Kilden
NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE

66. årgang

Nr.: 1

Januar 2019

Fælles fødselsdagsarrangement - indbydelse side 2

Sangerlaug, Gildecafé, højskolegrp. - side 2 - 3

1. Gilde - side 3
Nekrolog - side 4
Indkaldelse til gildeting - side 5
Referater - side 6 - 7
2. Gilde - side 8
Referat, julemøde - side 8
Kontingent, grupperne - side 9

Glimt fra 2018 - side 10 - 11

80 år + 55 år = 135 år
1. og 2. Gilde indbyder til
Fælles fødselsdagsarrangement
Lørdag d. 2. februar 2019 – kl. 13
Gildehuset Sankt Agnes
- lidt god mad og drikke.
- Fortæller Annemarie Krarup om
Skamløse eventyr.*)
- Kaffe og lagkage.
Per couv. Kr. 100,-

Bindende gruppevis tilmelding, senest 20.1.2019 til:
John Hyldahn - tlf. 2925 4021 - mail john@hyldahn.dk
Ole Bæk Nielsen - tlf. 2642 6486 - mail anni-soegaard@pc.dk
*) Se intro i Kilden 7/2018 side 4.

Sangerlauget sæson 2018/2019!
Mødes hver 3. onsdag i hver måned kl. 19 - ca. 21 i Gildehuset.
(april 2019 er det dog 2. onsdag.)
Evt. info hos Christa.
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Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Mandag d. 14.1. og onsdag d. 20.2.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen!
Mødes hver den første mandag i måneden kl. 10 - ca. 11:30 i Gildehuset.
Emnet aftales fra gang til gang - p.t. ”ansvar”.
Evt. info hos Jørgen G.

1. Gilde
Fødselsdagsarrangement for begge gilder.
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 13 i gildehuset Sankt Agnes.
Se side 2.

Gruppemøde for 2. gruppe 1. Gilde
Vi mødes den 17. januar kl. 16:00 i Kornerups Vænge 8 – og efter endt
møde – lidt før kl. 18:00 går vi til INSP og spiser.
Merethe
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☼
Tove Elkjær
Lige da det nye år var begyndt, måtte vi tage afsked med vores ældste gildebror – med Tove, der ville være fyldt 95 år i februar måned.
Tove fejrede sit 70 års jubilæum i 2015 og var dermed den ældste også i
gildesammenhæng. I alle årene har Tove sat pris på at være medlem af
gildet, og i de senere år, hvor hun ikke har kunnet deltage særlig meget,
har hun fastholdt sit medlemskab som noget vigtigt. Tidligere har ikke
bare Tove, men også hendes mand været meget aktive i gildet.
Tove blev spejder 1. januar 1943 i Bjarke Trop, i Det danske Spejderkorps. En hurtig hovedregning fortæller, at hun er blevet spejder som voksen. Hun har været flokfører i Bjarke og på den måde været blandt de unge, der har været med til at skabe en sjov og spændende fritid for en flok
ulveunger i en tid, hvor dette kunne være svært.
I 1945 blev Tove gildebror i 1. Roskilde Gilde. Det var den gang, da aktive spejderførere også havde tid til at være med i gildet. Tove blev væbner
i 1949 og ridder i 1966.
I gildet har Tove i tidens løb beklædt en række poster. Hun var herold
1953 - 1954 og skatmester 1967 - 68, dette arbejde fortsatte hun året efter
i det, der den gang hed stadsgildet. Hun har også været meget aktiv i hjælpefonden i en årrække.
Det er altid trist at skulle sige farvel, men det bliver en smule mindre
tungt, når der kan ses tilbage på et langt og aktivt liv både i gilde og helt
sikkert også privat.
Æret være Tove s minde
P.v. 1. Sct. Georgs Gilde Roskilde
Jonna Strøyer Heefelt (GM)
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1. Sct. Georgs Gilde i Roskilde
indkalder hermed til gildeting
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 16 i Gildehuset Sct. Agnes
Vi slutter med forloren skildpadde m/tilbehør samt en øl eller en vand.
Dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører/referent.
Gildemesteren aflægger beretning.
Behandling af indkomne forslag.
Gildeskatmesteren forelægger til godkendelse det reviderede regnskab
samt forslag til budget og kontingent for det kommende år.
Beretning fra grupperne.
Valg af gildeledelse samt suppleanter.
Valg af 2 herolder og 1 suppleant.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygilde.
(Gildeledelsen udpeger et medlem og en suppleant blandt gildeledelsen)
Valg af GIM, GU og suppleant for GU.
Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde.
Eventuelt (beslutninger kan ikke træffes).
Ledelsen sørger for det praktiske.
Gildeledelsen

” Samtalen fungerer bedst, hvis de, der deltager i den, har et reelt ønske
om at flytte sig.
Det er tvivlen - hvis du har den som udgangspunkt, har du også muligheden for at flytte dig i en samtale - ja, og i det hele taget.”
Rane Willerslev - Det, du ikke forstår, gør dig klogere.
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1. Gruppes julefrokost
1. gruppe havde arrangeret julefrokost med ægtefæller,
fredag den 14. december, hvor Kirsten Printzlau havde
pyntet et fint julebord.
Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor alle kom med en ret. Der var hvide sild med æblesalat, stegte sild, æg og rejer, lune mørbradbøffer, et stort
ostebord inkl. gamle ole med sky og løg samt rom og til sidst ris a la mande med lun kirsebærssovs. Arne B. var den heldige, der fik mandelgaven.
Til sidst var der kaffe med hjemmebagte småkager, så der var ingen, der
gik sulten hjem. Tak til Kirsten Printzlau for husly.
Gruppeformanden ønsker alle i gruppen en god jul samt et godt nytår.
Referent Arne Bjerager
Referat af 1. Gildes julefrokost.
Den 5. december kl. 13,00 mødte 15 af 1. gildes gildebrødre op med pakker for at deltage i Gildets julefrokost.
Maden blev båret ind, og vi blev budt til bords, et rigtigt julebord med
røde duge, hvide lysestager med røde lys, mandariner og ikke mindst en
sneøl til hver kuvert. Snaps manglede der heller ikke.
Julebuffeten bestod af kryddersild og hvide sild, dertil karrysalat, æg og
tomat. Så fulgte et ”kødfad” og dertil hjemmelavet italiensk salat. Og til
sidst et lækkert ostefad, så INGEN gik sultne fra bordet.
Et par sange blev det også til, inden vi fik ris-a’la mande med dejlig kirsebærsovs til. Merethe havde aldrig prøvet at få mandlen - det gjorde hun
her, og belønningen var en lækker æske chokolade, som hun blev meget
glad for!
Så var det tid til pakkespil, som under Jyttes kyndige vejledning blev
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afviklet under store og høje, begejstrede ”hyl”. Mange pakker skiftede
ejermand, men det lykkedes vist næsten alle at få en gave med hjem. Fantasien er stor m.h.t. indkøb af gaver til pakkelegen.
Nu trængte vi sandelig også til kaffe, og det fik vi med dejlige småkager
til.
Efter nogle hyggelige timer ønskede vi hinanden rigtig glædelig jul og et
på gensyn til nytårs-gildehallen onsdag den 9. januar 2019 kl. 12,00.
Samtidig ønskede vi god bedring til de gildebrødre, der desværre måtte
melde forfald p.g.a. sygdom eller andre gøremål.
Tak til arrangerende gruppe for en fin julefrokost.
Ref. Kirsten Lindskov / Gruppe 2

”Jeg, der har tilbragt hele mit liv under kommunismen, kan sige, at et
samfund uden en upartisk juridisk afvejning er et frygteligt sted. Men et
samfund, der til alle formål kun har en juridisk afvejning, er heller ikke
mennesket værdigt. Et samfund, der baserer sig på loven uden at ville
bevæge sig op over den, udnytter kun en ringe del af menneskets mest ophøjede anlæg. Når hele tilværelsen er gennemtrængt af jura, skaber det
en atmosfære af åndeligmiddelmådighed, som kvæler de bedste impulser i
mennesket. Og over for de prøvelser, der truer i dette århundrede, er juraens krykker ikke nok til at holde mennesket på benene.” …”Nej, jeg
kan ikke anbefale jeres samfund som ideal for ændringer af vores. For et
land, der er blevet udviklet åndeligt ved at gå igennem så mange lidelser
i dette århundrede, udgør den vestlige model med dens åndelige forarmelse ikke noget attraktivt alternativ.”
Aleksander Solsjenitsyn
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2. Gilde
Referat fra julemødet den 12. december 2018.
Efter Bittes velkomst og medfølgende julesang blev der serveret dejlige
julefrikadeller med alt tilhørende,
og der var selvfølgelig også risalamande med mandel. Mandelgaven
løb Hans Henrik med.
Grethe var inviteret til at fortælle
julehistorier, og en af dem var lidt
vovet, men meget humoristisk, og
vi morede os alle sammen.
Så blev der serveret kaffe/te med
småkager, og årets julenisse blev
Årets julenisse 2018
kåret, og det var Birgit Riemer, som
igen i år har lagt et stort arbejde i
sommerhusene i Kulhuse, som var
målet for årets week-end tur for anden gang.
Der var en rigtig god og hyggelig stemning aftenen igennem, og mødet
sluttede med at vi sang "Dejlig er jorden".
Stor tak til den arrangerende gruppe for et hyggeligt arrangement.
Inger 4. gruppe

HUSK!
Gilderådsmøde onsdag d. 9.1.2019 kl. 16 i Gildehuset.
Se indkaldelse i Kilden nr. 7/2018.
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Fødselsdagsarrangement for begge gilder.
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 13 i gildehuset Sankt Agnes.
Se side 2.

GODT NYTÅR.

Kontingent 1. og 2. halvår 2019.
I bedes indbetale 450 kr til reg.nr 2289 konto 255 152 7975 Nordea
Bank
Seneste indbetaling er 1. februar og 1. august 2019
mgh
Christa H.Jørgensen / Gildeskatmester 2. Gilde Roskilde

2. Gilde gruppemøder
1. gruppe

3. gruppe

Mandag 14.1.
Mandag 18.2.
Mandag 18.3.
Onsdag 16.1.
Onsdag 13.2.

Kl. 19:00
Kl. 19:00
Kl. 19:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00
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Hos Jørgen G.J.
Hos Grete eller Ole
Hos Ole eller Grete
Hos Karen
Hos Bitte

Tak for mange gode oplevelser.
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Godt nytår
2
0
1
9

Glimt fra 2018
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/2.2019
Deadline 1/2.2019
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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