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Forårsturen 16. - 18. maj 2018.
Igen i år gik turen til Kulhuse, men først mødtes
vi i Sømmer Skov, hvor Birgit og Gunnar havde
arrangeret, at vi kunne indtage vores frokost i
skovkanten med udsigt over vandet mod Orø i det dejligste solskinsvejr.
Efter frokosten kørte vi til Jægerspris, hvor vi
blev guidet rundt på Jægerspris slot, hvorefter
Frokost i Sømme skov.
turen gik til sommerhusene i Skoven. Vi blev
fordelt til indkvartering i Bittes, Birgits og Gunnars sommerhuse hvor der
også var tid til lidt hygge og afslapning, og vi benyttede lejligheden til at
besøge Skoven kirkes kirkegård og lægge en buket blomster til Søren.
Aftensmaden blev hentet i Føtex i Frederikssund, og efterfølgende hyggede vi os i den lune forårsaften - medens gøgen kukkede i det fjerne.
Torsdag morgen blev der smurt madpakker, og vi drog af sted til Frederiksværk, hvor gildemester Kurt Sørensen
tog imod og guidede os rundt på en
spændende bytur. Han havde også sørget for en specialguide, der viste rundt
på Krudtværket, hvor vi fik en spændende beretning om værkets historie.
Fredag formiddag stod på oprydning og rengøring, inden vi kørte til Egholm slot, hvor vi skulle mødes med deltagerne i 2. gildes forårsarrangement. Først blev de medbragte madpakker fortæret, medens vi fik en fin
beretning om stedets historie og opbygningen af det spændende museum,
Herefter blev vi guidet rundt på museet og hørte mange spændende historier om de forskellige tableauer - en god afslutning på turen, som atter var
både lærerig og gav masser af tid til hygge og mere eller mindre dybsindige samtaler.
Tak for samværet.
Jørgen G J
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Valdemarsdag i Roskilde Domkirke den 15. juni 2018
Roskilde Garden havde taget opstilling uden for Domkirken, hvor vi også
var nogle gildebrødre med faner fra 1. og 2. gilde.
Fanerne blev ført i procession til gudstjeneste i Roskilde Domkirke.
Præludiet blev spillet af domorganist Kristian Olesen og solotrompetist
Gorm Hovaldt. Domkirkens pigekor og Hjemmeværnets musikkorps sørgede for det musikalske. Gudstjenesten blev forrettet af sognepræst Maria
Harms, og inden overrækkelse af fanerne, holdt domprovst Anne-Sophie
Olander Christiansen en tale.
Flag- og faneoverrækkelse samt uddeling af sølvnåle fra Danmarkssamfundet blev foretaget af Martin Helbo Nielsen, der er formand for Danmarkssamfundet i Roskilde-Lejre.
Kongeporten blev åbnet og alle fanerne blev ført i procession ud af domkirken og fortsatte og fortsatte gennem byen til Palæets gård med Roskilde Garden i spidsen.
Afslutningsvis holdt viceborgmester Poul Andersen en tale, og fanerne
blev rullet sammen.
Arne Bjerager
1. Gilde Roskilde

Sangerlaugets 29. sæson 2018/2019,
Kom og syng med.
Vi mødes 3. onsdag i hver måned kl. 19 - ca. 21.
I april 2019 er det 2. onsdag.,
Der er plads til mange flere.
Med gildehilsen
Christa
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Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Mandag d. 10.9. og onsdag d. 10.10.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen.
Vi mødes den første mandag i måneden kl. 10 - ca. 11:30 i Gildehuset første gang d. 3. sept. - 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 - 09-01 Christian Friis
Bach - udskriv.
Alle er velkomne - men vi forventer, at man sætter sig ind i stoffet.

Havedag omkring Gildehuset 2018.
Der har i sommerens løb været afholdt flere havedage, hvor vi har prøvet
at holde ukrudtet lidt nede samtidig med, at vi har beskåret og klippet
m.v., hvor det trængte..
Der er endnu et par dage, hvor vi mødes kl. 11 - 13 - arbejder en times tid
og slutter af med at indtage den medbragte madpakke:
Tirsdag d.7. aug. - mandag d. 3. sept.
Ingen tilmelding - mød blot op - det plejer at være ret hyggeligt.
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Roskilde-Hedebo distrikt
64 gildebrødre mødtes ved Naturhytten i Hedeland. Det var overskyet og
blæsende, og da der var mod åben ild, blev friluftsgildehallen holdt indendørs, hvor vi startede med den traditionelle forloren skildpadde med æg
og sherry, som blev serveret af 2. Gilde i Taastrup.
I sin gildemestertale kom DLG ind på, naturens betydning for os mennesker og problematikken med, at Danmark er opdelt i øst og vest, hvor øst
ikke ønsker at forbyde ulve, hvorimod vest gerne vil forbyde dem i Danmark. Da det er i Vestdanmark, de opholder sig, er det her, de har ulemperne. Ulven har desuden haft stor betydning i junglebogen og oprettelsen
af Rom via tvillingerne Romulus og Remus, der blev opdraget af ulve og
som små blev diet af en hunulv. I spejderbevægelsen har vi også haft ulveunger i sin tid. Margit sluttede med at takke for 6 gode år som distriktsgildemester.
Kirsten Thuesen holdt 5 min Sct. Georg, der indeholdt noget omkring det
at være mor til voksne børn og dermed følgende udfordringer, Kirsten ønskede dermed, at vi sluttede med at synge ” Dage kommer -dage svinder.”
Herefter var der indsættelse af ny DGL: Tommy Carlsen/DGM, Arne Bjerager/DGSK samt Margit Fohlman/DGK. Margit takkede den afgående
DGSK, Søren Højgaard og DGK Arne Bjerager for godt samarbejde, og
Tommy Carlsen takkede Margit for hendes store arbejde i DGL og overrakte hende en buket blomster. Ligeledes takkede Arne Bjerager Margit
for et godt samarbejde gennem de mange år i distriktsgildeledelsen og
overrakte hende en buket blomster. Afslutningsvis læste Arne gildeloven,
og gildehallen blev afsluttet med sangen ”Fra himlen er du faldet”.
Herefter kom Bjørn Christensen fra Himmelekspressen på banen. Han
fortalte begejstret og levende om Himmelekspressen, som er et herberg
for hjemløse mænd, hvor man tilbyder en gratis seng natten over samt
morgen– og aftensmad.
Herberget drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig,
ulønnet arbejdskraft.. Efter at DSB havde stillet en række gamle jernbanevogne til rådighed havde der vist sig et behov for at oprette en overnat-.
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ningsmulighed for hjemløse, og i 1962 overdrog denne etat deres bygning
på Vadsbygade, og det blev den, der herefter officielt husede Himmelekspressen. Fortællingen om de mange oplevelser, som Bjørn har haft på
Himmelekspressen gennem mange år, blev til en underholdende aften..
Bjørn efterlyste frivillige vagter, og interesserede kan henvende sig til
landsgildekontoret (Kirsten Christensen tlf.. 2484 7615).
En stor tak til den arrangerende gruppe fra 2. Gilde i Taastrup.
Arne Bjerager DGK

Fellowshipday 2018
Lørdag 27. oktober
På Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Grossarls 50. års jubilæum.
Siden 1969 har Sct. Georgs gilderne i Salzburg og Wien formået at samle
gildebrødre fra hele Europa til fællesskab om gildearbejde, kammeratskab, ski og vandreture, spændende foredrag og kunstneriske oplevelser.
Sct. Georgs gilderne har betydet meget for Grossarls udvikling fra en lille,
fattig landsby i en afsides dal over udnævnelsen til Europa-dorf og frem
til at være et anerkendt skisportssted.
Birgit Riemer og Gunnar Hauerberg - 2. Roskilde - fortæller.
Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16.00
til spisning, foredrag, hyggeligt samvær,
og vi slutter dagen med gildehal.
Pris 100 kr. inkl. drikkevarer.
Bindende tilmelding med navn/gilde senest 20. oktober
til GIM i eget gilde eller
Ingeborg Olsen 43 45 07 08
eller 23 39 07 63
ingeborg.olsen@fasttvnet.dk
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1. Gilde
Det er sommer
Og det har det efterhånden været i meget lang tid, varme og desværre meget tørt. Sommeren begyndte allerede inden vi i 1. gilde havde en vellykket friluftsgildehal, dog uden bål, men med en god gildemestertale og sange, herlige frikadeller med tilbehør og god stemning.
Få dage derefter holdt vores distrikt friluftsgildehal med mange deltagere
og som sædvanlig i Hedeland, men netop denne aften var lidt kold og
blæsende, så vi både spiste og havde gildehallen indendørs.
Og så var 1. gruppe på gruppetur hos Jonna og Mogens i deres sommerhus ved Havnsø. Vi mødtes, drak kaffe og gik derefter en herlig tur i sandet i det spændende landskab og med masser af lyng. Vi kunne fra stranden kigge over til Nekselø. Efter en dejlig middag skiltes gruppen, efter 4
spændende år.

Nekselø
Og den 15. juni afholdtes som tidligere år Valdemarsdag i Domkirken. En
fin aften med em fyldt kirke, gode taler og flot musik, men desværre var
der i år ikke særlig mange faner. Men vi kan glæde os over, at både 1. og
2. gildes faner var repræsenteret.
Og så har jeg lige fejret min halvrunde fødselsdag med mange gæster, hilsener og dejlige gaver bl.a. fra min gruppe og fra gildet.
Mange tak for det!
Jytte
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Referat fra 1. Gildes Friluftsgildehal, onsdag d. 6. juni.
I formidabelt sommervejr og strålende
sol samledes vi 2o gildebrødre til gildehal. Vi samledes omkring bålpladsen, men måtte have fantasien i gang
og mindes de mange lejrbål fra vor
spejdertid, for på grund af afbrændingsforbud, kunne vi ikke have bål.
Men efter et par dejlige sommersange
og gildemesterens gode ord, kunne vi alligevel slutte et dejligt ”lejrbål”.
Herefter gik vi ind til kønne sommerborde og indtog en dejlig kartoffelsalat med ”deller”, som Merethe havde lavet til os, og så til kaffe med nogle
flotte jordbærlagkager.
Som vanligt gik snakken og lidt diskussion om en evt. bustur, som der
vist alligevel ikke var tilslutning til. Vi afventer om det skal være en anden gang, nogle gildebrødre vil gerne på bustur, og nu har de jo hele tiden
til efteråret til at planere og tilbyde et eller andet, som der kan være tilslutning til. Vi får se.!
God sommer til alle og på gensyn.
Således husket af
Stence

1. gruppes afslutningstur.
Efter 3 års gruppearbejde med mange dejlige oplevelser, hvor vi blandt andet har besøgt mange museer, skulle vores afslutningstur have gået til Nekselø, som ligger
ved Havnsø. Vi skulle have besøgt spejdercentret og den lokale kirke samt en gåtur
rundt på øen, men netop denne dag var færgen fuld booket, så plan B blev taget i brug.
Den gik ud på, at vi kørte til Jonnas sommerhus som ligger tæt ved Havnsø.
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Her startede vi med eftermiddags kaffe og hjemmebagt kage som Helen
havde bagt. Herefter kørte vi ned til Vesterlyng strand, hvor vi kunne se
over til Nekselø og Sejerø. Herfra gik turen tilbage til sommerhuset, hvor
Arne havde nogle Quiz’er med, hvor vi skulle gætte hvilken politikere der
gemte sig bag de viste fotos. Det var en svær opgave.
Omkring kl. 19 gik vi til et veldækket bord, hvor Jonna og Mogens havde
anrettet en lille forret med nye grønne aspagers, efterfulgt af en veltillavet
kogt laks med nye danske kartofler og med tilhørende gode vine, og som
afslutning en kop kaffe med kage. Det var en hyggelig dag med en god
stemning.
Arne

1. Gilde gildemøde
Hermed indbydes til gildemøde i huset onsdag den 5. september kl. 14.
Dagens emne: Minder fra Chalet (pigespejdernes internationale samlingssted i Schweiz)
BEMÆRK dette gildemøde erstatter den planlagte gildetur 29. august,
som vi aftalte at aflyse (aftalt ved friluftsgildehal).
Gruppevis tilmelding til Helen senest 1.9.
soeren-hoejgaard@outlook.com tlf. 46 36 40 20

1. Gilde Gildehal
Onsdag den 3. oktober kl. 16 i Gildehuset
Efter gildehallen spiser vi sammen.
Pris kr. 40 for mad, drikkevarer og kaffe.
Gruppevis tilmelding senest mandag den 24. september til: Kirsten Lindskov mail: kirstenlindskov@gmail.com tlf.: 51490545
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Tak til hele 1. gilde for de dejlige flasker
rosé jeg modtog til min halvrunde fødselsdag helt tilbage i maj. I sommerens hede var
de til stor nydelse. TAK

Kirsten Lindskov

2. Gilde
2. Gildes friluftsgildehal.
Traditionen tro blev 2. Gildes friluftsgildehal afholdt på Kildebakke, og
også traditionen tro blev aftenen indledt med stegt flæsk og persillesovs
med nye kartofler.
Den lange, varme sommer var allerede startet, så lejrbålet var afløst af et
par lamper med levende lys, men gildehallen, 5 min SG og de efterfølgende fællessange gjorde, at stemningen var på plads.
Karen talte bl.a. om at vælge og om angsten for at vælge forkert. Når vi
vælger, må vi også vælge fra, og dermed er der risiko for at gå glip af noget bedre, og angsten bliver således valgfrihedens naturlige følgesvend.
Og når det gælder valget on nødhjælp, klima o.s.v., bliver valget næsten
uoverskueligt. Ser vi på os selv, er der også valg at træffe – tage del i debatter, opsøge oplevelser, lade sig provokere, men hele tiden må vi vise
respekt og give plads for og til hinanden.
Alice holdt 5 min. SG, og læste et uddrag af Johs. Møllehaves erindringer
fra nogle af sin barndoms oplevelser på Roskildeegnen.
Efter gildehallen serverede 4. gruppe hjemmebag til den medbragte kaffe.
Der er nu dejlig på Kildebakken.
Jørgen G J
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2. Gilde Gildehal
Gildehal onsdag d. 12.9. kl. 19:00 i gildehuset Sankt Agnes.
Efter gildehallen serveres en let anretning.
Tilmelding: Senest onsdag d. 5.9. til:
Ole Bæk Nielsen – mail anni-soegaard@pc.dk
Anne-Dorte Holland – mail annedorte.h@gmail.com
Med gildehilsen
1. gruppe

Fra kansleren:
Valg af gruppeleder bedes meddelt til kansleren.
Desværre har Gertie og Frank meldt sig ud af 2. Gilde.
Rettelse af mailadresser:
Hanne E Christiansen: hchristiansen3@gmail.com
Ruth Hasselager: ruha1611@gmail.com
Telefon-nr.:
Inge Marie Ravn har stadig fastnettelf.: 4637 3970
Gruppefordeling:
Ruth Hasselager indgår i 4. gruppe

Fra skatmesteren:
Kontingent for 2. halvår 2018 kr. 450,- bedes indbetalt til
Nordea Bank - reg.nr. 2289 konto 255 152 7975 Nordea Bank.
Seneste indbetaling 1. september 2018.
Med gildehilsen
. Christa H.Jørgensen/ gildeskatmester 2. Gilde.
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