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Bygildet - fællesaktiviteter - side 2 - 3
Hus– og havedag, gildecafé, højskolegruppen, forårstur.
Indkaldelse til bygildets generalforsamling.

Roskilde-Hedebo Distrikt - side 4 - 5
Referat fra distriktsgildehal.
Husk! I-Dag.

1. Gilde - side 6-8
Referat fra gildemøde,
Invitation til Sct. Georgsgildehal.

2. Gilde - side 8 - 11
Referat fra fødselsdagsfest.
Indbydelse til Sct. Georgsgildehal.
2. Gildes forårstur.
Invitation til 80 års fødselsdagsbrunch.

HUS- og HAVE DAG I SCT. AGNES
LØRDAG D. 7 APRIL.
Vi mødes kl. 9 til morgenmad og uddeling af arbejdsopgaver.
Vi slutter af med frokost kl. 12:30.

Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdag d. 2.5.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen.
Vi mødes den 1. mandag i måneden kl. 10 - ca. 11:30 i Gildehuset.
Planlagte møder: d. 9.4. - Tænkepause: ”Overvågning” - d. 7.5.– Tænkepause ”Valg”..
Vi ses - alle er velkomne.
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Der indkaldes herved til generalforsamling i
Roskilde Bygilde, Torsdag d. 12 April 2018 kl. 16
(BEMÆRK TIDSPUNKTET)
i Gildehuset
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2017 til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal sendes skriftligt
til formanden senest d. 15 marts. 2017.
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
6. Beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab for fælles aktiviteter samt bekendtgørelse af valg af formænd og kasserer for disse.
7. Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse.
8. Valg af kasserer samt suppleant til Bygildet.
9. Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden.
10. Orientering om planer for det næste år.
11. Eventuelt ( der kan ikke træffes beslutninger).

Gildernes Forårstur 2018.
Som beskrevet i februar-Kilden, vil årets forårstur finde sted 16.-18.5. i
Jægerspris og omegn med base i Bittes og Birgit og Gunnars sommerhuse. Vi er nu i gang med planlægningen, og er ved at undersøge seværdigheder i Frederiksværk, Frederikssund, Jægerspris og Hornsherred.
Næste planlægningsmøde:
9.4. 2018 kl. 12:30
Du kan stadig nå at tilmelde dig til:
gybel.jensen@dlgmail.dk
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Roskilde-Hedebo distrikt
Referat fra Distriktsgildehal
med ridderoptagelse.
Det var en aften i vinterens tegn, dog
uden at det aktuelt sneede.
.
Der var omkring 50 gildebrødre tilstede, da forhallen blev indledt med en Bjarne Nor
velkomstdrink, og der blev lejlighed til Emmersbæk
at hilse på hinanden.

Tina Skovgaard
Madsen

Herefter begyndte Gildehallen med to ridderoptagelser. Først var det gildebror Tina Skovgaard Madsen fra 1. Gilde i Taastrup, der skulle besvare
sit ridderspørgsmål: ”Hvad mener du om den personlige udvikling i et
moderne samfund og her også i spejder- og gildebevægelsen”?
Tina Skovgaard Madsen uddybede sit svar på en meget inspirerende og
flot måde, Tina kom ind på, at man altid har forsøgt at tilegne sig dyder,
færdigheder og kompetencer til at kunne klare sig i de omgivelser, som
man gerne vil færdes i, men der er kommet en uheldig tendens i dagens
Danmark med dyrkelse af de faglige kompetencer på bekostning af de
personlige kompetencer blandt andet i skolerne. Tina kom ind på sin tid
som grøn pigespejder, som har givet hende nogle trygge rammer og en
mulighed for at udvikle sig og prøve egne grænser af. Det at tage et ansvar og hjælpe andre samt tage lederskab. Tina gav udtryk for, at det har
været et spændende forløb med at blive svend, væbner og ridder, hvor der
også er sat fokus på den personlige udvikling.
Næste gildebror, der skulle optages som ridder, var Bjarne Nor Emmersbæk fra 1. Gilde i Taastrup, hvis ridderspørgsmål lød: ”Er humor en livsnerve i din tilværelse”? Bjarne tog udgangspunkt i ordet ”JA!”. Humor er
evnen til at opfatte noget som morsomt. Begrebet omfatter en hvilken som
helst form for underholdning eller menneskelig kommunikation. Bjarne
kom ind på, at alle mennesker skal have lyse dage, så kan de påvirkes i en
positiv retning. En af Bjarnes gode venner siger ofte, at hvis man kan få
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folk til at le bare en gang om dagen, vil man straks få det bedre. Er der
kemi mellem mennesker, kan alt ske, men for at kommer dertil er humor
en vigtig faktor.
Efter ridderslagene til Tina og Bjarne, holdt Distriktsgildemester Margit
Fohlmann sin tale, hvor hun kom ind på, hvad ridderspørgsmålet skulle
være til de to vordende riddere, ligeledes en orientering om definitionen
på ritualerne som kun er symbolsk handling. Gildemesteren mente også,
at det kan være problematisk at nedlægge gildehaller med de gentagne
ritualer, som giver sammenhold og tryghed.
Gildemesteren håbede, at denne aften kan inspirere vore nye riddere til en
yderligere tilknytning til gildebevægelsen i vort distrikt.
Efter gildehallen blev der serveret en let anretning med øl og vand, samt
kaffe med lagkage.
Der blev holdt taler for de nye riddere, først Tommy Carlsen, derefter Bo
Andersen fra riddergruppen og Tinas Far (Arne Lærkeborg) samt Bjarnes
hustru.
Det var en hyggelig aften som, 1. og 2. Glostrup havde arrangeret. Stort
tak til dem for et fint arrangement.
Ref. Arne Bjerager

HUSK!

HUSK!
I-Dag
LØRDAG DEN 17.MARTS 2018.
Gildehuset
Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde

Vi starter med kaffe/te kl. 9:30.
Foredrag v/cand.mag. og journalist Anders Olling ”I slavernes fodspor”.
Frokost.
Vi regner med at slutte ved 14-tiden.
Yderligere info - se KILDEN 2/februar 2018.
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1. Gilde
1. Gilde Gildemøde 7. februar 2018
Det blev en rigtig dejlig eftermiddag for 1. Gilde samt en hel del gæster bl.a. fra både 2. Gilde
og fra Holbæk. Vi havde besøg af teaterdirektør, skuespiller og meget mere Jytte Abildstrøm, der talte om: ”Hvorfor valgte jeg livsbekræftende teater for børn og voksne”
Vi startede med kaffe og seniorgruppens lækre
hjemmebag. Så vi fik varmen på en solrig, men temmelig kold dag. Derefter bød Arne Bjerager velkommen med et udpluk fra Jytte Abildstrøms
lange og spændende CV. Derefter var ordet Jytte Abildstrøms.
Noget af det første, hun foreslog, var, at vi skulle synge. ”Jeg gik mig
over sø og land”. Selv spillede hun på en lille harmonika. Der blev sunget
tre vers, ind imellem blev der fortalt og kommenteret. Der blev fortalt om
meget fra hendes liv og ikke mindst om, hvad forskellige mennesker havde betydet for hende.
Jytte Abildstrøm citerede ”Lykken er ikke gods eller guld”, som havde
været en slags lære, hun havde med fra sit barndomshjem. Der kom mange finurlige sentenser på bordet, som alle ville kunne bruges som nyttige
leveregler.
Undervejs kom hun også ind på de mange kolleger, hun havde arbejdet
sammen med i tidens løb, og på den måde oplevede de fleste af os en
slags genhør med noget fra vores barndom og ungdom. Mange af os mindedes med stor glæde ”Sonja fra Saxogade” – som hun kaldte ”en kærlig
skildring af et råt miljø”.
Noget, hun lagde stor vægt på, var, at de fremherskende værdier, som lige
nu ser ud til at være ”forbrug, vækst og konkurrence”, burde erstattes af
”ydmyghed, nøjsomhed og næstekærlighed”. Der er vist næppe tvivl om,
at dette ville kunne lette eller måske ligefrem løse en del af dagligdagens
problemer.
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En af de ting, hun nævnte, var ideen for mange år siden om at opføre
”Sven, Knud og Valdemar” på Riddersalen. De havde lejet Riddersalen
for 3 måneder til dette formål, men måtte efterhånden udstrække lejemålet
til 40 år. Teatret fungerer stadig, der spilles juleforestillinger. Jytte Abildstrøm er dog ikke direktør længere, men bestyrelsesmedlem.
Begrebet ”Naturpoesi” blev også berørt. Hun var ked af, at det røg ud i
1975, da socialrealismen introduceredes. Selv fandt hun den i ”Klods
Hans” i mødet mellem Klods Hans – som naturbarn - og Prinsessen - som
geni. Når sådanne to finder hinanden, kan det kun gå frem.
Vi fik også en lille smagsprøve på dukketeater med en scene fra Pantomimeteatret med Harlekin, Columbine og Pjerrot m.fl.
Eftermiddagen sluttede i en meget fin stemning, da Jytte Abildstrøm læste
H.C. Andersens eventyr ”Hørren”. Det eventyr kan vist sætte mange tanker i gang. Det kan meget anbefales at stifte bekendtskab med det.
Undervejs var vi blevet inviteret til at besøge hende på Munksøgård. Det
skal der nok blive fulgt op på, når det bliver lidt lunere.
/ Jonna

Gildeting 7. marts 2018 kl. 18 - se KILDEN 2/februar 2018.
Sct. Georgsgildehal - 1. gilde
Onsdag den 25. april kl. 18 i Gildehuset.
Vi starter med gildehal og spiser bagefter.
Pris kr. 50 for mad, drikkevarer og kaffe.
Gruppevis tilmelding senest 16.april til: Arne:
mail:abjerager@mail.dk eller tlf. 29219870
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1. Gilde Gruppemøder
2. gruppe

Tirsdag 13/3.
Tirsdag 10/4

Kl. 14:00
Kl. 13:00

Hos Stence
Boserup Naturcenter

2. Gilde
2. gildes fødselsdag.
Det blev en meget festlig fejring af 2. gildes 54 års fødselsdag den 10. februar i gildehuset. 5. gruppe havde virkeligt lagt et stort arbejde i, at det
skulle blive en eftermiddag, vi sent vil glemme.
Da vi havde fundet vore pladser, bød den arrangerende gruppe velkommen og fortalte, hvad menuen stod på: Forret: Røget laks med krydderurter og sprød salat. Hovedret: Kalveculotte med timian, hønsesalat med
champignon og bacon, grøntsagstærte, røget/glaseret skinke og kartoffelsalat med krydderurter og tomat, og en dejlig salat. Hertil lyst og mørkt
brød.
Ved hver kuvert lå et par sange, og inden vi kunne begynde at spise, skulle vi lige synge den første sang: Den gik på melodien Jubi jæ.. og 3. og 4.
linje lyder: ”Vi er Danmarks bedste gilde og måske vi bli’r lidt vilde…
Og den sidste linje: ”2. gilde tager aldrig hjem igen”. Så var stemningen
sat, og vi kunne tage for os af retterne i den fint opsatte buffet.
I en pause under måltidet overrakte Bitte
en fødselsdagsgave til gildemesteren. Det
var en stor æske, fint pakket ind med rødt
bånd. Alle var meget spændte på, hvad indholdet kunne være. Karen begyndte at
pakke ud, og til stor overraskelse, og måske også lidt forskrækkelse, steg der pludselig en ballon i hjerteform og i dannebrogsfarver op af æsken. Stor begejstring.
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Efter måltidet skulle vi prøve noget nyt her i gildet: BANKOSPIL. Vi fik
hver udleveret 6 plader og et antal brikker, der dog hurtigt måtte suppleres
op. Inger begyndte som opråber, og hun blev senere afløst af Inger Birgitte. Men det var jo en ny aktivitet i gildet, og vi skal nok prøve det nogle
gange. Der var nogen, der i starten troede, at man godt kunne småsnakke
lidt imens. MEN DET KAN MAN IKKE. Det kræver en høj og tydelig
stemme, og numrene skal helst gentages – af opråberen. Men det var et
festligt indslag, og der var fine præmier.
Så var tiden inde til endnu en sang. Denne gang på melodien, Sneflokke
kommer vrimlende: ”Vort samvær er så skinnende, humøret er så vindende….”. Og så var der kaffe og lagkage – og en masse hyggesnak.
Det blev en rigtig fin – og lidt anderledes – fødselsdagsfest.
GM Karen sluttede med en stor tak til den arrangerende gruppe.
Ref. Jørgen L.

HUSK!
HUSK!
HUSK!
2. Gildes GILDETING
Onsdag d. 14-03-2018 kl. 19:00
Se dagsorden i KILDEN nr. 2/februar 2018
Evt. afbud til Birgit Riemer, der står for forplejningen ved mødet.

”Her følger 10 herlige, humane holdninger, som er gode at have som ideelle målsætninger hele tilværelsen igennem, men som er pokkers svære at
overholde til hverdag: 1. Hellere være til grin end slet ikke at være noget!
2. Vær tro mod det, du tror på, så bliver du selv troet på! 3. Ret ryggen,
og tal sandhed! 4. Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig!
5. Jo mindre du ta’r, jo mere du gi’r, jo mere får du! 6. Farver sætter kulør på livet! 7. Gi’ rum gør plads vær stor i slaget! 8. Det er bedre at grine ad egne dumheder end fryde sig over andres fejl! 9. Hellere blive til
nogen end til noget! 10. Der kan aldrig blive for meget af det gode!”
Skuespiller Anne Marie Helger til studenterne i 2015 (Kristeligt Dagblad)
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Indbydelse til Sct. Georgsgildehal i 2. Gilde
Onsdag den 18. april kl. 19:00.
Efter gildehallen serveres en let anretning.
Bindende tilmelding til Karen senest onsdag den 11. april
Karenh@outlook.com eller tlf. 22780092.

Påsken nærmer sig.
Sæt kryds i kalenderen langfredag d. 30.3. kl .10,00 til
brunch i anledning af min 80 års.fødselsdag.
vi ses i huset .-Sct.Agnes kærlig gildehilsen Inge A.
s.u. inden d 21,3

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

Tirsdag 8/3
Tirsdag 10/4
Onsdag 4/4
Tirsdag 13/3.

Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 14:30
Kl. 13:30
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Hos Ole
Hos Hanne E. (Trekroner)
Hos Christa
Mødes v/Roskilde Museum

2. gildes forårstur
Fredag d. 18. maj 2018
I år går turen til Egholm museum og livstilsbutik.

Vi mødes ved museet kl. 13, hvor vi ved opdækkede borde kan spise vores medbragte mad.
Efter frokosten kan vi besøge museet entre : 100 kr
På museet kan vi se den legendariske Mercedes fra attentatet i 1942 på
naziforbryderen med ondskabens ansigt Reinhard Heydrich.
I nærheden af museet ligger livsstilsbutiken, hvor vi har mulighed for at
handle og se på gamle ting og sager.
Egholm museum:
Trehøjevej 45
Egholm
4070 Kirke Hyllinge

Livsstilsbutik:
Trehøjevej 41
Egholm
4070 Kirke Hyllinge

Tilmelding senest d. 8. maj til Ole Bæk: Mail: anni-soegaard@pc.dk
eller tlf.. Mobil 26426486
Fastnet:32509137
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/5.2018
Deadline 1/5.2018
Materiale hertil sendes til Jørgen (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

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer.
Trykning: Merethe og John Hyldahn, john@hyldahn.dk
Distribution: Kilden sendes per mail til alle, der har en mailadresse.
John sørger for, at der vil ligge trykte eksemplarer til afhentning i Gildehuset. Hver gruppe aftaler indbyrdes, hvem der sørger for afhentning og
fordeling til de af gruppens medlemmer, der ønsker bladet fysisk.
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
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