Gildet sender en fødselsdagshilsen til:
Ole Lind
Birgit Pedersen

75. år

12. maj
29. maj

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)

55 Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre maj 2018

Gildetur

Tirsdag15.maj 2018
Vi besøger
Stenlændernes Spejdermuseum

Indlæg til kæden
modtages med glæde
senest den.
25 maj

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: Inge-Lise Hansen
Sankt Olavs Allé 100
2630 Tåstrup
2489-1485
ilhfk@dbmail.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

Vi mødes på p-pladsen ved Rødovre Centret
bag ved Vandtårnet kl. 18:15.
Vi samles i det nødvendige antal biler til samkørsel til
Spejdergården MaglevadDam Holme 43660 Stenløse

Tilmelding senest 8.maj
- både af gildebrødre og gæster (20 kr.) -

da det er museet, der serverer kaffe og kage,
til Vibeke(Musikgruppen) - 5053 4248
Referent: Hvide Stok
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Københavns Stadsgildes kalender
Maj 2018
Tor. 3.
Søn. 6.
Tir. 15.
Tir. 29.
Tor. 31.
Juni 2018
Søn. 3.
Tor. 7.
Tor. 14.
Tor. 21.

Naverne
Stadsgildets 75-årsjubilæum
15. Gilde, gildemøde
Stadsgildeting
18. Gilde, gildemøde
1. Gilde, gildetur
Naverne
Spejdergildehal
18. Gilde, gildemøde

salen + hulen
Dragør Fort

salen
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
Aktivitetslaugets lotteri – serie 2018:
I april 2018 er trukket til udbetaling i maj:
1. præmie - 200 kr. lod nr. 22
2. præmie - 100 kr. lod nr. 72
3. præmie - 50 kr. lod nr. 14
4. præmie - 25 kr. lod nr. 79
Vindere bedes kontakte Pi Højte på mail: piogknud@gmail.com og oplyse reg.nr. og kontonummer, så beløbet kan overføres.
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Hvad er et elevatorkort?
Forestil dig, at du står i stueetagen ved en elevator i et højhus og
skal med den til øverste etage – det samme skal en person, der
går ind i elevatoren samtidig med dig – måske skal personen kun
til f.eks. 8. etage.
Du har din gildenål på, og personen spørger, hvorfor du har den
nål.
På den tid det tager elevatoren at komme til den etage, hvor personen skal af, har du mulighed for at fortælle personen, at du er
gildebror i Sct. Georgs Gilderne – og hvorfor du er glad for det.
I din lomme kunne du have et kort, hvor du i måske 3-5 punkter
med ganske få ord fortæller om glæden ved det fællesskab, du
oplever i Sct. Georgs Gilderne. Men du kunne også bare fortælle
det.
F.eks.: Kammeratskab og netværk, udfordringer/udvikling, at du
får øvet din rummelighed over for mennesker, der ikke er, som
du er, at du er med i aktiviteter til glæde for dig selv og andre –
og at du sammen med andre kan dyrke friluftslivet i den form,
som du sætter pris på.
Hvis du ’øver dig på’ tankemæssigt at udfylde et elevatorkort, vil
det være langt nemmere hurtigt at kunne fortælle andre, hvorfor
du er gildebror.
Hanne, SGM

Kæden maj 2018

Sct. Georgs Gildehal
Sct. Georgs gildehal 2018
Hele gildet på nær 2 gildebrødre mødte op til Sct. Georgs gildehal i Gildegården den 19. april.
Da vi alle var kommet og havde drukket en velkomstdrink, bad
dørherolden Pia os om at indtage pladserne i gildehallen til musikken af H.C. Lumbye ”Hilsen til Tivolis abonnenter” .
Efter vi havde hilst vort flag, blev vi stående og mindedes Eggert,
som døde den 24. marts næsten 98 år gammel. Vibeke havde
talt med Eggerts datter, der ville sikre sig at vi havde fået besked.
Hun udtalte at Eggert flere gange har udtalt de sidste mange år:
”15. gilde har ikke stor glæde af migmen jeg har stor glæde af 15. Gilde”
Æret være Eggerts minde.
Vibeke bød velkommen og udtalte, at ” nu tør vi vist godt tro på,
at det er forår med al den kvidren, fløjten og pippen og eksplosionen på både blomster, buske og træer.
Og så er det også blevet varmt.
I sin gildemestertale fortalte Vibeke om
Sct. Georg og Dragen og at Baden Powell
gjorde Sct. Georg til spejdernes forbillede
var ret åbenlyst på grund af Georgs
uegennyttige kamp mod ondt, symboliseret i dragen.

Få år efter drengespejdernes start fulgte pigerne efter og ret hurtigt bredte ideen sig videre ud i verden
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Hvis Lars Kolinds ord står til troende, så er der kun fire lande i
verden, hvor der ikke er spejdere og det er Kina, Nordkorea, Iran,
og Cuba.
Efter gildemestertalen musik af Felix Mendelssohn ”Vårsang”
Bjørn læste Sct. Georgs budskabet, der ikke refereres her kan
læses i Sct. Georg.
Derefter gentog vi i fællesskab spejderløftet
Vi sang ”Sæt dig et mål”
Der skulle indsættes ny gildekansler. Det betød, at vi skulle sige
tak til Inge-Lise, der ikke var tilstede. Hun får en officiel tak næste
gang vi mødes.
Jeg blev indsat som ny kansler
Derefter sang vi ”Ofte, når vi sad ved bålet”
Grethe læste gildeloven
Herefter blev gildehallen lukket og vi hørte ”Våren” af Edvard Grieg spillet af Razumovsky Symfony Orcestra.
Efter gildehallen samledes vi om et festligt bord, hvor vi fik kyling
med pesto kartofler.
Til kaffen småkager
Bjørn fortalte om Gyldenholm
gods, der ligger syd for Slagelse.
Et gods, der bliver brugt til konfirmationer og bryllupper, samt konferenser. På godset var der mange
malerier af ”Guldaldermalerne.
Hans foredrag var krydret med billeder på lærredet.
Tak for en hyggelig aften som sluttede om ”bålet”
Ole
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Baptistspejderen Andreas og KFUM-spejderen
Mette - begge fra Herlev - fortalte den 13. marts 2018 om The 15.
World Scout Moot 2017 i Island.

106 lande var repræsenteret.
Ca 5000 spejdere og ca. 1000 IST’er
(hjælpere) . 30 deltog fra Danmark .
Hafnarfjörður og Skaftafell var hovedcentre for lejrene. 22/7 - 7/8 - 2017
Det var meget spændende at høre om
deres deltagelse, som var startet i foråret med en opstartsweekend for de 30
danskere.
På billedet forklarer Mette om deres
tørklæder.
Fundet på Facebook, skrevet af Vibeke
Hermann, 15. Gilde.
o-0-o

En ung kvinde blev efterlyst, fordi hun var blevet arving til en
stor formue, men ingen vidste, hvor hun befandt sig. Politiet
eftersøgte hende uden held i flere landsdele, så advokaten
satte en ung detektiv på sagen.
Efter flere uger, hvor advokaten ikke havde hørt noget nyt,
ringede han til detektiven, som heldigvis kunne berette, at
det netop var lykkedes ham at finde den heldige arving, - og
med glæde i stemmen fortalte han advokaten, de havde giftet
sig dagen før.
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Nyt fra Naverne
Navermødet i april
Denne gang var holdet næsten fuldt besat med ni navere i alt.
De sædvanlige kontrolopgaver blev foretaget.
Vinduet ud mod Ådalsvej blev malet for 3.
gang.
Stolene i vandrehallen og i den 'lave' ende af
salen blev renset med svamp og sæbeskum.
En af kogepladerne på komfuret var 'stået af' og
blev erstattet af en helt ny.
Køkkenchefen serverede 'Skåne-kost', dvs.
svensk pølseret, da der var tilbud på røde pølser.
Til kaffen fik vi en særlig kage med skiver af
æbler - og altså ikke æbleskiver.
Ved kaffen hørte vi om eksempler på snedige hackerangreb på vore
computere. Det er da en sær sport, der er voldsomt generende.

Ole O.
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Udviklings
Gruppen

Udviklingsgruppen

Udviklings
Gruppen

Vi mødtes fuldtallig op til mødet hos Tina. Da vi havde fået lagt overtøjet blev vi bedt om at sætte os til bords hvor Tina havde lavet kylling og
salat dejligt.
Snakken gik som altid livligt, efter at været blevet mætte satte vi os
over i de bløde sæder hvor kaffen og brødet var klar til at indtage.
Tina ville have at vi skulle snakke mere om vores emne fra sidste møde
” Krigen ”der var nogle ting hun havde tænkt over.
Hvad gør vi hvis der kommer en krig, hvor er der sikkerheds rum ?
Vi kom ind på mange andre problemer der er i forbindelse med krig,
men vi kom ikke til nogen fællesnævner.
Vi var også inde på en evt. strejke og konflikterne, som måske
kan komme. I 1973 var det den
største vi har haft.
Vi snakkede også om hvad vores emne skulle være til Valhal,
da der er vores tur, men vi er
gået i tænkebox.
Nu var det tid til at slutte vores
møde. Da en stadig er arbejdsramt.
Næste møde hos undertegnede er den 2.maj.
Winni
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Hvide stok
Hvide Stok møde hos Kirsten tirsdag 17. april 2018 kl. 14,00
Alle i gruppen var mødt i det dejlige solskinsvejr.
Vi fik lækkert pølse/ostebord, hvor snakken gik livligt.
Vibeke havde emnet med, det var farver.
Tøj det samme på, man trives bedst i det samme tøj. Farver vælger man
ofte i perioder, korte eller lange. Farverpåvirker os, klare farver positivt,
grumsede farver negativt.
Foredragsholdere bør ikke have spraglet tøj på, men neutralt, da man ofte bliver fokuseret på tøjet og ikke hører
hvad foredragsholderen fortæller.
I børneinst. Bliver børn ofte delt op i farvergrupper. Vi talte en del om
farver og egne oplevelser, Herlev hospital har kulørte striber på vægge
eller gulvet, så man kan finde vej.
Der er forskel på hvad mænd og kvinder går op i med hensyn til valg af
tøj og farver.
Rigtig god eftermiddag.
Næste møde hos mig
Tirsdag 8. maj kl. 14,00.
Ref.: Jytte.
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Samvirkende Menighedsplejer søger frivillige
turledere
Nina Baun fra Samvirkende Menighedsplejer i Valby har kontaktet Københavns Stadsgilde i håb om, at nogle gildebrødre kunne
hjælpe som turledere på en månedlig tur for 6-7 pårørende til demensramte mennesker, som, mens turen finder sted, er i dagcenter på plejehjem i det københavnske område.
Der er tale om ture til udflugtsmål i naturen i en afstand af ca. 1
times kørsel (i lejet minibus) f.eks. fra Valby. Ved udflugtsmålet
går deltagere, turleder og chauffør en mindre tur og spiser medbragt mad ude ved bord/bænke, i shelterhytte el. lign., inden turen atter går hjemad. Tidsrummet for turlederens opgave er ca.
kl. 9.00-15.00.
Jeg har haft et møde med Nina Baun og tænker, at nogle gildebrødre måske kunne skiftes til at være turledere, så det ikke er
hver måned, man skal være til rådighed.
Turene er allerede afprøvet som projekt fra 4 dagcentre/ plejecentre igennem 2 år. Som turleder skal man kende til værdien af
det naturen kan bidrage med til stressede og belastede sind, og
holde af at være ude uanset vejret. At kunne bidrage til et positivt
gruppefællesskab, samt navigere og bruge et kort er væsentligt,
og man skal have det godt med at have ansvar for andre, samt at
turen gennemføres inden for aftalte tidsrammer.
Jeg håber, nogle i Stadsgildet har lyst til at hjælpe. Koordinator
Nina Baun kan kontaktes på mail: nb@menighedsplejer.dk eller
telefon 36 13 06 39/mobil 26 89 06 26.
Hanne, SGM
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Københavns Stadsgilde
holder sit årlige stadsgildeting
tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19:00
i Gildegården.
Stadsgilderådets medlemmer indkaldes
pr. mail eller brev.
Alle er som sædvanligt velkommen.
Du skal blot tilmelde dig
på tlf. 22 88 16 70
eller fritse.rosendal@mail.tele.dk
senest den 22. maj,
så er der også kaffe/te med brød til dig i pausen.
Med gildehilsen
Fritse SGK
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Stadsgildepennen
Som I nok alle har hørt, har Spejderne overtaget Middelgrundsfortet, betalt af A P Møller
Fonden og Nordea Fonden.
Ideen var oprindeligt, at der skulle oprettes et Spejdercenter,
men ideen udviklede sig, og man besluttede, at det skal være
et sted til gavn for alle unge som lyst til at være med, og som
her kan få deres ønsker og drømme opfyldt i fællesskab med
andre unge, så Middelgrundsfortet bliver nu til Ungdomsøen. Foreningen Spejderne vil få ansvaret for aktiviteterne.
Men først skal øen renoveres, hvilket en flok frivillige er i
gang med, der bliver lavet indendørs overnatning for ca. 128,
spise- og møderum samt et køkken, udendørs kommer lejrpladser til ca. 350 med sheltre og muligheder for bl.a. rollespil, O-løb og båltænding, hvad der skal være af aktiviteter,
bestemmer de unge selv.
De dele af bygningerne, som ikke bliver renoveret, vil blive
brugt til spændende oplevelser.
Man forventer, at der åbnes i foråret 2019.
Det bliver spændende af følge projektet de kommende år.
Fritse, SGK
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