykke brød med
skagensalat på og bagefter, de vidunderlige frikadeller som
man altid spiser for mange af, samt en dejlig kold kartoffelsalat.
Og så måtte vinen gå lidt på omgang, da vi var et par stykker,
som ikke havde fået vinen med hjemmefra
. Mens vi spiste, gik snakken herligt om alverdens herligheder og vi fik
helt sikkert løst en masse opgaver.
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Et lille ups.
Et hurtigt lille notat om vores skønne afslutning hos Ole og
Jette. Vi mødtes onsdag d. 24.6 i deres sommerhus. Det var et
skønt solskinsvejr, og den medbragte mad blev nydt oppe på
haveterrassen samt den gode kaffe og kage, som Jette havde
bagt, og stigegolfen blev fundet frem.
Snakken gik lystigt og selvom koronaen fyldte en del, fik vi
talt meget om alt andet. Desværre i glemslen blev der ikke
aftalt, hvem der skulle stå for opstarten. Så efter vi kom hjem
fik jeg spurgt Margit om hun kunne.
Afslutningen er altid hyggelig og varm og køreturen bare
skøn…. Så skøn, så da vi kom til Rødovre, fandt vi ud af, at
der var glemt en taske. (Winni og jeg troede begge, den anden havde taget den). Så vognen blev vendt og vi tog en ekstra køretur derop, hvor Ole og Jette havde, sat kaffe og bolle
frem. Vi fik en ekstra kop kaffe og boller og oplevet en flot
og skøn solnedgang på denne måde.
Ka´ ske det skulle være en fast tradition!!!
Et dejligt, skønt og hyggeligt møde, med en opstart efter nedlukning og afslutning på sæsonen. Det bliver ikke bedre, når
man mødes og kan gense hinanden i så skønne omgivelser.
Tak for et anderledes, men dejligt og solrigt afslutning til Ole
og Jette.
Sensommer Gildehilsen Tina

Da Jytte havde været i så god en snak med vejrguderne, forsatte det så kaffen og theen blev ligeledes drukket i haven.
12
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen holdt møde den 18. 8. 20 hos Margit.
Efter den lange pause var det en glæde at kunne mødes fuldtalligt igen.
Vi satte os straks til et smukt dækket bord med en dejlig middag.
C blev ikke nævnt med et ord. Men alle havde oplevet og
brugt tiden på forskellige gøremål.
Under den efterfølgende kaffe, kom vi langt omkring med
emnerne, bl.a. hvordan det mange ting var meget lettere i dag
end for halvtreds - tres år siden. Noget kan dog gå for hurtigt,
nok derfor vi var nogle der endnu ikke havde fået mobile pay.
Samtalen kom til at dreje sig om dengang, revselsesretten,
fattiggårdene, hvor beboerne blev frataget deres borgerlige
rettigheder, kvindehjemmet på Sprogø, med de uhyrligheder
der fandt sted der, begivenhederne på Godhavn, der nok ikke
var det eneste sted, hvor sådant fandtes.
Det blev diskuteret, om det er rigtigt i dag at undskylde hvad
tidligere generationer har foretaget sig. Kan man undskylde
noget man ingen skyld har i?

Tak til Margit for et godt og hyggeligt møde.
Leif
10
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