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Referater fra gildeting og generalforsamling.
Referater fra gildernes og distriktets gildeting samt Bygildets generalforsamling udsendes samlet i et særnummer af KILDEN, når de foreligger.

Havedage omkring Gildehuset 2019.
Åbne havedage af ca. 2 timers varighed.
Vi mødes kl. 11:00 og laver havearbejde ca. 1 til 1 1/2 time. Ved 12:30tiden spiser vi vores medbragte madpakker.
Forhåndstilmelding ikke nødvendig, alle, der har lyst til at deltage med
sin madpakke, er velkomne, også selvom du ikke kan deltage i havearbejdet. Du kan måske brygge en kop kaffe el.lign. og ellers bidrage med lidt
hyggeligt samvær med en madpakke.
Datoer for sommeren 2019 er:
Tirsdag den 11. juni 11:00 – 13:00
Onsdag den 10. juli 11:00 – 13:00
Tirsdag den 6. august 11:00 – 13:00
Onsdag den 4. september 11:00 – 13:00
Karen 2. gilde

Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdag d. 18.9., 16.10. og 20.11.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Fællesturen 2019 til Guldberghus 3. - 5.6.
Planlægningen er begyndt, men du kan endnu nå at tilmelde dig til:
Hanne E. eller Jørgen G J
2. planlægningsmøde torsdag d. 9. maj kl. 14 i Gildehuset.
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Valdemarsdagen i Roskilde Domkirke
Fredag den 14. juni 2019 kl. 17:30.
Ændret tidspunkt for gudstjenesten på
Valdemarsdagen.
Da d. 15. juni 2019 falder på en lørdag,
hvor der er et andet arrangement i kirken,
er det efter aftale med Danmarkssamfundet, præst og domorganist besluttet, at
tidspunktet for gudstjenesten flyttes til
fredag den 14. juni kl. 17.30 til 18:30.
Arne Bjerager
Mindesmærket for Valdemarsdag ved Tallinn i Estland, hvor
Dannebrog ifølge sagnet faldt
ned under Valdemar II Sejrs
korstog.
Ved du, hvorfor det kaldes Valdemarsdag?
Denne dag for 800 år siden faldt Dannebrog ifølge et sagn ned fra himlen.
Det skete under et slag ved Lyndanise i Estland under et af Valdemar II
Sejrs korstog.
I begyndelsen af juni 1219 havde Valdemar II Sejrs flåde nået Estlands
nordlige provins. Invasionen var dels et korstog med det formål at omvende de hedenske estere, dels et forsøg på at styrke det danske østersøherredømme. Med i flåden var, ud over kongen, biskop Anders Sunesen og biskop Theoderik af Estland. I hæren var også flere af kongens vasaller: Tyskere under grev Albert og vendere under Vitslav I af Rügen.
Arne Bjerager
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Roskilde-Hedebo distrikt
Storebededagstur til Kastellet.
Tur til Kastellet i København, Torsdag den 16. maj fra kl. 18 - ca. 21.
Hvert år lægger masser af københavnere vejen forbi Kastellet på storebededags aften. Denne tradition vil vi
gerne være med til at bevare. Vi går
en tur på det store voldanlæg og køber
te og varme hveder i Kastellets kantine. Husk påklædning efter vejret.
Vi mødes ved indgangen til den ydre voldsti fra Bernadottes Allé.
Østerports S-togsstation ligger lige ved siden af.
Pris: kr. 10 + udgifter til te/kaffe og hveder.
Tilmelding senest 14.5. til Arne Bjerager:
mobil 2921 9870 - E-mail: abjerager@mail.dk

Referat fra I-Dag lørdag d. 16. marts.
DUS gruppen fra Roskilde Hedebo Distrikt havde indbudt til I-Dag med
et foredrag af historiker Carsten Egø Nielsen, som fortalte om ”Pigerne på
Sprogø”.
Der var mødt 43 gildebrødre frem, da Carsten Egø indledte med at omtale
nogle af de romaner, der er skrevet om pigerne på Sprogø. Det er gode
romaner, men de handler ikke om virkelige personer, derfor var Egø glad
for at kunne komme og fortælle sandheden om pigerne.
Der er også mange myter om Sprogø, for kun overlægen havde ret til at
udtale sig, så der var megen tavshed om det, og deraf opstod myterne.
4

Man skal huske at vurdere ud fra de vilkår, der gjaldt dengang. Det man
gjorde dengang, vil man ikke gøre i dag. Samfundet har selvfølgelig udviklet sig, det skal man have i baghovedet.
Dispositionen for Egøs foredrag var følgende: grundlaget for den viden
man har, lidt om øens historie, lidt om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, lidt om hverdagen for pigerne, ganske kort om
Sprogø under besættelsen og endelig nogle sammenfatninger til sidst.
Carsten Egø har brugt journaler for 100 af de 500 personer, der i løbet af
de 38 år fra 1923-61 har haft ophold på anstalten. Journalerne ligger på
rigsarkivets afdeling i Viborg, fordi Sprogø hørte under en stor åndssvageanstalt, Brejning, der ligger ved Vejle. Journalerne er dog omfattet af
restriktionerne om, at man skal have været død i 75 år, før nogen kan få
adgang til de personlige oplysninger, så man må søge og argumentere
godt for det samt underskrive blanketter om tavshedspligt. I journalerne
skrev overlægen og forstanderinden om de oplevelser, de havde med pigerne. Det er meget lidt der foreligger fra pigerne selv. Det drejer sig meget om forstanderindens samtaler med pigerne om arbejdet, og hvad de
ikke måtte o.s.v.
Egø fortalte herefter om øens historie, om Valdemarmuren, som for nyligt
er blevet restaureret. I 1560'erne strandede Frederik II på Sprogø i 7 dage, derefter bestemte han, at man altid skulle kunne få kost og logi på
Sprogø.
Disse bygninger kunne bruges, da man startede pigehjemmet. Der gik kun
2½ måned fra det blev besluttet, til pigerne flyttede ind, hvilket kun kunne
lade sig gøre, fordi bygningerne allerede stod der. Efter foredraget var der
tag selv bord med en lun anretning med diverse grønsager og drikkelse.
Eftermiddagen sluttede med kaffe og kage, en god dag at mindes.
Tak til den arrangerende gruppe ( DUS).
Arne Bjerager (for Birthe Sander)
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Indbydelse til Friluftsgildehal.
Mandag den 17. juni 2019
”Naturhytten i Hedeland” Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde.
Fællesspisning kl. 18:00, hvor der vil blive serveret forloren skildpadde
med flutes og sherry, inkl. øl eller vand.
Gildehal kl. 19:30 med indsættelse af ny kansler.
Foredrag kl. 20:30 med sognepræst
Marlene Højen Lundquist, Glostrup sogn.
der vil fortælle om ”mangfoldigheden i grænseland”.

Efter foredraget vil der blive serveret kaffe med tilbehør,
prisen for dette arrangement er: 65,00 kr. pr. person.
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. juni 2019 til
Arne Bjerager: Tlf: 2921 9870 eller E-Mail: abjerager@mail.dk
M.v.h. Distriktsgildeledelsen

1. Gilde
Kære Jonna og resten af Sct. Georgs gilderne.
Mange tak for jeres deltagelse ved min hustrus og vores mors (Birgits)
begravelse. Det var så fint og højtideligt med fanen ved kisten. Det
var en dag, der kom til at stå som et fint farvel med mange varme hilsener og smukke blomster.
Med venlig hilsen
Sven, Helle og Lene
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☼
Birgit Johansen.
”Birgit var sådan en god kammerat”. Den melding kom fra mange sider,
da meddelelsen om Birgits død var sendt ud.
Birgits sidste år var svære. Birgit mistede langsomt synet, og der kunne
ikke gøres noget. Dertil kom at hendes ægtefælle, Sven blev meget syg.
Dette bevirkede, at hun ikke kunne være ret meget med i gildet, men Birgit fulgte levende med i, hvad der skete, og hvordan de øvrige gildebrødre
havde det.
Selv om kontakten med Birgit de senere år de allerfleste gange var telefonisk, så var den dog ganske tæt. Trods en til tider svær og besværlig hverdag var Birgit altid glad, når man ringede til hende. En samtale med Birgit
hørte til blandt de glade og positive oplevelser.
Birgit havde været med i gildet i mange år, derfor var hun også god at
hente gode råd hos eller få drøftet ”Verdenssituationen” med.
Birgit startede i Margrethe Trop som blåmejse i 1951 og fortsatte til 1958.
Som voksen fortsatte Birgit i begyndelsen som en hjælpsom forældre på
sommerlejre, da Birgits døtre Lene og Helle var spejdere. Den slags kan
let gribe om sig, det gjorde det i Birgits tilfælde, som blev juniorleder.
Senere i 1991 blev Birgit gildebror, her blev hun væbner i 1997. Birgit
lagde et stort arbejde i gildet, hun var blandt andet kansler fra 1999 –
2002 og igen fra 2009 – 2012.
Birgits sidste år var som tidligere nævnt mindre rare, men ellers har Birgit
haft et godt og spændene liv. En god familie der foretog sig mange ting
sammen blandt andet en del rejser. Birgit fortalte med glæde om børn og
børnebørn, som hun og Sven havde megen glæde af.
Ud over en god gildetid, vi fejrede Birgits 25 års jubilæum i oktober
2016, havde hun også en god hverdag med et arbejde, hun satte pris på.
Det er mit indtryk, at alle der har kendt Birgit, har sat stor pris på bekendtskabet.
Æret være Birgits minde.
Jonna
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65. års jubilæum.
Kære Hugo.
1. Sct Georgs Gilde i Roskilde vil gerne ønske dig hjertelig tillykke med dit 65 års jubilæum den 15. juni.
Det er mange år, du har været medlem af Sct. Georgs Gildet. Du blev optaget den 15.juni 1954 i 1. Roskilde, og
efter nogle år blev du optaget som væbner, og senere blev du optaget som
ridder, så du har gennemført alle tre trin, som en naturlig del af din personlige udvikling.
Du har haft mange tillidsposter gennem de mange år til stor glæde og
gavn for gildet, og du er altid positiv med et stort smil, som smitter af på
os andre.
Du var medlem af den særlige Riddergruppe, der ikke ville være med i
andre grupper, men jeg har en fornemmelse af, at I har haft stor glæde af
hinanden i denne særlige gruppe.
1. Gilde vil ønske dig hjertelig tillykke med dit jubilæum den 15. juni.
På 1. gildes vegne
Arne Bjerager
Valdemarsdag 15. juni bliver i år fejret fredag den 14. juni med gudstjeneste i Roskilde Domkirke kl. 17.30.
Med andre ord dagen før Valdemarsdag.
Se side 3.

Seniorgruppen.
Seniorgruppemøde d. 29. april kl. 14 hos Inger Sommer.
Seniorgruppemøde d. 20.maj kl. 14 hos Else Madsen.
Husk tilmelding til Seniorgruppens møder.
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Referat af Sct. Georgsgildehal i 1. gilde.
13 gildebrødre mødtes på Sct. Georgsaften. Vejret var smukt, gildehusets
omgivelser var forårsgrønne, og stemningen var god.
Gildehallen var ledsaget af smuk og stemningsfuld musik, der dog gav os
et par overraskelser, fordi der ikke helt var styr på lydstyrken. Nå, så var
vi da sikre på, at alle var vågne.
Jonna ønskede i sin gildemestertale den nye gildemester, Arne Bjerager,
god arbejdslyst og nævnte, at vi i de sidste år har haft mange spændende
gildemøder og gode gruppemøder og udflugter. Det må være vores formål. Hjælpearbejdet må andre nu tage sig af – vi skal tage os af hinanden.
Jonna nævnte, at det store problem lige nu er Landsgildets økonomi. Her
er ikke udvist rettidig omhu, så nu må der ryddes op.
Kirsten Lindskov læste Sct. Georgs budskabet, som var skrevet af den
islandske landsgildemester Thorvaldur Siggmarsson. Han skrev om spejdertidens betydning for os og hvordan, den har formet vores livsstil. Jeg
kunne ikke lade være med at tænke, at det budskab kunne være skrevet
specielt til vores gilde – for 30 år siden.
Så blev Arne indsat som ny gildemester, og han takkede Jonna for hendes
indsats og hendes store engagement.
Gildehallen omfattede ikke blot dejlig musik. Vi fik også sunget nogle af
vore festlige forårssange - Tak for en fin oplevelse!
Aftenen fortsatte med superlækkert smørrebrød og en dejlig hjemmebagt
kage. Snakken gik livligt, til vi sluttede.
Kirsten Bertelsen
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Friluftsgildehal 1. Gilde.
Onsdag den 12. juni kl. 18 i Gildehuset.
Vi starter med gildehal - vi satser på godt vejr, så gildehallen kan holdes
omkring bålet.
Bagefter spiser vi sammen.
Pris kr. 40 for mad, drikkevarer og kaffe.
Gruppevis tilmelding senest onsdag den 5. juni til Merethe Hyldahn
mail: merethe@hyldahn.dk.
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2. Gilde
Indbydelse til friluftsgildehal.
Onsdag den 12. juni kl. 18
på Kildebakken.
Så er der igen stegt flæsk, nye kartofler og persillesovs, før bålet tændes og friluftsgildehallen indledes
under gildemester Karen`s ledelse.
Husk at medbringe bestik, tallerken, drikkevarer, kaffe/te og kop (kagen
leverer gruppen).
Bindende tilmelding senest den 6. juni 2019 til:
Inger 22 37 84 50 eller mail: inson@mail.dk.

Til alle gildebrødre i 2. gilde
Jeg har et spørgsmål:
Hvordan vil I modtage Sct.Georg fremover?
Skal det være elektronisk eller på papir?
Svaret sendes til
GK Hanne E.

2. Gilde gruppemøder
4. gruppe

Onsdag 22.5.
Tirsdag 25.6.

Kl. 13:30
Kl. 17:00
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Hos Hanne E.
Hos Birthe i sommerhuset

Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/8-2019
Deadline 1/8-2019
Materiale hertil sendes til Jørgen GJ (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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