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Referat fra fælles gildemøde 6. november 2019.
Birgit Riemers besøg på WAGGGS verdenspigecenter Sangam i Indien.
21 gbr. blev budt velkommen af gm. Karen Henriksen. Efter sangen "For
spejdere findes ej grænser på jord" tog Birgit ordet og fortalte om 11 gbrs.
oplevelsestur til Indien 17 - 25. februar 2019.
Holdet blev budt velkommen med sang og optræden, det var meget rørende. På programmet var bl. a. besøg i Gandhi`s hus. De var tilskuere til et
stort og farverigt bryllup. I Mombay besøgte de en skole, der støttes af
Sct. Georg Gilderne. Turen gik også til templer, der var udhugget i klipperne. Guiden inviterede på frokost i sit private hjem, og de så flotte solnedgange med stort folkeliv. Der var også stor fattigdom rundt omkring.
Der blev arrangeret store maleriske rundture alene for de 11 gbr. Sangam
er bare så smukt, farver og blomster overalt.
Så var der på markedstur med spejderopgaver og besøg i kvindehus, hvor
kvinder fabrikerer ting til salg.
Der er 5 verdenspigespejdercentre, Sangam er nr. 4. Der er et mobilt center under tilblivelse.
Turen afsluttedes med en festmiddag og dans, hvor alle var iført sari. Der
var sang og latter og gæt og grimasser.
Morgenmøde med reflektion på hjemrejsedagen, og så var der afgang med
med bus med ødelagt ventilation og med risiko for ikke at nå flyet. Men
det gjorde vi heldigvis.
Tak for et underholdende og livligt foredrag.
Birgit havde medbragt en sari, tørklæder til salg og en udstilling over effekter, bl. a. genbrugsposer syet af avispapir og m.m.
Inger Nielsen 2. gilde
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Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdage d. 15.1., 19.2. og18.3.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen.
Vi mødes i Gildehuset den første mandag i måneden kl. 10 - ca. 11:30.
Næste gang mandag d. 3. feb.
Emne: Vi fortsætter med Tænkepause om HÅB.

Fællesturen til Nyråd.
Vores reservation er nu bekræftet: Humlemosegård d. 25. - 27. maj.
Som sædvanligt holder vi et par planlægningsmøder - vi aftaler nærmere.
Jørgen GJ
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Roskilde-Hedebo distrikt
Indbydelse til Distriktsgildehal
Mandag den 24. februar 2020
Rødovregård, Kirkevænget 1, 2610 Rødovre
Gildehal kl. 19:00
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe, og DGM
vil orientere om situationen for landsgildets fremtid, med de ændrede vedtægter.
Prisen for dette arrangement: kr. 75,00 pr. person
Gruppevis tilmelding, senest den 15. februar 2020
Bindende tilmelding til: Arne Bjerager
Tlf. 29 21 98 70 E-mail: abjerager@mail.dk
m.v.h. Distriktsgildeledelsen

Husker du?

I år er det 25 år siden, LGT blev
afholdt i Roskilde med midnatsgildehal i Roskilde Domkirke.
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I-DAG
LØRDAG DEN 14. MARTS 2020
Gildehuset,
Sankt Agnes 2 , 4000 Roskilde.
Program for I-DAG’en vil være:
Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.
Herefter vil Kvindelig eventyrer m.m. Cecilia Vanman fortælle om det
Antarktiske kontinent, verdens dybfryser og pingvinernes rige. Vi tages
med på en fascinerende sejlads til det Antarktiske kontinent, hvor man
møder et sandt overflødighedshorn af dyreliv og overvældende natur.
Ca. kl. 12.30 er der frokost, og vi regner med at slutte ved 14.00- tiden.
Hele arrangementet koster 90,00 kr. pr. person incl. drikkevarer: Vin, øl
eller vand og kaffe.
Bindende tilmelding senest den 10 marts 2020 til:
DUS : Birthe Sander
mail: birthesander@gmail.com
Mobil: 60803795 eller tlf. 43966980
På gensyn DUS/GU gruppen.
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads.Tilmelding er bindende da vi bestiller mad
ud fra deltagerantal.
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1. Gilde
Referat fra 1. Gildes julefrokost d. 4. december.
Da det viste sig, at vi blev 12 deltagere, inviterede John og Merethe os til
deres hyggelige hjem i Kornerupsvænge, i stedet for at skulle være i huset. Dejligt og hyggeligt - og flot at Merethe både orker at lave dejlig mad
og være vært. Stor tak til både Merethe og John for det.
Efter dejlig frokost og afsyngelse af et passende antal julesange måtte vi
vride hjernerne til en lille julequiz, som Kirsten havde medbragt. Det lykkedes at finde alle svarene, nogle med mere hjælp af sidemanden end andre…
Så gik vi i gang med pakkespillet, og som vanligt fløj pakkerne rundt på
bordet - men enkelte af os blev virkelig heldigt ”begavet” og vandt dermed retten til at skrive dette referat!
Efter nogle hyggelige timer kunne vi så ønske hinanden god jul og glæde
os over endnu en dejlig dag i 1. Gilde. Vi er nok alle blevet gamle eller i
hvert fald ældre, men humøret fejler ikke noget, og strabadserne ved at
komme til og fra overstår vi gerne
for det gode samværs skyld.
Tak alle sammen for en dejlig dag
og kærlig hilsen til dem der ikke
kunne være med.
Således oplevet og husket af
Stence.
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Referat fra 1. Gruppes julefrokost
Vi startede julefrokostsæsonen mandag den 18. november, hvor vi med
ægtefæller kom til et flot pyntet julebord hos Dot og Halfdan.
Vi fik sild og snaps og andre gode sager, der var en fantastisk god stemning.
Til sidst var der kaffe med småkager og chokolade, her var stemningen
også i top, så det blev ikke en kort julefrokost.
Referent Helen Højgaard
Indbydelse til

1. Gildes gildemøde med foredrag.
Onsdag den 5. februar 2020 i ” Gildehuset”
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde, Mødetid kl. 14:00
Alle i distriktet er meget velkommen.
Foredrag af: Journalist Lis Merete Frederiksen
Lis Frederiksen har været ansat 21 år i nyhedsafdelingen i Danmarks Radio, som journalist, studievært og nyhedschef. Derefter godt 5
år som diplomat og informationschef på den
danske ambassade i Washington, USA.
Fra 2004 til 2008 var hun Kongehusets første
kommunikationschef.
Prisen for dette arrangement er: 25,00 kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. februar 2020
Arne Bjerager tlf. 29 21 98 70 eller mail: abjerager@mail.dk
m.v.h. Gildeledelsen
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1.Sct Georgs Gilde i Roskilde indkalder hermed til gildeting
Onsdag den 4.marts 2020 kl. 14 i Gildehuset Sct. Agnes
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører/referent.
2. Gildemesteren aflægger beretning.
3. Behandling af indkomne forslag – ny gruppedeling.
4. Gildeskatmesteren forelægger til godkendelse det reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent for det kommende år.
5. Beretning fra grupperne.
6. Valg af gildeledelse samt suppleanter.
7. Valg af 2 herolder og 1 suppleant.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden.
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygilde.
Gildeledelsen udpeger et medlem og en suppleant valgt blandt
gildeledelsen
11. Valg af GIM, GU og suppleant for GU.
12. Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter.(Vi har p.t. ingen
fællesaktiviteter)
13. Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde.
14. Eventuelt (beslutninger kan ikke træffes).
Ledelsen sørger for det praktiske.
Gildeledelsen

Seniorgruppen.
Møde onsdag d. 22. januar kl. 11 hos Inger Sommer.
Husk tilmelding!

8

2. Gilde
Julemøde i 2. gilde.
Onsdag d. 11. dec. mødtes 25
gildemedlemmer m.m. til gløgg
og æbleskiver, kaffe og småkager m.v. og julehygge med
sang, tipskupon og pakkespil,
og Birgit sørgede for et juleeventyr fra det virkelige liv hvor
fællessang var en af ingredienserne.
Hanne E. udnævnte sin navnesøster til årets julenisse og overrakte hende
den traditionelle nissehue.
Det var en fin eftermiddag, som 4. gruppe havde sammensat, og Karen
takkede på alles vegne.
Jørgen G J

2. Gilde gruppemøder
1. gruppe
2. gruppe

Torsdag 23.1.
Tirsdag 14.1.

3. gruppe

Fredag 17.1.
Tirsdag 18.2.
Mandag 16.3.
Onsdag 5.2.
Tirsdag 10.3.
Torsdag 21.4.

4. gruppe

Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 14:00
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Efter nærmere aftale
Hos Gunnar
Hos Bitte
Hos Inge Ravn
Hos Else
Hos Hanne
Hos Aase
Hos Inge Birgitte

Referat fra Nytårgildehal 2020.
Vi var en flok gildebrødre og gæster, 22 i alt, der var mødt frem til åres
Nytårgildehal og blev budt velkommen i vandrehallen med et glas cava.
Gildehallen forløb som det sig hør og bør med flaghilsen, taler, sange og
musik.
Karen holdt en dejlig gildemestertale, hvor hun talte om, hvor vigtigt det
er at komme op af stolen / sofaen og ud at gå, som Karen sagde: ”det er
dejligt med en tur ved skov og strand og særlig efter en december måned
med alt for mange fristelser”. Karen fortalte om de dejlige timer, hun bruger på stranden og ved vandet, hvor hun på lange gåture samler sten med
mere. Hun opfordrede os alle til at komme ud i naturen hver eneste dag,
som hun sagde: ”På med frakken, huen, tørklædet og så afsted i den friske
luft”.
Jørgen Gybel holdt 5 min Sct. Georg, som var ”sakset” fra Kristeligt Dagblad. Spørgsmålet: ”Hvad giver dig håb for det kommende år” blev besvaret af tidl. overrabiner Bent Melchior, biskop Tine Lindhardt og højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen.
Efter gildehallen satte vi os til et hyggeligt, veldækket bord, hvor vi startede med en sang fra Jørgen G’s fine sanghæfte. Derefter fik vi smørrebrød, ostebord, vine og kaffe med Bodils hjemmebagte småkager.
Tak til 1. gruppe for en flot og hyggelig eftermiddag.
På 2. gruppes vegne, Godt Nytår!
Hanne Christensen

Rettelse:
Til programmet trykt på bagsiden af medlemslisten :
Sct. Georgs Gildehallen finder sted Torsdag d. 23.4.2020
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Invitation til 2.Gildes fødselsdag,
Lørdag den 8. februar 2020 kl. 13:00
i Gildehuset Sct. Agnes
med hygge og underholdning
Der bliver serveret en let anretning med mere. pris 100,00 kr.
Tilmelding senest den 1. februar
Hanne Christensen: Tlf.:42 40 72 46 Mail: hp-samba@mail.tele.dk
Håbet at se jer alle + ledsager
Mvh. 2 gruppe
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer
15/2-20
Deadline 1/2-20
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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