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Fællesmøde for 1. og 2. Gilde
Onsdag den 14. november kl. 14:00 i
Gildehuset
Vi får besøg af Hans Peter Tams, der vil fortælle
om sin flugt fra Polen sammen med sine søskende under 2. Verdenskrig.

Tilmelding senest onsdag den 7. november til:
1.Gilde: gruppevis til Helen tlf.nr. 46364020
2. Gilde: gruppevis til Hanne Christensen
hp-samba@mail.tele.dk eller tlf.nr. 42407246
Der bliver serveret kaffe/te og kage - Betaling 25 kr.
Vel mødt - evt. gæster er velkomne.

Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdag d. 21.11. og torsdag d. 20.12.2018
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Hjemmesiden
Roskildegildernes hjemmeside er blevet besøgt 2099 gange siden den 26.
august 2015:
Arne Bjerager
2

Referat fra Gildemesterstævnet den 29.-30. september
på Scandic Bygholm Park i Horsens.
Vi var 6 gildebrødre fra Roskilde Hedebo
Distrikt, der deltog, og der var 106 gildebrødre, der havde tilmeldt sig stævnet. Vi
ankom til Bygholm i solskin og med godt
humør.
Stævnet startede kl. 10, hvor landsgildemester Helmut Werth bød velkommen,
hvorefter vi sang en sang.
Oplæg fra LGK, KU´s arbejde og Plan
2017-2019 blev gennemgået, og Hanne
Bogstrøm kom med et oplæg til, hvordan
et elevatorkort kunne se ud, og som fortæller, hvorfor du er gildebror. Kortet kan du give til personer, der er interesserede i gildebevægelsen, og du kan selv bruge det, hvis du har et projekt eller en bestemt ting, du vil gennemføre. Bente Christensen fortalte
om persondataforordningen og hvilken betydning, den har for os.
Erik Friis kom med et indlæg omkring Ungdomsøen (Middelgrunden). I
2015 blev Foreningen Spejderne oprettet. Den består af de 5 spejderkorps,
som i fællesskab har en vision og en handlingsplan for ungdomsøen. Middelgrunden blev købt for 40.000.000 kr. og der skal bruges 140.000.000
kr. til istandsættelse af øen, der vil blive indviet i 2019.
Om eftermiddagen blev vi inddelt i gruppe, hvor emnerne var følgende:
Medlemspleje – Organisation - Samarbejde med spejderne – Medlemsudvikling – Synlighed. Vi skulle komme med et oplæg fra grupperne om,
hvordan der ude i gilderne bliver arbejdet med ovennævnte emner. Der
var bl.a. et indlæg omkring Fredslyset og Sommerlyset.
Efter middagen kom der 3 unge mennesker fra Tydal. De skulle underholde os med, hvordan vi kan skaffe nye gildebrødre.
Søndag morgen begyndte vi igen kl. 8,30 med morgensang, efterfulgt af
en orientering om vores økonomi i Sct. Georgs Gilderne.
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Her kom det frem, at vi d.d. er 3814 gildebrødre, og i 2025 vil vi være
nede på 1600 gildebrødre. Det vil have den konsekvens, at vi vil stå med
et underskud på ca. 812.000 kr. med det nuværende forbrug. Det kan
landsgildeledelsen ikke leve med, derfor skal der handles nu. Så Landsgildemesteren opfordrede alle til at komme med et oplæg til, hvordan organisationen skal være fremover. Det kan f.eks. være nedlæggelse af bladet
Sct. Georg, der koster 600.000 kr. om året. Landsgildetinget kan evt. afvikles på en dag. Der er mange andre områder, der kunne sparres på; men
det er en alvorlig sag, hvor indtægter og udgifter ikke passer sammen.
Grevinde Sussie af Rosenborg, der er protektor for Østeuropæisk Børnehjælp, fik overrakt en donation på 10.000 kr. af Sct. Georg Gildernes
hjælpefond. Pengene til hjælpefonden kommer fra frimærkebanken.
Landsgildemesteren donerede 5000 kr., og der var yderligere en donation
på 2500 kr. fra Silkeborg Gildet. Grevinde Sussie af Rosenborg takkede
for alle donationerne.
Herefter fortsattes gruppearbejdet, som til slut blev præsenteret i plenum.
Det har været nogle gode dage med et stor indhold, som man kan tage
med hjem og tænke over. Hvad gør vi nu?
DGM Tommy Carlsen kom overfor vores egne deltagere med et forslag
om, at vi er nødsaget til at få indkaldt til et ekstraordinært møde med de
lokale gildeledelser for grundigt at få drøftet den situation for gildernes
fremtid, som LGM skitserede. Tommy var på talerstolen for at kommentere situationen og for at give udtryk for, at vi ikke kan sidde den meget
alvorlige situation overhørig, vi er nødt til at pege på besparelser og på,
hvad vi fra de lokale gilder og distrikterne ønsker for fremtiden. DGL vil
snarest muligt arrangere et møde, og de lokale gilder vil så blive indkaldt
til et ekstraordinært møde om denne situation.
Landsgildemesteren takkede alle gildebrødre for deltagelse og det store
engagement i gildearbejdet - Gildemesterstævnet blev afsluttet kl. 14:30
som planlagt.
Arne Bjerager
DGS fra Roskilde Hedebo Distrikt
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Roskilde-Hedebo distrikt
Her er lidt historie om hvem, der har været Stads– og Distriktsgildemestre
gennem tiderne.
Roskilde Stadsgilde fra 1964
Stadsgildemestre
1964 -1965 Aage Helver
1965-1968 Henny Jensen
1968-1970 Hugo Kvejborg
1970-1971 Mary Ørtz
1971-1974 Arne Bertelsen
1974-1977 Roar Roslind
1977-1979 Bent Christiansen
1979-1981 Hugo Kvejborg
1981-1984 Henrik Bang
1984-1987 Eli Vilhelmsen
1987-1989 Kaj Rørbo
1989-1992 Benny Post
1992-1995 Leif Ole Jensen

Hedebo Distrikt fra 1969
Distriktsgildemestre
1969-1974 Preben Larnkjær
1974-1980 Verner Larsen
1980-1982 Anni Petersen
1982-1984 Erling Ove Jensen
1984-1985 Svend Ove Jensen
1985-1988 Erling Ove Jensen
1988-1990 Poul Kofoed
1990-1994 Cai Funch
1994-1995 Margit Fohlmann

Fra 1995 Roskilde Hedebo Distrikt Gilde
Distriktsgildemestre
1995-1997
Margit Fohlmann , 1. Taastrup
1997-2000
Jørgen Gybel Jensen, 2. Roskilde
2000-2006
Mogens Tangaa-Andersen, Greve/Solrød
2006-2012
Arne Bjerager, 1. Roskilde
2012-2018
Margit Fohlmann, 1. Taastrup
2018Tommy Carlsen, Glostrup Gildet

HUSK : fellowshipday lørdag d. 27.10.2018.
Se Kilden nr. 5/august 2018
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Diverse fællesaktiviteter i Roskilde:
Sangerlaug: Mødes 3. onsdag i hver måned kl. 19 - ca. 21 i Gildehuset.
(i april er det 2. onsdag.) - evt. info hos Christa.
Højskolegruppen: mødes den 1. mandag i hver måned kl. 10 - ca. 11:30 i
Gildehuset. Emnet aftales fra gang til gang - evt. info hos Jørgen G.
Fredslyset tændes tirsdag d. 27.11. - se nærmere i Sct. Georg.

1. Gilde
1. gildes første møde i efterårsterminen var arrangeret af ledelsen i
gildet. Emnet var ”Our Chalet” i Schweiz. Desværre drillede teknikken, så
vi måtte ”nøjes” med de mundtlige beretninger, idet alle GM’s billeder
befandt sig på et USB-stik, og der blev de. Så eftermiddagen startede med
dejligt kaffebord, hvor snakken gik lystigt. Det er jo også længe siden, vi
sidst har været sammen.
GM fortalte om sin oplevelse i Schweiz, da hun i 1967 besøgte stedet.
Man må jo sige, at der er sket en kæmpe udvikling m.h.t. rejse- og telefonioplevelser. GM fortalte også, hvordan ”Chalet” var blevet pigespejdernes skønne hus. Hvis man havde problemer med at koncentrere sig, så var
det enten en gang bjergvandring eller at sy korsting. Begge dele kræver så
sandt koncentration.
Dernæst fortalte Helen om sine oplevelser den vinter, hun gæstede ”Our
Chalet”. Det var i sandhed også en fortælling, der vakte minder hos mange af os. Igen er det ca. 50 år siden. Selvom turen til Our Chalet blev aflyst, så ville Helen af sted, så hun iførte sig sin spejderuniform ved afrejsen fra DK, ”så, hvis hun blev overfaldet, så var det ”hende spejderen”.
Helen fortalte om, hvordan de stod på ski – uden nogensinde at have prøvet det før – hvorefter de gik over til kælk, så gik det bedre. Helen er også
Grossarl-fan, og til Gildebrødretræf i Sverige har der været gensyn med
mange af dem, hun har mødt i Grossarl. 14 gange har hun og Søren deltaget i Grossarl-træffet.
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Så blev det Karens tur. Karen havde ikke været i Schweiz, men havde deltaget i spejderkorpsenes ”arbejdslejre” for tuberkuloseramte i Frankrig i
1964, 1966 og 1968. Det var nogle spændende oplevelser, Karen havde
haft i de år, men en oplevelse, der havde gjort et særligt stort indtryk var
hjemrejsen i 1968 til DK den 1. august fra Gare du Nord i Paris. Efter at
være blevet sat af på den ”forkerte” side – i forhold til det spor, toget
skulle afgå fra, skulle hele flokken således forcere 20 spor. På rette spor
blev piger og bagage bare stoppet ind det første og bedste sted i toget. Det
viste sig at være mellem spisevogn og 1. klasse, og så kunne vi alle forestille os, hvordan sådan en flok med bagage havde fået sig ”møvet” i den
rigtige vogn.
Elisabeth fortalte også om nogle herlige oplevelser fra sin deltagelse i 300
års verdenslejr ved Rhonedalen, hvor de var indkvarteret i små landsbyer.
Også her var det en togrejse, der fremkaldt både smil og latter. Elisabeth
synes nemlig det var dumt at gå ad alle de meget snoede bjergveje, så hun
foretrak den lige vej ned gennem skov og krat, og det skulle hun selvfølgelig ikke have gjort. Derfor måtte de andre deltagere bede toget om at
vente, for der manglede lige én – og det var Elisabeth.
Arne og Kirsten havde for flere år siden været på rejse til Peru, hvor de
havde mødt en dansktalende peruvianer. Dansktalende, fordi han havde
studeret i Århus med Dronning Margrethe. De blev bedt om at tage en
hilsen med til Dronningen!!! Flere år senere skulle Dronningen på besøg i
Roskilde, og der havde Kirsten haft lejlighed til at fortælle om mødet i
Peru.
En hyggelig eftermiddag var slut, og vi sluttede som sædvanlig med en
sang. Tak til ledelsen for tilrettelæggelsen. Synd at GM’s arbejde med at
få lysbilleder over på USB-stik ikke virkede.
Ref. Kirsten Lindskov
2. gruppe
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Efterlysning
Mandag d. 17. september havde Seniorgruppen møde i huset, og traditionen tro skulle der også være lidt godt til ganen. Det indebar bl.a. nogle
boller, som skulle serveres i vores fine brødkurve. Men hvor var kurvene !? De havde åbenbart fået ny placering, som det ikke lykkedes os at
finde.
Er der nogen, der vil afsløre stedet og gerne sætte kurvene, hvor de plejer
at være, så vi ikke skal bruge tiden på gemmelege.
På forhånd tak.
Hilsen fra Seniorgruppen
Else

Fællesmøde for 1. og 2. Gilde.
Onsdag d. 14. november kl. 14:00 i Gildehuset med besøg af Hans Peter
Tams, der fortæller om sin flugt fra Polen under 2. Verdenskrig.
Se indbydelsen side 2!

1. Gilde - gruppeledere.
Grupperne har valgt gruppeledere:
1. gruppe Arne Bjerager
2. gruppe Merethe Hyldahn
3. Seniorgruppen Elisabeth Ramskov
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Julefrokost 1. Gilde
Onsdag den 5. december kl.
13 i Gildehuset
Der vil blive serveret en dejlig julefrokost inkl. Drikkevarer, kaffe og kage til en
pris af 50 kr.
Efter maden vil vi spille pakkespil. Medbring en pakke til højest
25 kr.
Gruppevis tilmelding senest torsdag den 22. novembert il:
Arne Bjerager - mail: abjerager@mail.dk / tlf.: 29 21 98 70

TAK!
Hjertelig tak til gildemester Jonna og Jytte fra l. gilde fordi I kom og
lykønskede Hugo på hans 90 års dag - og havde chokolade med !
Mange hilsener fra Birgit.

TAK!
Tak til alle i 1. Gilde for de dejlige flasker, jeg modtog i anledning af
min 90 års fødselsdag.
Med gildehilsen,
Ruth.

2. Gilde
Fortsætter på side 10 og 11!!!
9

Gildehal den 12. september

Vi var 21 deltagere ved en dejlig gildehal. Efter udrulning af fanen sang
vi “Se hvilken morgenstund”, og musikken og de efterfølgende sange var
også af Benny Andersen.
I sin gildemestertale tog Karen udgangspunkt i den meget varme sommer,
vi har haft. Den har skabt glæde hos rigtig mange mennesker, og glæde og
gode følelser har det med at smitte. Det skyldes hjernens såkaldte spejlneuroner, der får os til at spejle de indtryk, vi får fra vores omgivelser, så
det er helt naturligt, at hvis man smiler til verden, smiler den igen.
Efter gildemestertalen sang vi “Det er forår. Alting klippes ned”, og derefter fik Jørgen Gybel ordet. Jørgen fortalte om sine oplevelser omkring
Verdens Bedste Nyheder, hvor han, sammen med mange andre, havde
uddelt aviser på Roskilde Station med De Bedste Nyheder. FN har sat 8
verdensmål, der skulle nåes inden 2015, og man er godt på vej, selv om
målene ikke er helt opnået. Nu har FN vedtaget 17 verdensmål, der skal
opfyldes inden 2030, og her er man også på vej.
Efter Jørgens indlæg, læste Inge-Birthe gildeloven og fanen blev rullet
sammen, og så lyttede vi afslutningsvis til Poul Dissing med endnu en
tekst af Benny Andersen.
Ved eftergildehallen serverede den arrangerende gruppe en dejlig kyllingesalat efterfulgt af kaffe og hjemmebag. En rigtig god gildeaften.
Ref. Gunnar Hauerberg
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Fællesmøde for 1. og 2. Gilde.
Onsdag d. 14. november kl. 14:00 i Gildehuset med besøg af Hans Peter
Tams, der fortæller om sin flugt fra Polen under 2. Verdenskrig.
Se indbydelsen side 2!

Grupperne.
1. gruppe Gruppeleder: Jørgen Gybel.
Møder:

mandag 22.10. kl. 19 - hos Anne Dorte
mandag 19.11 kl. 19 - hos Jørgen L.

2. gruppe Gruppeleder: Hanne Christensen.
Møder:

torsdag 25.10 - Lejre museum
onsdag 14.11. - Gildehuset
fredag 7.12. - Drillgården, nisseudstilling

3. gruppe Gruppeleder: Bitte.
Møder:

onsdag 7.11. kl. 14 - hos Christa
onsdag 12.12. - julemøde (arr. grp), Huset
onsdag 16.1. kl. 14 - hos Karen
onsdag 13.2. kl. 14 - hos Bitte

4. gruppe Gruppeleder: Inger N.
Møder:

mandag 15.10. kl. 13:30 - hos Hanne C.
mandag 19.11. kl. 13:30 - hos Ruth
mandag 10.12. kl. 13:00 - hos Aase, julefrokost
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/11-2018
Deadline 1/11-2018
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, 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
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