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OBS OBS
Bemærk ny Dato!!!!!!!
Hus/havedag bliver i år onsdag d. 3 april.
Else Thiesen

Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdag d. 20.2.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

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.

Højskolegruppen!
Mødes hver den første mandag i måneden kl. 10 - ca. 11:30 i Gildehuset.
Emnet aftales fra gang til gang. p.t. ”Du og jeg” oplæg fra Gildernes Højskole 2010/2011
Evt. info hos Jørgen G J
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Indkaldelse til Generalforsamling i Roskilde Bygilde
torsdag d. 11 april kl. 16 - 18.
Dagsorden i næste nr. af Kilden.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen,
indsendes skriftlig til formanden inden d. 15 marts.
Else Thiesen

Roskildegildernes fællestur 2019.
Som det fremgår af mail, rundsendt d. 1. februar 2019, kan vi indbyde til
årets fælles forårstur.
Mandag d. 3. - onsdag d. 5. juni 2019.
Det er lykkedes at finde plads på Guldberghus, som ligger på Kobæk
Strand nær ved Skælskør.
Vi har før besøgt Guldberghus, men kan sikkert finde nye, spændende
ting at opleve.
Som vi plejer, vil der blive indkaldt til fælles planlægningsmøde, men vi
vil meget gerne have en nogenlunde bindende tilmelding allerede nu til:
Hanne E. mail: hchristiansen3@gmail.com
Jørgen G J mail: gybel.jensen@dlgmail.dk

Hanne E. / Jørgen GJ
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Forespørgsel fra KFUM spejderne i Svogerslev.
Er der et par stykker fra Sct. Georgs gildet, der ville være behjælpelige
med at sy bålkapper til ca. 15 spejdere?
De vil selv lave det meste, men skal hjælpes lidt i gang. De har møde om
tirsdagen fra kl.18.30 og første gang kunne være d.5 marts.
Hvis nogen har lyst, så ring gerne til mig, på 60637532.
Mange hilsner,
Dot M. ( Halfdans Kone)

Roskilde-Hedebo distrikt
Indbydelse til Distriktsgildehal.
Mandag den 25. februar 2019 i Gildehuset
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Gildehal kl. 19:00
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe.
Efter gildehallen vil DGM orienter om situationen for landsgildet.
Prisen for dette arrangement er: 75,00kr. pr. person.
Bindende gruppevis tilmelding senest den 15. februar 2019.
Tilmelding til: Arne Bjerager
Tlf. 29 21 98 70 E-mail: abjerager@mail.dk
m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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Indbydelse til I-DAG
LØRDAG DEN 16. MARTS 2019
Afholdes der I DAG i Gildehuset,
Sankt Agnes 2 , 4000 Roskilde.
Program for I-DAG’en vil være:
Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.
Herefter vil Carsten Egø Nielsen fortælle om Pigehjemmet på Sprogø, der
blev oprettet i 1923 for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet
eksisterede til 1961.
Carsten Egø er historiker og har været igennem 100 journaler, der ligger
på Rigsarkivets afdeling i Viborg. Dette er baggrunden for hans fortælling
om pigerne på Sprogø
ca. kl. 12.30 frokost
Vi regner med at slutte ved 14.00- tiden.
Hele arrangementet koster 80,00 kr. pr. person incl.
drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe.
Bindende tilmelding senest den 10 marts – 2019 til:
GU : Jonna Heefelt mail: jmsh4130@gmail.com
Mobil 21562906 eller 46193420
eller
DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com
Mobil: 60803795 eller 43966980
På gensyn DUS/GU gruppen
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-plads. Tilmelding er bindende.
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1. Gilde
1. Gildes Nytårsgildehal den 9. januar
Dagens arrangement startede med at Merethe og John
bød på champagne og hjemmelavede snacks, som tak
for hilsener til deres guldbryllup.
Der var mødt 16 forventningsfulde gæster og gildebrødre, da Halfdan bad alle
om at indtage deres plads i
gildehallen. Gildehallen
blev åbnet, og vi hilste vort flag og sang: ”Vær velkommen herrens år”.
Jonna indledte sin tale med at ønske godt nytår og takke for året 2018.
(jubilæumsår) - 100 året for våbenstilstanden efter 1. verdenskrig – 200
års jubilæum for sangen ”Glade jul”, der blev sunget i Ingenmandsland
juleaften 1914, da soldater fra begge sider pludselig, ved lyden af modpartens julesang, kom op af skyttegravene og tilbragte juleaften sammen.
Jonna kom også ind på, at vi i det daglige skal glæde os over, at både vi
og solen står op, og at der hver dag sker noget rart. Måske skal vi tænke
over, hvad det mon er, men sikkert er det, at det er der.
Sluttelig mindedes vi to gamle gildebrødre både af gildeår og af alder:
Gustav og Tove. Vi har alle gode og fornøjelige minder om de to, som det
er godt at tænke på en gang imellem. Mødet med dem har været værdifuldt for os.
Gildemestertalen blev efterfulgt af musik: ”Svanen” fra dyrenes karneval,
og vi sang ”Lykken er ikke gods eller Guld”.
Kirsten Lindskov holdt 5 minutters Sct. Georg, som tog udgangspunkt i
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det nye år, hvor en overflod af ubrugte dage ligger og venter på os. Men –
der går ikke lang tid, når vi først får taget hul på året, så er det som at sidde i et lyntog, den ene dag tager den anden. Netop derfor er det en god ide
at kaste et blik tilbage på det gamle år, for at få det hele sat i perspektiv.
Derefter sang vi ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”, og Kirsten Printzlau læste gildeloven, hvorefter gildehallen blev lukket med sidste vers af
”Vift stolt på Kodans bølge”.
Stor tak til den arrangerende gruppe, der serverede lækre croissanter med
vin, øl og vand, efterfulgt af kaffe med hjemmebagt kringle.
Jytte Rosner holdt en lille tale under kaffen, hvor hun mindedes gamle
dage og takkede for de dejlige timer, vi tilbringer sammen.
Det var som sædvanlig en rigtig dejlig eftermiddag med god stemning.
Helen Højgaard

1. Gruppes gruppetur til Cirkusmuseet i Hvidovre

Onsdag den 23. januar var 1. Gildes 1. gruppe på Cirkusmuseet. Vi var 5
deltagere som kørte derind i Arnes bil.
Vi så smukke kostumer, sjældne filmklip og sjove rekvisitter fra en af
verdens største cirkussamlinger.
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Vi kunne åbne låger og så bl.a. Truxas tankelæsernummer og de hemmelige koder.
Ingen af os havde været der før, men det kan varmt anbefales at besøge
museet.
Efter museumsbesøget kørte vi til Wittrup Motel i Albertslund, hvor der
serveredes amerikanske klassikere i restauranten. Vi fik alle cheeseburgere med pommes frites og øl og en kop kaffe, inden vi kørte tilbage til Roskilde.
Det var en dejlig dag, med godt humør og fint vejr.
Referent
Helen

1. Sct. Georgs Gilde i Roskilde
Indkalder til gildeting
Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 16 i Gildehuset Sct. Agnes.
Se dagsorden i Kilden 2019/1 side 5.

Grupperne.
Seniorgruppen:
Mandag d. 18/2 kl. 14 hos Ruth. Tilmelding senest fredag d. 15/2 til Ruth.
2. gruppe:
Onsdag d. 20/2 kl. 10:30 ved Roskilde Museum
Onsdag d. 27/3 kl. 14 hos Kirsten Bertelsen

Til medlemslisten.
Stence er ikke mere udenfor grupperne - men med i 2. gruppe.
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2. Gilde

☼
Lise Fejer
Tirsdag den 8.1.2019 afgik Lise Fejer ved døden efter lang tids sygdom.
2. gilde har mistet en tidligere meget aktiv gildebror, og jeg og mange andre har mistet en god ven.
Lise eller Annelise, som hun var døbt, blev optaget i 3. Gilde, og blev
overført til 2. Gilde, da 3. Gilde blev nedlagt. Hun var, indtil hun var over
70 år, en meget ivrig vandrer i ind og udland og fortalte gerne om sine
vandreoplevelser og fremviste ting, der var fundet eller købt i fremmede
lande. En hel samling prægede hendes sidste bolig på Bernadottegården.
Efter Mogens død boede hun alene i huset på Guldblommevej, de første år
sammen med sine sønner og de sidste mange år alene og klarede hus og
have i flot stil. Hun besluttede for 4 år siden at sælge huset og flytte i lejlighed. Det lykkedes vist aldrig helt for hende at falde til i de nye omgivelser, selv om ture i folkeparken og læsning på en bænk ved Materialgården gav rig mulighed for frisk luft.
Vi gik sammen til refleksion i Domkirken, indtil hun blev så syg, at plejehjem kom på tale. Hun havde dog så megen omtanke, at hun inden plejehjemmmet besøgte mig sammen med sin søn Lars. Det blev ved dette ene
besøg, hvorefter jeg besøgte hende på Bernadottegården, indtil hun blev
så syg, at hun ikke kunne have gæster.
Vi vil savne Lise i gildet.
Æret være Lises minde.
Inger Nielsen
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Referat fra nytårsgildehal.
En stor flok gæster og gildemedlemmer havde efterkommet indbydelsen til 2. Gildes nytårsgildehal
d. 5. jan., hvor vi blev budt velkommen med et lille glas.
I sin gildemestertale kom Karen
ind på forventninger, og om de
blev indfriet.
Og hvad med forventningerne til 2019? Valg, de politiske dønninger fra
USA og Rusland. Og vores alder! Det er vigtigt, at vi selv gøre noget for
at holde os i gang fysisk og intellektuelt. Ud fra egne oplevelser er Karen
blevet endnu mere fokuseret på dette.
Musikken var taget fra CD-en ”Ouattro Mani” hvor Jens Erik Raasted og
Gernold Schönberg spillede ”Våren” af Grieg, ”Spansk Romance” og ”Du
err den enda”.
Efter 5 min. Sct. Georg og oplæsning af gildeloven blev gildehallen lukket, og eftermiddagen fortsatte med - som det stod i indbydelsen: Hyggeligt samvær, en let anretning (lækkert smørrebrød) og diverse drikkevarer
m.m.
En rigtig dejlig eftermiddag - tak til arrangerende gruppe.
Jørgen G J

2. Gilde gruppemøder
1. gruppe

Mandag 18.2.
Mandag 18.3.

Kl. 19:00
Kl. 19:00

Hos Ole
Hos Grete

3. gruppe

Onsdag 13.2.

Kl. 14:00

Hos Bitte
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2. Gilde indkalder hermed til GILDETING
Onsdag d. 13.03.2018. kl.19:00
Dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører, samt evt. stemmetællere.
Gildemesteren aflægger beretning.
Indkomne forslag:
Forslag fra ledelsen om vedtægtsændringer / afskaffelse af 3 års reglen.
(Se side 12)
Gildeskatmesteren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab
samt forslag til budget og kontingent for det kommende år.
Persondataforordningen ved GK.
Orientering fra grupperne.
Kaffepause
Valg af gildeledelse og suppleanter.
Valg af dør- og flagherold og suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Valg af GIM og GUM.
Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden.
Valg af repræsentant til bygildet +1 repræsentant fra gildeledelsen
samt valg af 1 suppleant.
Eventuelt. Herunder oplysning og vejledende behandling af forslag , der
vil blive fremsat på Bygildets generalforsamling (der kan ikke træffes beslutninger).
Udpegning af repræsentanter til fællesaktiviteter under Roskilde Bygilde.
Gildeledelsen
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Postforsendelse:

Forslag til vedtægtsændring i 2. Roskilde Gilde
Ledelsen foreslår en ophævelse af 3-års reglen, som følger, idet linje med
rødt udgår:
§ 3.

Gildets organisation følger ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark” med følgende undtagelser og tilføjelser :
- Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i ledelsen i mere
end 3 år.
- Valgperioden er 1. maj til 30. april.

Begrundelse: GS er en tung post at flytte i banken, og det bliver tiltagende vanskeligere at finde afløsere til posterne.
Stillet af ledelsen ved Gildetinget 13. marts 2019.

Medlemslisten.
Ada ønsker at udtræde af gildet.
Næste nr. udkommer

15/3-2019

Deadline 1/3-2019

Materiale sendes til Jørgen Gybel – gybel.jensen@dlgmail.dk
helst i Wordformat (doc).
Kilden udkommer 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer.
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