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Roskilde Gildernes hjemmeside (sctgeorgsgilderneroskilde.dk).
Tælleren har været aktiv siden den 28. august 2015 og viste, at hjemmesiden indtil d. 13.4.2018 har været besøgt 1832 gange ( d.v.s. 657 gange pr.
år.)
Arne Bjerager (1. Gilde i Roskilde)
webmaster

Højskolegruppen.
Højskolegruppen holder sommerferie. Vi starter igen mandag d. 3. sept.
kl. 10 i Gildehuset. Herefter 1. mandag i måneden. Evt. ændringer aftales
på møderne.
Første emne bliver oplæg fra Gildernes Højskole 2008-2009: Chr. Friis
Bach ”Rettigheder i aktion”. Den kan udskrives fra hjemmesiden for Sct.
Georgs Gilderne i Danmark:
Aktiviteter - Gildernes Højskole - Læs og hent oplæg fra Gildernes Højskole - 2008-2009 En verden, der hænger sammen - 08-01 Christian Friis
Bach - udskriv
.Alle er velkomne - men vi forventer, at man sætter sig ind i stoffet.

Forårsturen til Kulhuse 16. - 18. maj.
Der er udsendt referat med opgavefordeling til alle tilmeldte. Vi mødes
16.5. kl. 11 på adressen Fjordvej 1, Vennerslev, 4050 Skibby. - ruteforslag kan hentes på ”De gule sider” (eller rekvirer en kopi hos undertegnede).
Og husk at tage det gode humør med.
Jørgen G J.
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Havedage omkring Gildehuset 2018.
Åbne havedage af ca. 2 timers varighed.
Vi (forhåndstilmelding ikke nødvendig) mødes kl. 11:00 og laver havearbejde ca. 1 til 1 1/2 time. Ved 12:30-tiden spiser vi vores medbragte madpakker. Alle, der har lyst til at deltage med sin madpakke, er velkommen,
selvom du ikke kan deltage i havearbejdet. Du kan måske brygge en kop
kaffe el.lign. og ellers bidrage med lidt hyggeligt samvær
Datoer for sommeren 2018 er:
Onsdag den 6. juni 11:00 – 13:00
Mandag den 9. juli 11:00 – 13:00
Tirsdag den 7. august 11:00 – 13:00
Mandag den 3. september 11:00 – 13:00
Karen 2. gilde.

Roskilde-Hedebo distrikt
Distriktets hjemmeside (www.rohedi.dk).
Tælleren har været aktiv siden den 16. september 2014, og den viste , at
hjemmesiden indtil d. 13.4.2018 har været besøgt 1997 gange (d.v.s. 547
gange pr. år).
Arne Bjerager (1. Gilde i Roskilde).
webmaster
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Referat fra I-DAG.
Roskilde Hedebo Distriktsgilde havde
arrangeret I-Dag den 17. marts i Roskildegildernes gildehus, hvor vi havde
cand.mag. og journalist Anders Olling
som foredragsholder over emnet ” I slavernes fodspor”.
Vi startede dagen med en sang og kaffe, herefter fik Anders Olling ordet,
og det blev en meget interessant formiddag, hvor han begyndte sin historie over slaveriets spor fra Nyhavn og ind i Frederiksstaden. Vi hørte om
handelens by og vores fortid som slavenation. Trekantshandlen gav mange smukke bygninger i København. I næsten 250 år fragtede danske slaveskibe under Dannebrog 100.000 slaver fra kongens forter på Guldkysten i Afrika til de tre danske Vestindiske øer. Sukker og slavehandel gav
Danmark umådelige rigdomme i 1700-tallet.
Et togt kunne nemt tage 2 år, men et heldigt udfald gjorde slavehandelens
bagmænd yderst velhavende. Det var især i Frederiksstaden omkring
Amalienborg og på Christianshavn, at pakhuse og pragtfulde palæer skød
op, og som den dag i dag giver kvartererne et herskabeligt præg.
Vi så nogle af de mest berømte palæer, som er Odd Fellow Palæet, Dehns
Palæ i Bredgade og det Gule Palæ i Amaliegade. Hørte om de vilkår slaverne levede under, og om sejlturen over Atlanten i op til 90 dage, hvor
slaverne i lasten ikke havde mere plads end i en kiste. Hørte om slaveoprøret på St. Croix. Hvordan Peter von Scholten med hjælp fra General
Buddo i 1848 undlod at bekæmpe det og på egen hånd erklærede slaverne
for frigivet med omgående virkning.
2017 markerede vi 100 året for salget af De Dansk Vestindiske øer til
USA.
Dagen blev afsluttet med en frokost og kaffe og en sang, Tak til den arrangerende gruppe for et veltilrettelagt arrangement.
Arne Bjerager
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Indbydelse til Friluftsgildehal
mandag den 11. juni 2018
i ” Naturhytten i Hedeland”
Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163)
kl. 18:00,fællesspisning med forloren skildpadde med brød og sherry,
inkl. øl eller vand.
Ca. kl. 19 Gildehal.
Efter gildehallen vil der blive serveret kaffe med tilbehør.
Bjørn Christensen fra Himmelekspressen, fortæller om dette arbejde.
Himmelekspressen er
et herberg for hjemløse mænd, som
tilbyder et gratis ophold og overnatning med morgen- og aftensmad for
beboerne.
Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig,
ulønnet arbejdskraft. Herberget blev indviet i 1952
Prisen for dette arrangement er: 50,00kr. pr. person.
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. juni 2018 til:
Esther Kjæreby Pedersen, tlf. 43 99 2794 / 20 94 27 94
eller mail: esther@kjaereby.dk

1. Gilde
Se næste side!
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☼
Tirsdag den 13. marts døde Gustav Sommer i sit hjem efter lang tids
sygdom. 1. gilde har mistet en god gildebror, og jeg og mange andre har
mistet en god ven.
Gustav blev optaget i 1. gilde Sct. Georgs aften den 23. april 1963. Han
blev født i Maribo og har haft en lang spejdertid der. En tid som en af
hans gamle spejderkammerater fortalte spændende om ved sammenkomsten efter Gustavs bisættelse.
Gustav har været meget aktiv i vores gilde og var gildemester i perioden
1993 til 1997. I mange år påtog Gustav sig et stort arbejde med at indsamle og sortere vores brugte frimærker, hvorefter han solgte dem. Det
gav et rigtig pænt overskud til gildernes hjælpefond. I en længere periode var han redaktør af KILDEN.
Gustav var et spændende og meget vidende menneske. Han var historieinteresseret og var aktiv deltager ved udgravningerne omkring den gamle
kirkeruin ved Stændertorvet.
I de perioder, hvor mange af os var i gruppe med Gustav, kunne vi nyde
godt af hans viden om mange ting. Manglede man et råd om træer og
buske i haven, kunne man bare ringe til Gustav for et godt råd.
Til gruppe- eller til gildemøder kunne han fremvise finurlige ting, som
han vidste noget om, og som vi andre forgæves prøvede at gætte, hvad
det kunne være brugt til.
Og så fremstillede han forskellige kryddersnapse, som rigtig mange har
nydt ved dejlige frokoster hos Inger og Gustav gennem årene. Spændende drikke med pudsige navne. Dog var det en regel, at valnøddesnapsen
kun måtte drikkes til osten.
Vi vil savne Gustav i gildet, men glæde os over, at vi har kendt ham.
Æret være Gustavs minde.
Jytte Rosner
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Sct. Georgs Gildehal 25. april 2018
Til Sct. Georgs gildehallerne står traditionerne i kø, og i år var ingen undtagelse. Invitationen lød på gildehal efterfulgt af lidt godt til ganen.
Ved højbordet sad vores tre trofaste gildebrødre: Jonna, Helen og Kirsten
Printzlau. Og til tonerne af ”Vift stolt på Kodans bølge” blev fanen rullet
ud i gildehallen og stemningen slået an.
Gildeloven blev læst af Birthe og Kirsten Berthelsen åbnede for Sct.
Georgsbudskabet 2018, der i år tog udgangspunkt i paragraf 2 i den svenske spejderlov ” En spejder er ærlig og pålidelig”
Hvad betyder det for mig?
Hvad med en hvid løgn, noget jeg ”glemte”, er det ok?
Der er opstået mange nye begreber, fake news, ”mig forrest”.
Sociale medier: rapporter med eller uden kildehenvisninger eller påstande
om noget, man ikke kan vide noget om. Her kan vi ”like” eller ”dele”.
Hvis det er falsk/usandt, er man så medskyldig i at sprede løgn? Kan vi
følge med ?
Vil vi holde fast i spejderloven, må vi stoppe op og tænke os om, før vi
”liker ” og” deler”. Kildekritik, lært i skolen, er et godt koncept at anvende.
VÆR BEREDT
Uddrag af Sct. Georgsbudskabet af Gjermund Austvik.
…........
Jonna kom i gildemestertalen ind på, at qua vores høje alder kan vi se tilbage på en række dejlige oplevelser, som i dag ikke vil kunne gennemføres, men andre er trådt i stedet, og fællesskabet er stadig værdifuldt. Velvalgt var ”Jeg bærer med smil min byrde, jeg drager med sang mit læs”
16 deltagere sluttede med at danne kæde til bekræftelse af Spejderløftet.
Flere sange og lidt godt til ganen manglede heller ikke.
Tak for endnu en god oplevelse.
Else Madsen, 1. Gilde
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Frilufsgildehal 1. Gilde
Onsdag den 6. juni kl 18 i Gildehuset
Vi starter med gildehal - vi satser på
godt vejr, så gildehallen kanholdes omkring bålet.
Bagefter spiser vi sammen.
Pris kr. 40 for mad, drikkevarer og kaffe.
Gruppevis tilmelding senest 30. maj til: Kirsten Bertelsen
mail: kirstenbertelsen@outlook.dk eller tlf. 24 48 67 61

Til alle i 1. Gilde, vil jeg gerne sig jer tak for den dejlige gave med udsøgte øller i anledning af min 75 års
fødselsdag, dem vil jeg nyde på et passende tidspunkt.
Med gildehilsen
Arne

2. Gilde
HUSK:
2. Gildes forårsarrangement - tur til Egholm fredag d. 18. maj 2018 - se
nærmere i Kilden nr. 3/marts 2018.
TILMELDING senest 8.maj til Ole Bæk.
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Referat af Sct. Georgsgildehallen d. 18/ 4- 2018
Til en nyfortolkning af ”Den yndigste rose” gik 18 gildebrødre ind i gildehallen. Gildemestertalen handlede bl.a. om, at vi alle skal gøre vores bedste for at leve op til gildeløftet. Det kan være svært, men hvis vi gør os
umage, så lykkes det nok. At rette sværdet mod det onde i os selv, og erkende vores fejl, er noget af det vanskeligste, vi skal leve op til.
At være medlem af Sct. Georgs Gildet betyder, at vi har et fællesskab,
som knytter os sammen, selv om vi alle er forskellige mennesker; men i
gildet kan vi være den vi er. Vi prøver alle på at nå til en erkendelse af
vores sind, det er en livslang opgave.
Lad os hjælpe hinanden:
Til tolerence og forståelse.
Til at modtage og give.
Til at tale og lytte.
Til at blive afklaret med os selv.
Til at beherske vores sind.
Det er i al sin ydmyghed, mit håb og
ønske for vores dejlige fællesskab her i
gildet.
Sct. Georgsbudskabet blev læst op, inden vi fornyede vores gildeløfte, og
afslutningsvis lyttede vi til ”Menuet nr. 60” af Rasmus Storm.
Sct. Georgsbudskabet handlede i år om: ” En spejder er ærlig og pålidelig”. Hvad betyder det for mig og for dig? Taler jeg altid sandt? Gør jeg
altid det jeg har lovet? Og hvad med den lille hvide løgn? Kan det nogensinde være i orden at fortælle en løgn – og i så fald hvornår?
I disse tider kan det være svært at skelne mellem sandhed og løgn, da
”fake news” og alternative Truths er nye måder at få nyheder på. Det betyder, at vi skal tage os i agt for hvad vi hører.
På de sociale medier kan vi ”like ”og” dele”, men hvis det, jeg kan lide og
deler med andre, viser sig at være falskt og usandt, gør det så mig til medskyldig?
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Kan vi altid stole på kilden? Det er sundt at være kildekritisk
Vær Beredt
Med spejder- og gildehilsner
Gjermund Austvik / Sveriges koordinator for ”Fredsljuset från Betlehem”
Efter gildehallen, fik vi serveret tapas, en fin fornyelse af den lille anretning, og gildehallen sluttede med sang og hyggeligt samvær.
Tak til den arrangerende gruppe
Ref.: Hanne E. 3 gruppe

Friluftsgildehal onsdag
d.13 juni 2018 kl. 18.
Vi fortsætter den hyggelige tradition på Kildebakken, hvor vi
kl. 18 serverer stegt flæsk med
nye kartofler og persillesovs.
Efter spisning samles vi til åben
gildehal.
Husk :at medbringe bestik, tallerken, drikkevarer, kaffe/te og kop (kagen
har vi).
Bindende tilmelding senest den 2.juni 2018 til :
Christa: 46363516 el. 40347197 mail: christahj@gmail.com
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Gruppetur til Nordisk Film.
Lørdag den 14. april var 2. gruppe en
tur i Nordisk Film i Valby. Her var en
udstilling om Olsen Banden filmene.
Der var stillet forskellige miljøer op
fra optagelserne, og der blev vist påklædninger og effekter. Der var
”Dynamit Harrys” skur, hvor der blev fremstillet sprængstof til pengeskabskuppene, der var Yvonnes flotte stormønstrede bluser i marimekko
stof, og selveste Benny fra filmen viste os nogle af bilerne. Han lod sig
gerne fotografere sammen med os. Også bunkeren, hvor Egon, Benny og
Kjeld kaster sig ned i vandet for at komme i ly for en granat, var åben for
publikum. Ved filmoptagelserne i sin tid var der blevet indrettet en bunker
i en kælder på Nordisk Film. For blot at nævne nogle af de ting, vi så.
Det blev en spændende tur, der førte os ind i værkstederne for en række
film, der var meget populære i tiden omkring 70’erne.
Vi sluttede med en kop kaffe/te og en æbletærte i dejligt solskin på fortovet ud mod Valby Langgade.
Jørgen L.

Fra kansleren:
Gruppelederne bedes aflevere husnøglerne til skatmesteren senest til
friluftsgildehallen d. 13.06. da vi som bekendt skal have nye grupper efterfølgende.
OBS send venligst evt. rettelser vedr. adresser, tlf, og mail i forhold til
nuværende adresseliste til Karen på karenh@outlook.com senest d. 1.6,
således at det kan komme med i den nye adresse- og gruppeliste.
med gildehilsen
Anne-Dorte
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Postforsendelse:

2. Gilde Gruppemøder
4. gruppe
5. gruppe

Torsdag 21/6
Fredag 15/6

Kl. 11:00
Kl. 17:00

Lejre Museum
Hos Birthe, Borevejle

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/8-2018
Deadline 1/8-2018
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
Alice Mortensen (korrektur)
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

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