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Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdag d. 24.1. + onsdag d. 28.2.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Distribution af Kilden:
Kilden bliver udsendt til alle, der har en mail adresse.
John sørger for, at der vil ligge trykte eksemplarer af Kilden (til afhentning) i Huset. Grupperne kan så aftale indbyrdes, hvem der sørger for, at
de gildebrødre, der ikke læser den elektronisk, får et eksemplar (alle gruppeledere har nøgle til Huset).
Bygildet /Else Thiesen

Højskolegruppen
Indtil videre mødes vi hver den 1. mandag i måneden kl. 10 til ca. 11:30 i
gildehuset Sankt Agnes.
De næste oplæg: Tænkepause nr. 52 ”Humor” og nr. 39 ”Overvågning.
Vi ses - alle er velkomne.

Roskilde-Hedebo distrikt
Distriktsgildeledelsen ønsker alle et rigtigt godt nytår,
med håb om alt godt i det nye år for alle
samt for vor gildebevægelse.
DGM Margit Fohlmann
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Kommunikation.
Tryghed - Accept - Kompetence
Det var nøgleordene til det
minikursus i kommunikation,
den vakse og inspirerende
Mette Mathiasen (datter af
Kirsten og Tommy Carlsen,
1. Glo.) 6. november havde
indbudt specielt medlemmer
af vores gildeledelser til.
Vi var 22 opmærksomme tilhørere og aktive deltagere,
der fik os en fin aften med en masse gode råd og ”værktøjer” til arbejdet.
Resultater fra ”brainstorm” fra forsamlingen blev nedfældet på den store
tavle. Både negative og positive input blev noteret, hvor vi fandt, vi egentlig var bedst til at finde alle de negative, der kan gøre samtaler og handlinger vanskelige at gennemføre.
Der var gode idéer (som vi ofte negligerer) om blot at komme til tiden og
være forberedt til de møder, vi afholder. Vi er forskellige, og heri ligger
også en styrke i at nå frem til de gode løsninger. Tankevækkende var da
også udsagnet: ”Når du taler, får du at vide, hvad du véd, Når du lytter, får
du at vide, hvad andre véd!”. Gruppeøvelser mellem os ved bordene vekslede med info fra TV-bånd og facts på det store overheadlærred. En både
givtig og fornøjelig aften med stor tak til arrangørerne.
Mogens Tangaa-Andersen
(Gm Greve-Solrød Gildet)
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Indbydelse til Distriktsgildehal med

ridderoptagelse.
Østervangkirken,
Dommervangen 2 2600 Glostrup
Mandag den 26. februar 2018.
Vandrehal kl. 18:45 / Gildehal kl. 19:00.
Optagelse af:
Tina Skovgaard Madsen 1. Gilde Taastrup.
Bjarne Nor Emmersbæk 1. Gilde Taastrup.
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe.
Prisen for dette arrangement er: 75,00 kr. pr. person.
Påklædning: Festtøj.
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. februar 2018
Til : Arne Bhjerager: tlf. 2921 9870 - E-mail: abjerager@mail.dk
Tilmelding er bindende.
m.v.h. Distriktsgildeledelsen

”Jeg synes, at vi i Danmark er født med en forvokset moralsk pegefinger,
som vi svinger rundt til højre og venstre. Vi skal have en mening om alle
verdens problemer, men at gøre noget, det gider vi ikke.”
Steffen Jensen, TV2-korrespondent.
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1. Gilde

☼
Fredag 17. november måtte vi endnu en gang tage afsked med en gildebroder – med Bertel Buch – Larsen, der blev bisat fra Himmelev Kirke.
Bertel blev gildebroder i 1991, sidste år fejrede vi hans og Birgits 25 – års
jubilæum. Allerede da var Bertel blevet en mindre hyppig deltager i gildets arrangementer. Sygdom mv. gjorde det svært at være med til ret meget. Det var trist at se, at Bertel, der ellers havde været meget aktiv, ikke
længere magtede noget. Han der ellers på mange måder var vores ”handyman”, altid rede når noget praktisk skulle fra hånden. Det gjaldt både når
der skulle køres affald bort i forbindelse med hus - og havearbejde, eller
der skulle være lys og lyd til et gildemøde. Lysbilledapparat og siden
computer sorterede også under Bertel.
Bertel havde en lang spejdertid bag sig, også her var han aktiv. Han opnåede både titlen ” bedste ulv” og siden ”bedste spejder”. I gildet blev han
væbner i 2001. Han var revisor 2003 – 2016, desuden var han bygildemester fra 2006 – 2008.
Men der, hvor de fleste timer blev brugt, var nok på svæveflyvning, der
var den helt store interesse.
Desuden var Bertel medlem af Novo Nordisk’s kunstforenings bestyrelse,
en opgave han gik meget op i, og som han gerne fortalte om. Den interesse sås tydeligt på væggene i Bertels og Birgits hjem. Det var ikke blot en
bestyrelsespost, det var ægte interesse for kunst.
Når vi ser bort fra den sidste svære tid, kan vi mindes en frisk og aktiv
gildebroder, der altid gerne gav et nap, hvor der var behov.
Æret være Bertels minde.
Jonna Heefelt (GM)
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1. Gildes julefrokost.
Ih, hvor var vi altså heldige!
Gildebrødre fra 1. Gilde mødtes
til julefrokost d. 6. december.
Bordene var smukt pyntede,
men starten på festen var lidt
kaotisk. 1. gruppe meddelte, at
de altså ikke rigtig vidste, hvad
vi skulle spise. Det viste sig, at
de havde bestilt en almindelig
julefrokost hos Føtex; men da Kirsten Lindskov kom for at hente maden,
blev hun præsenteret for en større regning end forventet. Der var gået kuk
i stregkoderne – måske havde en julenisse været på spil…. De havde i
hvert fald pakket en finere frokost end den bestilte. Resultatet blev, at vi
fik den dyre frokost til den lave pris. Helt perfekt.
Vi nød maden. Stemningen var god lige fra starten og blev endnu bedre,
da vi nåede til pakkespillet. Helt igennem en dejlig julefest.
Kirsten Bertelsen.

Fødselsdagsfest i 1. gilde 27. jan. kl. 12
Husk gruppevis tilmelding senest 19. januar til
Stence, tlf. 46 35 86 54. Mail: stence@mail.dk
Pris: 100 kr. inklusive drikkevarer.

Til medlemslisten.
Tove Elkjær har fået ny adresse:
Margrethe Hjemmet, Borchsgade 1 - værelse 111, 4000 Roskilde
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Indbydelse til
1. Gildes gildemøde med foredrag.
Hvor 2. Gilde er meget velkommen.
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 14
i ” Gildehuset”, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Foredrag af: Jytte Abildstrøm

”Hvorfor valgte jeg livsbekræftende teater for børn og voksne”

Jytte Abildstrøm har i starten af sin karriere spillet med i mange revyer, bl.a. Cirkusrevyen. Sidenhen lavede hun børneteater, specielt dukketeater. Jytte Abildstrøm har været teaterdirektør for Riddersalen.
Efter foredraget vil der blive spørgetid og serveret kaffe med brød.
Prisen for dette arrangement er: 25,00 kr. pr. person.
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. februar 2018
Til: Arne Bjerager tlf. 29 21 98 70 eller mail: abjerager@mail.dk
Gildeledelsen

Seniorgruppen:
Gruppemøde mandag d. 22. januar kl. 13. Forsinket julefrokost.
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Kære gildebrødre i 1. og 2. gilde.
Min E-mail adresse er ændret til kirstenbertelsen@outlook.dk,
og så er min fastnettelefon nedlagt. Ak ja, alt har sin tid!
Gildehilsener, Kirsten B.

Tak!
Til gildemester og gildebrødre, som kom med gyldne
dråber i anledning af min femogfirs års fødselsdag.
Tusind tak alle sammen.
Med gildehilsen
Ejner.

2. Gilde
2. Gilde Gruppemøder
3. gruppe
4. gruppe
5. gruppe

Onsdag 24/1
Onsdag 14/2
Mandag 15/1

Kl. 14:00
Kl. 14:30
Kl. 14:30

Hos Sanne
Hos Bitte
Hos Inge-Birthe

Torsdag 18/1
Onsdag 7/2
Tirsdag 13/3.

Kl. 13:00
Kl. 13:30
Kl. 13:30

Hos Aase
Hos Inger
Mødes v/Roskilde Museum

”Det modsatte af kærlighed er ikke had, det er ligegyldighed.
Det modsatte af skønhed er ikke det grimme, det er ligegyldighed.
Det modsatte af tro er ikke vantro, det er ligegyldighed.
Det modsatte af liv er ikke død, det er ligegyldighed..”
Elie Wiesel, nobelpristager (1928-2016)
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2. Gildes julemøde 13.12.2017.
3. gruppe havde indbudt til julehygge, og
en let anretning. De havde lovet, at gruppen ville sørge for lidt juleunderholdning
i løbet af aftenen, så det var med spændte
forventninger, vi mødte op.
Julehyggen blev slået an ved de julepyntede borde. Den lette anretning var en
lækker flæskestegsburger med efterfølgende risalamande, og underholdningen
bestod af julesange, som var valgt og blev
introduceret af hver af gruppens medlemmer med et lille erindringsbillede fra deres barndoms jul, og vi hjalp alle sammen
med at synge de valgte sange.
Og ingen jul uden en julenisse! Årets nisse blev Inge Andersen! Og det, må man
sige, er velfortjent – Altid glad og med et
smil på læben. Altid fuld af ideer og sjove
indfald. Kreativ med stort K! Desværre er nisseskægget åbenbart forsvundet i tidens løb, så Inge måtte ”nøjes” med nissehuen med de indbroderede navne på tidligere ”årets nisse” – hvor der heldigvis er plads til flere
navne.
Det var en dejlig aften, der blev afviklet i roligt tempo, så vi alle sammen
undgik julestress.
Tak til 3. gruppe!
Jørgen G J

Til medlemslisten.
Ole Zeuner har meldt sig ud af Sct. Georgs Gildet.
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1. Gilde inviterer til gildemøde med foredrag hvor 2. Gilde er meget velkommen.:Onsdag den 7. februar 2018 kl. 14
i ” Gildehuset”, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Foredrag af: Jytte Abildstrøm
Se side 8

Indbydelse til 2. Gildes

Fødselsdagsfest – 54 år
Lørdag den 10. februar 2018 kl. 13:00
I Gildehuset, Sct. Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Der serveres en lækker buffet med drikkevarer samt kaffe
og lagkage.
Overraskende underholdning.
Alle er meget velkomne.

Pris: kr. 175,00 pr. person incl. drikkevare

Bindende tilmelding: Helst gruppevis senest torsdag den
1. februar 2018
Gurli Damgaard, 29 71 90 41
E-mail: gurli.damgaard@youmail.dk
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/2.-2018
Deadline 1/2.-2018
Materiale hertil sendes til Jørgen med kopi til Søren O-L.
(helst i Word-format)
Kilden udsendes 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11
Dead lines: d. 1. i udgivelsesmåneden
Redaktionsudvalg:
Jørgen Gybel Jensen, Sejerøvej 6, Vor Frue 4000 Roskilde
gybel.jensen@dlgmail.dk – tlf. 4635 8684
Søren Overgaard, bisol@privat.dk - tlf. 4635 4823
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer.
Trykning, pakning og forsendelse:
Merethe og John Hyldahn, john@hyldahn.dk
Ønsker om ændring af levering af Kilden:
Sendes til John og Jørgen
Hjemmesideadresser:
SGG, Roskilde: sctgeorgsgilderneroskilde.dk
SGG, Distrikt: http://rohedi.dk
SGG i Danmark: www.sct-georg.dk

Adresse: ”Gildehuset Sankt Agnes”, Sankt Agnes 2B, 4000 Roskilde
12

