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Forårstur til Guldberghus.
(5 min. Sct. Georg v/2. gildes friluftagildehal.)
For ca. 9 år siden var der en gruppe gildebrødre, som syntes, det kunne
være interessant, at tage et par dage på tur til et sted i Danmark, hvor vi
kunne besøge nogle seværdigheder, som de fleste ikke havde kendskab til.
I år skulle vi overnatte på Guldberghus nær Kobæk Strand og senere besøge Agersø, og turen fandt sted d. 3-5 juni.
1. dag: Vi var 12 gildebrødre, der fordelt os i 4 biler for at køre til Guldbeghus. Her var vi fremme omkring kl. 12, hvor der var indkvartering og
frokost med medbragt mad. Heldigvis skinnede solen, så vi kunne nyde
maden udenfor i gårdhaven.
Efter frokost var der ”fri leg”, så nogle gik tur, mens andre snakkede eller
fortog sig noget helt tredje inden eftermiddagskaffen, hvortil vi fik en
lækker jordbærlagkage.
Den første aften var traditionen tro en flot buffet med hjemmelavede retter. Det er altid spændende at se, hvad der dukker frem på bordet.
Mens vi spiste, drak og hyggede os, var det tid til at synge lidt, og sanghæftet blev fundet frem , og så skrålede vi af fuld hals, til det omkring kl.
23 var tid til at krybe til køjs.
2. dag: Heldagsturen gik i år til Agersø, som er en lille ø på omkring 6,84
kvadratkilometer, der ligger mellem Storebælt og Smålandsfarvendet. På
øen er der 174 faste beboere. Den er 7 km lang og 3 km bred, og der er 80
sommerhuse.
Vi kørte til Stigsnæs, parkerede bilerne og gik ombord på færgen, som
sejlede os til Agersø - en sejltur på ca. 15 min. På havnen ventede traktorbussen, som var bestilt i forvejen. Vi kravlede op i den halvåbne anhænger, og så gik turen rundt på øen i ca. 2 timer. Vi kørte forbi kornmarker
og marker med blomstrende purløg, det var den smukkeste natur. Vi gjorde holdt forskellige steder, så chaufføren kunne fortælle om øens historie,
og han fortalte levende om øen, som første gang nævnes i Kong Valdemars jordebog fra 1231.
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Fra øens højeste punkt, - 12 meter over
havoverfladen - kan man se 10 danske
øer, og mens vi lyttede til chaufføren,
kunne vi nyde den smukke fuglesang,
tydeligst var lærken, som konstant svævede over vore hoveder. - Hvis man
trænger til fred og ro, frisk luft og smuk
natur, skal man tage til Agersø
Vi spiste frokost på kroen, hvor vi alle
havde bestilt mad hjemmefra, så den og
nogle kolde øl kom hurtigt på bordet. Det var dejligt at komme indenfor i varmen, lidt kolde var vi blevet af turen i
den friske luft.
Inden vi skulle tilbage med færgen, var der tid til at se lidt på ”byen”.
Nogle besøgte øens kirke eller købmanden, andre så på loppemarked eller
snakkede med den blinde børstenbinder.
Da vi var tilbage i Guldberghus, var det tid til en lille lur inden aftensmaden, som var bestilt fra den lokale kro. Det var en meget lækker kalvemørbrad med tilbehør. Stor ros til kokken.
Det blev en ganske dejlig aften, med endnu mange sange, og livlig snak
omkring bordet. Nogle gildebrødre gik til stranden for at se den flotte solnedgang. Ikke en vind rørte sig, det var en rigtig sommeraften.
3. dag: Det var køre-hjem-dag. Der blev spist morgenmad, smurt madpakker og ryddet op inden vi omk. kl. 10.30 kørte mod Sorø kunstmuseum.
Solen skinnede, der var ca. 26 grader, og humøret var højt, da vi ankom til
museet. Efter ca. 1 time på museet, mødtes vi udenfor, nogle fandt et sted
hvor de kunne spise frokost, mens andre kørte hjem.
Endnu en gang havde vi haft 3 oplevelsesrige dage sammen. Og så skulle
alle huske at stemme til folketingsvalget, inden kl 20.00
Hanne E
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Valdemarsdag i Roskilde Domkirke.
Vi mødtes – denne gang – ved bagsiden af Domkirken, kl. 17,20. 1. og 2.
gilde var repræsenteret, derudover var der ca. 12-15 andre faner.
Kl. præcis 17,30 gik vi ind i Domkirken med præst og biskop i front.
Gudstjenesten forløb som planlagt, der blev sunget salmer, Maria Harms
holdt en prædiken, og biskoppen holdt en rigtig flot flagtale. Herefter blev
der delt seks nye faner ud, så der var lidt flere, da vi atter gik ud gennem
Kongeporten.
Med Roskilde Garden og Hjemmeværnsorkestret i front marcherede vi
alle gennem Bondetinget, Karen Olsdatterstræde, Skomagergade og Stændertorvet, for til sidst at tage opstilling i Palægården, hvor der blev musiceret af hhv. Roskilde Garden og Hjemmeværnsorkestret. Borgmester Joy
Mogensen holdt også en fin flagtale. Efter talen sang vi alle Der er et yndigt land, og nu begyndte det så småt at dryppe fra oven, så fanerne blev
rullet sammen, og vi gik hver til sit.
En fin aften, men alt, alt for få faner. Der var én DDS-gruppe repræsenteret, Bjarke, men ingen andre DDS’er, KFUM’er, KFUK’er, FDF’ere eller
andre ungdomskorps. Det er ikke i orden (efter mit synspunkt).
Kirsten Lindskov

Fredagsbar!
Der er fredagsbar i Gildehuset den 23.august fra kl. 16 til kl 19 alle er
velkomne !
Kærlig og gilde hilsen.
Merethe

Havedag omkring Gildehuset 2019
Sæsonens sidste havedag: Onsdag d. 4. september kl. 11:00 - ca. 13:00.
Husk madpakken!
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Højskolegruppen.
Vi mødes i Gildehuset hver den 1. mandag i måneden kl. 10 til ca. 11:30
- første gang i denne sæson er 2.9.2019. Vi lægger ud med to kronikker
om ”høflighed”. Hvis du ikke har fået dem, kan de rekvireres hos Else
Thiesen eller Jørgen G J..

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.

Sangerlauget.
Nu starter den nye sæson i Sangerlauget, og vi er så heldige, at vi siden
januar har haft musikalsk akkompagnement af Egon Søndergård, der
spiller harmonika. Vi er 15 glade sangere og kan sagtens være flere endnu. Vi byder alle interesserede velkomne, og det er stadig den tredje
onsdag i måneden, første gang den 18. september fra kl.19 til 21.
På gensyn
Inge-Birthe

Fællestur 2020?
Er der interesse for fællestur i 2020? Det kunne f.eks være 25. - 27. maj?
Jeg har fundet et muligt opholdssted nær Vordingborg med muligheder
for at besøge Møn på heldagsturen.
Interesseret? Giv et prej, hvis du er interesseret - vi skal helst være lidt
flere, end vi var i år!
Mail: gybel.jensen@dlgmail.dk
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Roskilde-Hedebo distrikt
Referat fra DST-friluftsgildehal 17.6.2019.
I det dejligste sommervejr samledes
en flok gildebrødre den 17. juni 2019
til distriktets årlige friluftsgildehal i
Hedeland. 1. Roskilde. havde fået
overdraget arbejdet med det praktiske,
og det klarede de flot! - Men ikke en
aften helt uden problemer! Der var
afbud fra foredragsholderen og en sygemelding fra DGM Tommy Carlsen,
men alt blev flot klaret, da suppleanten for DGM hedder Mogens Tangaa-Andersen.
Højsædet var opstillet foran Herredsfogedhytten, og vi nød både udsigten
og røgen fra bålet.
Der skulle have været udskiftning i distriktsgildeledelsen, men p.g.a.
mange sammenfald blev det udskudt til DGM igen er ok.
Mogens omtalte besværet med at finde nye ledelsesmedlemmer, både til
distriktet og i gilderne, og kom ind på de drøftelser, der havde været på
distriktsgildetinget, hvor en eventuelt lukning af distriktet blev drøftet, da
ingen meldte sig til at overtage kanslerposten. Her enedes man om at se
tiden an til efter landsgildetinget, måske kommer der nyt derfra.
Mogens gennemgik de opgaver, som distriktet står for i løbet af et år. Alt
det vi kan opleve, hvis vi deltager i distriktets arrangementer, og det er
ganske meget.
Jørgen Lauterbach kom i sit 5. min, Sct. Georg ind på omtalen og fejringen af Dannebrog, vores flag, som to dage tidligere var blevet fejret over
det ganske land.
I eftergildehallen nød vi kaffen på den anden side af huset, hvor solen stadig skinnede, og gøgen kukkede lystigt.
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Her blev Margit Fohlmann, afgående DGM, hyldet med en buket blomster og takket for det store arbejde hun har lagt i distriktet, bl.a. som DGM
i 2 perioder. - Margit var også DGM i Hedebo Distrikt da det for 24 år
siden blev lagt sammen med Roskilde og blev til Roskilde-Hedebo Distrikt – så næste år kan distriktet fejre sit 25 års jubilæum.
Margit takkede for blomsterne og for det gode samarbejde, hun har haft
med diverse ledelser gennem årene. En speciel tak til Arne Bjerager, som
havde stået hende bi gennem mange år.
Det kvitterede Arne for og inviterede samtidig os alle til Roskilde den 4.
september for at høre ambassadør Bent Haakonsen fortælle om sit arbejde
som ambassadør.
Det planlagte foredrag blev jo desværre aflyst, men til gengæld fik vi mulighed for en længere snak med de andre fremmødte gildebrødre, og det
var ikke så ringe.
Vi sluttede af med at danne broderkæde og takkede alle de involverede
for en dejlig aften.
Ref. Esther, 2. Taastrup
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Fellowshipday 2019
Lørdag 26. oktober
på
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Foredrag ved Ulla Thorbjørn Hansen. - Ledende beredskabspræst ,værnspræst og en af dem der, af politiet og forsvaret bruges som
dødsbud. Ulla vil til Fellowshipday komme og fortælle om sit mangeårige
virke i bl.a. forsvaret, om arbejdet som dødsbud og om sit arbejde som
præst og sjælesørger. Ulla er en meget levende og interessant fortæller.
Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16.00
til spisning, foredrag, og hyggeligt samvær.
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

1. Gilde

☼
Leif Vilhelmsen
Det er med stor sorg og vemod, at vi nu må tage afsked med Leif Vilhelmsen.
Leif har været medlem af Sct. Georgs Gilderne i 56 år. Han begyndte som
spejder i DDS i Glostrup den 1. januar 1948 indtil 1. januar 1953, hvor
han var skovmand og ulveleder.
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Leif blev optaget i Sct. Georgs Gildet i Glostrup den 16. juni 1963, og
senere overført til Vestvold Gildet, og kom 20. august 1974 til 1. Gilde i
Roskilde.
Som en naturlig ting for Leif, har han gennemgået alle tre trin, dvs. han
har været svend, væbner og blev slået til ridder den 20. marts 1974.
Leif har påtaget sig flere forskellige tillidsposter, bl.a. revisor i flere omgange, medlem af Scleroselauget, kasserer i Hjælpefonden og fra 1995 til
1999 som herold. Når der har været noget praktisk arbejde, der skulle udføres, gik man aldrig forgæves til Leif. Hans valgsprog var: ”Det klarer
jeg” – og så blev det ordnet.
Der var en lille Robert Jacobsen gemt i Leif - se bare på det flotte smedejerns arbejde med liljen, der er opsat på endevæggen i gildesalen med
baggrundslys.
Jeg vil huske tilbage på de mange spejder- og museløb, vi har arrangeret
for spejderne, og her var Leif ivrig deltager.
Leif var en stille mand; men tag ikke fejl! han havde sine meninger og
godt, at han delte dem med os.
Det var et stort tab for Leif, da han mistede Eli; men det er vores opfattelse, at han glædede sig til at komme til vores forskellige arrangementer i
Sct. Georg Gilderne. Det kneb med hørelsen, og han havde det bedst i
mindre forsamlinger.
Tak fordi vi i gilderne blev en del af Leifs liv, vi vil mindes ham som en
loyal og tro gildebror.
Æret være hans minde.
Arne Bjerager/ GM
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Referat fra 1. gildes Friluftsgildehal onsdag d. 12. juni.
I det dejligste sommervejr samledes 18 gildebrødre i gildehusets dejlige have, parate til at
have lejrbål, skønt solen
skinnede fra en skyfri
himmel, så det var svært
at få øje på flammernes
kåde spring, men masser
af røg gjorde sit til, at vi
huskede de mange dejlige lejrbål, vi har oplevet, engang for længe,
længe siden.
I sin gildemestertale talte Arne om en kronik, der sagde: ” kom ned fra
altanerne, ned til fællesskaberne i gården”. Den handlede om de mange
fornyelser af ejendomme med altaner i massevis, som så blev de små private rum, man samles i, og de påtænkte fællesskaber i bebyggelsen blev
væk, og alle blev i deres eget lille rum.
Dette er også en påmindelse til os om at deltage i fællesskaberne, da de jo
ellers forsvinder, og vi har alle brug for hinanden. Vort fællesskab i gildet
er værdifuldt, og vi skal værne om det og huske at få alle med, også de
som måske af en eller anden grund er ved at falde ud. I 1.gilde er alderen
høj, og de af os, der endnu kan, må huske, at vi måske kan give et lille
skub eller et lift til dem, der ikke kommer så ofte, så de stadig er med.
Vi kunne også fejre, at Hugo Kvajborg havde 65-års gildejubilæum, og
selv om Hugo ikke mere kan deltage i gildet, mindedes vi alle de mange
år, hvor han altid var med. Og Hugos kone havde bedt om, at de 2 flasker
vin, han fik som gave, måtte blive skænket for os alle til friluftsgildehallen, så vi skålede for Hugo.
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Dejlige deller m. nye kartofler og brun sauce i rigelige mængder var menuen, og vi siger tak til Merethe for dejlig mad.
Endnu en dejlig aften i gode venners lag og en smuk hjemtur i den lyse
sommeraften.
Således oplevet og husket af STENCE.

Indbydelse til 1. Gildes gildemøde med foredrag.
Hvor 2. Gilde er meget velkommen.
Onsdag den 4. september kl. 14:00
i ” Gildehuset” Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Mødetid kl. 14:00
Foredrag af: Ambassadør Bent Haakonsen

”Hvilken betydning har en ambassade
i udlandet for Danmark?”
Prisen for dette arrangement er: 25,00kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. august 2019
Arne Bjerager tlf. 29 21 98 70 eller mail: abjerager@mail.dk
m.v.h. Gildeledelsen

Indbydelse til 1. Gildes Gildehal
onsdag den 2. oktober kl. !4 i Gildehuset
Efter gildehallen er der kaffe og kage - Pris kr. 25.
Gruppevis tilmelding senest fredag den 27. september til:
Helen Højgaard mail: soeren-hoejgaard@outlook.com tlf.: 4636 4020
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Seniorgruppen
Mandag d. 2. september kl. 13 - Cafe Freunde.
Mandag d. 23. september kl. 14 - hos Elisabeth.
Husk tilmelding!
Else

2. Gilde
2. Gildes Sct. Georgsgildehal.
2. Gildes Sct. Georgsgildehal 2019
blev afholdt onsdag den 24.april.
Else var vikar for gildemester Karen, som havde forfald. Else talte i
sin tale om teaterstykket Abrahams
børn, som både er jøder, kristne af
alle slags og muslimer af alle slags.
Hun læste Sct.Georgsbudskabet fra
den islandske landsgildemester
Thorvaldur Sigmarsson, hvorefter vi dannede broderkæde på 17 medlemmer og aflagde Gildeløftet.
Vi skulle skifte Gildekansler, så Else takkede Anne Dorte for meget vel
udført arbejde og indsatte Hanne Christiansen i embedet.
Vi sang dejligt mange sange, og Jørgen G., som vikarierede for Ole, klarede fanen. Vi hyggede os bagefter med et stort, lækkert stykke smørrebrød og hjemmebagte kager, og det var 2.gruppe, vi kunne takke for det.
Gilde hilsen Bitte 3.gruppe
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Friluftsgildehal i 2. Gilde.
Vejret var med os, da vi traditionen tro - indledte
aftenen med at hejse flaget og - også traditionen
tro - med stegt flæsk og
nye kartofler med persillesovs.
Karen førte os med sikker
hånd gennem gildehallen,
hvor hun i gildemestertalen gjorde sig tanker om
store og små problemer - hvordan vore problemer synes mikroskopiske i
forhold til dem, vi ser rundt i verden; men at de for den enkelte godt kan
synes store og næsten uoverskuelige.
Hanne E. fortalte i sit 5 min. Sct. Georg om den nyligt overståede fællestur til Kobæk Strand (se side 2) og glædede sig over, at vi stadig, efter
9 ture, kan finde nye oplevelser og glæde ved hinandens samvær.
Medens solen langsom forsvandt, hyggede vi os med fællessang og kaffe
med kage, inden vi ønskede hinanden ”god sommer” og tak for i aften.
Jørgen G J
Er der nogen, som mangler en rød pude, glemt på Kildebakken?

Indbydelse til gildehal i 2. Gilde:
Onsdag den 11. september kl. 19:00
Efter Gildehallen serveres en let anretning.
Bindende tilmelding til Hanne Christensen senest den 4. september
Hp-samba@mail.tele.dk eller mobil: 42 40 72 46
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1. gruppes gruppetur til Ejby-bunkeren.
Lørdag den 10. maj var vi fire fra 1. Gruppe, der drog til Oplevelsescenter
Vestvolden, nærmere betegnet Ejbybunkeren.
Vestvolden blev bygget i slutningen af 1800-tallet som en del af Københavns befæstning. Under 1. Verdenskrig var den bemandet med næsten
50.000 soldater. I 1920 blev befæstningen opgivet som forsvarsværk, og
Vestvolden groede til i træer og buske. Men under den kolde krig vendte
forsvaret tilbage, da Ejbybunkeren blev bygget som hovedkvarter for Københavns luftforsvar. Fra 1954 til 1971 var bunkeren bemandet døgnet
rundt, og senere blev bunkeren brugt som militær kommunikationscentral.
Bunkeren er nu indrettet som koldkrigsmuseum med mange illustrationer
- også af de oprindelige anlægsarbejder. Vi fik et levende indtryk af de
aktiviteter, der er foregået her.
Hele Vestvolden udgør nu et langt rekreativt område med cykel- og gangsti, og man kan frit færdes på det gamle voldterræn.
Vi sluttede dagen med en frokost i Rødovre Centrum og en god snak.
Jørgen L.

2. Gilde gruppemøder
1. gruppe

Mandag 16.9.
Mandag 14.10.

Kl. 19:00
Kl. 19:00

Hos Inge M.
Hos Grete W.

2. gruppe

Tirsdag 24.9.

Kl. 14:00

Hos Gurli

3. gruppe

Mandag 26.8.

Kl. 14:00

Hos Inge Ravn
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Fra gildekansleren:
- OBS Gurlis mailadresse er: gurli.damgaard@youmail.dk
- Sanne Andersen har desværre meldt sig ud af gildet.
- Anne-Dorte Holland har desværre meldt sig ud af gildet.

Fra gildeskatmesteren:
HUSK indbetaling af kontingent for efterår 2019:
Reg.nr. 2289 konto nr. 255 152 7975 (Nordea) beløbet er kr. 450.
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/10-2019
Deadline 1/10-2019
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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