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1. Gilde- side 8

Referater
fra gildeting og generalforsamling udsendes som særnummer
af Kilden, når de alle foreligger.

2. Gilde - side 9 - 11

Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdage d. 18.3.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Husk!
hus/havedag onsdag d. 1 april
- morgenkaffe kl. 9:00.

Højskolegruppen.
Vi mødes i Gildehuset den første mandag i måneden kl. 10 - ca. 11:30.
næste gang mandag d. 6. april.
Emne: Vi fortsætter med menneskerettighederne.

Sangerlauget.
Sangerlauget synger i Gildehuset hver 3. onsdag i måneden, nu med lystigt harmonika-akkompagnement. Man bliver glad af at synge - vi er 16
glade sangere, men vil meget gerne være flere.
Inge-Birthe.
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Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet
Torsdag d. 16 April 2020 kl. 14:00 i Gildehuset
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasseren fremlægger regnskab for 2019 til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal sendes
skriftligt til formanden senest d. 15 marts 2020.
5.
Kasseren fremlægger budget for det kommende år.
6.
Beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab for fælles aktivi
teter, samt bekendtgørelse af valg af formænd og kasserer for disse.
7.
Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse.
8.
Valg af kasserer samt suppleant til Bygildets.
9.
Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden.
10. Orientering om planer for de næste år.
11. Eventuelt ( der kan ikke træffes beslutninger).
Gildehilsen Else

Fællesturen 25. - 27.5.2020
Så har vi holdt det første planlægningsmøde, og den foreløbige skitse lyder på besøg på Torsvang samlermuseum, Geocenter Møn, Elmelund eller
Keldby kirke med kalkmalerier. Måske kan vi arrangere noget med en
lokal vingård, og hjemturen kan gå via Borgmuseet i Vordingborg.
Der er indtil nu 17 tilmeldte, så der kan godt blive plads til nogle flere aftal evt. med undertegnede.
Næste planlægningsmøde: Onsdag d. 6.5. kl 14:00 i Gildehuset, hvor vi
bl.a. fastlægger kostplanen.
Jørgen Gybel
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Lidt ( trist) nyt fra Hjælpefonden.
Som vi i tidligere år har oplyst, er Hjælpefonden jo uden indtægter, så alt
hvad vi har ydet, tærer jo på fondens lille formue, som nu er ved at være
brugt op. Der er under 12.000,- kr. tilbage.
Hvis Hjælpefonden skal bestå udover dette år, skal der indtægter til, og de
kan kun komme direkte fra gildebrødrene. Men måske har nogen lyst til at
donere penge direkte, eller man kunne også tænke sig, at nogle kunne ønske at lade arvede midler komme fonden til gode.
Hvis fonden ikke får midler til at fortsætte, må det være på tide at lukke
og slukke for den del af gildernes virke, og være taknemmelige for, at der
i tidligere tider var energi, lyst og ikke mindst kræfter, til at lave de mange forskellige aktiviteter, så som loppemarkeder, julemarkeder, salg af
juleneg, juledekorationer, og hvad der ellers er arbejdet med gennem de
år, hvor kræfterne slog til.
Men det er ovre nu, og derfor må vi indse, at det måske er tiden, hvor
Hjælpefonden skal lukkes efter mange års arbejde til glæde for mange
spejdere og andre, som vi har kunnet støtte.
Vi skal diskutere dette på Bygildets generalforsamling, og vil naturligvis
gerne høre fra gildebrødre, hvad de mener om dette.
Til fondens bestyrelse skal der fra mig ,som formand, lyde stor tak for det
gode samarbejde. Det har været en stor glæde for mig at være med igennem de mange år.
Stence Sparrevohn- /Hjælpefondens formand.

Roskildegildernes hjemmeside sctgeorgsgilderneroskilde.dk
har siden starten i 2015 været besøgt 2.893 gange - d.v.s. gennemsnitligt
1,7 gange per dag.
Arne/webmaster
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Roskilde-Hedebo distrikt
Referat fra Distriktsgildehal 22.2.2020.
Der deltog 38 personer fra Landsgildet, Glostrup gildet, Greve-Solrød
Gildet, 1. og 2. Roskilde Gilderne, 1.
og 2. Tåstrup Gilderne og Vestvold
Gildet.
Gildemesteren fra Vestvoldgildet bød
alle velkommen og gav ordet til Distriktsgildemesteren, der åbnede gildehallen. Den fortsatte lige efter bogen. Gildemester talen gav os en opsummeringen af Sct. Georgs Gildets historie med vægt på, at hele gildebevægelsen startede i Danmark, og at det er vigtigt også her at holde fast i
den.
5 min. Sct. Georg blev holdt af distriktskansleren med overskriften: Fællesskaber/manglende fællesskaber. Det handlede om, hvordan den nye
trend med, at alle skal have altaner til deres lejligheder, er med til at
”nedlægge” mange af de gårdfællesskaber, der blev oprettet, da man åbnede gårdmiljøerne for efterhånden mange år siden. Det var et godt og
tankevækkende indlæg. Hele gildehallen blev indrammet af noget af Sebastians dejlige musik.
Efter gildehallen fik vi smørrebrød. Ved kaffen blev der lejlighed til at
stille spørgsmål til Landsgildekansleren. De gik mest på kontakten mellem landsgildet og de enkelte gilder. Der var spørgsmål om forbindelsen
til de medlemmer, der tidligere var en del af landsgildeledelsen, men nu er
ude. Det er de enkelte gilder, der selv skal henvende sig til dem for at få
hjælp. De kommer gerne rundt i hele landet. Der var en livlig debat, og
det sluttede med at DGM takkede Vestvoldgildet for at have afholdt mødet.
Ref. Bodil
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Indkaldelse til Distriktsgildeting
mandag den 11. maj 2020 kl. 19:00
i Taastrup Kulturcenter, Poppelalle 12, 2630 Taastrup
Dagsorden:
Punkt:
1
Valg af dirigent og protokolfører/referent.
2
Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3
Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det
forløbne år til godkendelse.
4
Behandling af indkomne forslag.
Ændringer at vedtægter:
§ 2. Distriktet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne
i Danmark, og dets sammensætning og arbejdsgrundlag er in
deholdt i § 7 b.
Distriktsgildeledelsen består af 5 medlemmer: ændres til 3
Medlemmer.
Distriktets Internationale Sekretær (DIS) Udgår af ledelsen.
Distriktets Uddannelses Sekretær (DUS). Udgår af ledelsen.
Genvalg kan finde sted. Dog tilstræbes det, at et gildeledelsesmedlem ikke uafbrudt, kan bestride den samme funkti on i
mere end 6 år.
Under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledelser, kan en gildebror på samme tid beklæde mere end en
ledelsespost.
§ 4 b. Valg af medlemmer til naturlauget Udgår.
5
Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det
kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontgent.
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A Valg af DGM.
B Valg af DGK.
C Valg af DGS.
D Valg af international sekretær ( DIS ).
E Valg af uddannelsessekretær ( DUS).
A Valg af suppleant for DGM.
B Valg af suppleant for DGK.
C Valg af suppleant for DGS.
Valg af revisorer og suppleanter.
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Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A Valg til ridderudvalget.
10 Eventuelt.
OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være
indsendt inden den 15. april 2020 til distriktsgildemesteren.
Distriktsgildeledelsen

HUSK: I-Dag lørdag d. 14. marts 2020
Se kilden 2/2020—side 5
Distriktes hjemmeside:
Adresse på hjemmesiden: www. rohebo.dk
Hjemmesiden blev oprettet i 2014 og den har været besøgt 2611 gange i
perioden, dvs. gennemsnit 1,3 pr. dag
Arne/webmaster

Husker du?
For 25 år siden - Hot Chili Six
Underholder ved LGT festaftenen i
Roskildehallerne.
7

1. Gilde
Referat fra gildemøde 5. februar 2020
I noget der næsten lignede et forårsvejr, mødtes vi
næsten 3o gildebrødre i gildehuset for at høre journalist og kommunikationschef Lis Frederiksen fortælle om sit spændende liv.
Lis Frederiksen fortalte om sin elevtid som journalist på Berlingske Tidende, de mange år som journalist og nyhedsformidler i Danmarks Radio og om
nogle spændende år på Den Danske Ambassade i Washington USA - Og
ikke mindst om sin tid som kommunikationschef for Kongehuset. Den
første i historien, så hun skulle selv designe sit job. Senere var hun kommunikationsmedarbejder omkring Kronprinsparrets bryllup.
Vi fik sjove og mere alvorlige anekdoter og oplevelser, idet Lis Frederiksen jo netop var ansat på ambassaden i USA den 11. september 2001,
da terrorangrebet mod Pentagon og Worlds Trade Center fandt sted.
Hun er en levende og god fortæller, (ikke journalist for ingen ting), og
tiden fløj af sted, og kaffe/kage i en lille pause var også dejligt.
Endnu en dejlig oplevelse i vort gilde. Og rart at se, at gildebrødre fra
andre gilder i distriktet også delte dagen med os.
Således oplevet og husket af STENCE

Sct. Georgs Gildehal - 1. Gilde

OBS - OBS!

Onsdag d. 22. april kl. 17 i Gildehuset (mødet ændret til start kl. 17)
SE KILDEN 2/2020 SIDE 8

Seniorgruppemøde søndag d.22. marts kl. 14 hos Elisabeth.
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2. Gilde
Fødselsdagsfest d.
8.2.2020
Ca. 25 GBer og gæster fik
en dejlig eftermiddag da 2.
gruppe havde indbudt til 2.
Gilde fødselsdag. Et festligt pyntet middagsbord
(kreation Buller og Inge)
og Irmas festmenu og til
kaffen hjemmebagte muffins (kreation Alice).
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Diverse drikkevarer ad libitum og sang efter Hannes sanghæfte. Men det
mest spændende var ”dagens kulturelle indslag” - foranlediget af den
kommende spejdernes lejr 2022” var Karin Sylvest fra Hjalte mødt op for
at fortælle os om, hvordan det var at være en del af de store lejre og lidt
om forventningerne til den kommende. Det blev en interessant og spændende opdatering af vores viden om nutidens spejderarbejde.
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INDBYDELSE TIL
SCT. GEORGS GILDEHAL
i 2. GILDE
TORSDAG D.23.APRIL 2020
Kl.14:00 i Gildehuset.
Bindende tilmelding senest
d.17.april 2020 til Else Thisen.
Mange gildehilsener 3.gruppe
2. gildes forårstur - onsdag den 13. maj
Turen går til Frederiksborg slot i Hillerød.
Vi mødes ved indgangen til slottet kl. 11.
Entre kr. 75 kr, dog ved 10 pers. 60 kr.
(medbring kontanter der skal betales samlet v. over 10 pers.)
Efter en selvstændig rundtur på slottet mødes vi i kaffehuset, der ligger
bagerst i Barokhaven kl. 13.15, hvor der er mulighed for frokost samt
kaffe og kage. (Evt. medbragt mad kan nydes på græsset i Barokhaven).
Tilmelding: Åse Nielsen mail: aasekemmer@outlook.dk
el. tlf. 21 48 49 88 senest onsdag den 6. maj.
(bus 600s kører til Hillerød)
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INVITATION
I begyndelsen af maj fylder jeg et
rundt antal år. Tallet kan beskrives
som to mindre cirkler ovenover hinanden efterfulgt af et nul.
I den anledning inviterer jeg gildebrødre med ledsagere mv. til brunch i gildehuset

Lørdag den 16. maj 2020 kl. 10.
I må gerne lige sende mig en mail, om I kommer på
dsl402366@vip.cybercity.dk eller et ring på
46 48 08 50, men det er ikke nødvendigt.
Gildehilsen Jørgen L.

Til medlemslisten:
Gurli har skiftet adresse per 1.3.20:
Ny adresse er Skovlyst 12A, Himmelev 4000 Roskilde.

2. Gilde gruppemøder
1. gruppe

Fredag 20.3.
Onsdag 29.4.

Kl. 14:00
aftales

Hos Grete
Tur til Statens Museum for
kunst

3. gruppe

Mandag 16.3.

Kl. 14:00

Hos Else

4.gruppe

torsdag 12.3.20
gruppetur til Tuse næs. Vi mødes kl. 12
på adressen Uglerupvej 31, Uglerup, 4300 Holbæk.
tirsdag 21.4.20
kl. 14:00 hos Inge Birgitte
mandag 15.6.20
kl. 17.00 hos Birthe
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/5-20
Deadline 1/5-20
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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