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Det var tæt på!
Tirsdag d. 10. marts 2020
udbrød der brand hos vores
nabo, Parkforvaltningen. De
fleste bygninger brændte
ned til grunden og med dem
en del materiel - stort set
kun mandskabsbygningen
var tilbage.

Foto: Jørgen Lauterbach

En overgang var branden så
kraftig, at vort gildehus var
truet - heldigvis slap vi med
skrækken.

Kilden er denne gang ikke helt, som den plejer at være. Ingen ved helt,
hvad der sker, og hvad den næste besked fra myndighederne indebærer,
så det anbefales at holde sig orienteret om udviklingen og i tvivlstilfælde
søge information hos arrangerende gruppe eller gildeledelsen.

Roskilde Hedebo distrikt - 25 års jubilæum.
Roskilde Hedebo distrikt kunne fejre 25 års jubilæum d. 3. maj, hvor det
var planen at sejle en tur til Ungdomsøen i Øresund med efterfølgende
festgildehal og middag. Af velkendte årsager måtte dette aflyses, men ledelsen vil på et senere tidspunkt komme med et nyt oplæg til afholdelse af
jubilæet.

Aflysninger.
Af årsager, som I alle er bekendt med, aflyses følgende arrangementer:
Fællesturen (25.-27. maj) - aflyst.
Højskolegruppen - aflyst indtil videre.
Sangerlauget - aflyst indtil videre.
Gildecaféen - aflyst indtil videre.

KOPI af mail rundsendt d. 14.4.2020:
Kære Gildebrødre i 1. og 2. Gilde
Til alle Gildebrødre
Vi har fået en henvendelse fra Børnehuset Bullerby (tidligere Sct. Georgs
Gården) om de må låne vores Gildehus til 10 store børn (fra 5 til 6 år) + 4
personaler pga. Corona.
Dette har vi sagt ja til. De har i første omgang lejet huset frem til den 10.
maj med mulighed for forlængelse indtil 1. juni 2020
Jeg beder hermed ALLE om, ikke at komme i huset i denne periode.( evt.
kontakt Hanne Christensen 4240 7246)
Børnehuset/Roskilde kommune søger for rengøring i huset 2 gange dagligt.
Håber alle har det godt, og jeg glæder mig til at se alle igen så snart, det er
forsvarligt
Gildehilsen
Else
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Havedage omkring Gildehuset 2020
Kære gildevenner.
Vores havearbejde i år bliver ikke som det plejer. Vores hus er udlånt til
en børnehave – foreløbig for maj måned. Det kommer måske også til at
gælde for juni. I den tid kan vi ikke komme i og omkring huset på hverdage. Vi er så heldige, at Jørgen Lauterbach tidligere i år har foretaget en
kraftig beskæring af vores hæk, så det varer nogen tid, før den skal studses igen. Vi må så leve med ukrudt imellem fliserne og højt græs på bålpladsen.
Jeg vil dog forsigtigt foreslå nogle datoer, hvor vi måske vil kunne mødes,
men altså med forbehold for børnehavens fortsatte brug af huset. I denne
corona – tid tænker jeg, at netop vores havearbejde kan være en god måde
at mødes på igen. Vi er udenfor og kan nemt holde afstand. Vi har desuden selv madpakker med.
Vi (forhåndstilmelding ikke nødvendig) mødes kl. 11:00 og laver havearbejde ca. 1 til 1 1/2 time. Ved 12:30-tiden spiser vi vores medbragte madpakker. Alle, der har lyst til at deltage med eller uden madpakke, er velkomne, også selvom du ikke kan deltage i havearbejdet, men blot har lyst
til en snak og lidt samvær
Åbne havedage af ca. 2 timers varighed.
Datoer for sommeren 2020 er:
lørdag den 13. juni 11:00 – 13:00
Onsdag den 8. juli 11:00 – 13:00
Tirsdag den 18. august 11:00 – 13:00
Mandag den 14. september 11:00 – 13:00
Karen 2. gilde

Foto: Jørgen Lauterbach
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Roskilde-Hedebo distrikt
Indkaldelse til Distriktsgildeting
tirsdag den 11. august 2020 Kl. 14:00
i ”Gildehuset” i Roskilde
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
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 inde
holdt 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 gildeledelses
medlem ikke uafbrudt, kan bestride den samme funktion i me
re end 6 år.
Under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledel
ser, kan en gildebror på samme tid beklæde mere end en ledel
sespost.
§ 4 b. Valg af medlemmer til naturlauget Udgår
5.

Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for
det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af
kontigent.
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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)

7.

A Valg af suppleant for DGM
B Valg af suppleant for DGK
C Valg af suppleant for DGS
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Valg af revisorer og suppleanter.

9.

Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A Valg til ridderudvalget
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Eventuelt.

Distriktsgildeledelsen

1. Gilde
Tak til 1. Gilde
Hjertelig tak for den smukke buket blomster og for hyggeligt besøg af
Kirsten P. og Arne i anledning af min fødselsdag.
Mange hilsener
Helen
I anledning af min 85 års fødselsdag vovede Arne Bjerager sig ud i bidende kulde for at overrække mig en smuk gildebuket ved døren.
Tusind tak for det.
Else Madsen
5

En lille status fra gildeledelsen 1. Gilde
Gildeledelsen håber, at alle er i den heldige situation ikke at være syge
af Covid 19. I skal passe på hinanden og jeres familie. Lad os
(gildeledelsen) vide hvis der er nogen der er syge.
Gildeledelsen har besluttet: Grundet Covid 19 er Sct. Georgs Gildehallen og Friluftgildeaften udsat på ubestemt tid, da vi på nuværende
tidspunkt ikke ved, hvor lang tid det tager, inden vi kan ses igen.
Vi vil satse på at indkalde til et Gildemøde onsdag den 2. september
kl. 14 med foredrag.
Da vi ikke har udskiftning i gildeledelsen, er vi blevet enige om, at gildeledelsen tiltræder den 15. april.
Med gildehilsen
Arne Bjerager

Fra kansleren.
Lis Petersen har desværre ønsket at melde sig ud af gildet

2. Gilde
Aflysning!
I anledning af min 80 års fødselsdag har jeg i marts nummeret inviteret
til fødselsdagsbrunch i huset lørdag den 16. maj; men som situationen
er nu, har jeg besluttet at aflyse og så finde en anden dato, enten i juni
eller – måske mere sandsynligt – først til september.
Jørgen L.

Aflysning!
Forårsturen til Hillerød onsdag den 13. maj er aflyst.
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Aflysning af friluftgildehal den 10. juni 2020 på Kildebakken!
Corona sætter vores daglige arbejde / fritid på prøve. vi savner at være
sammen med familie og venner, vi vil hest ikke smittes eller smitte hinanden, situation er pt. en balancegang.
Pas godt på jer selv og hinanden.
————————————————————————————

Friluftgildehal onsdag den 12. august kl. 14:00
ved gildehuset Sankt. Agnes.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Tilmelding senesr 8. august til Hanne E.:
Tlf. 61 76 88 87 / mail: hchristiansen3@gmail.com
Med Gildehilsen
Christa, Hanne E og Hanne

Kære Gildebrødre
Tak for jeres tillid i forbindelse med valget til gildemester og jeres tro på,
at jeg kan klare denne opgave. Jeg er meget ydmyg og glæder mig til at
prøve kræfter med opgaven og håber, at I vil bære over, hvis det bliver
anderledes end det plejer.
Jeg vil samtidig takke tidligere gildemester Karen Henriksen, for hendes
arbejde i 2. gildes gildeledelse.
I disse Coronavirus-tider er det ikke til at vide, hvilke arrangementer, der
bliver afholdt - eller aflyst med kort varsel.
Jeg håber at vi kan ses til august, god sommer
Med gildehilsen
Gildemester Hanne Christensen
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/8-2020
Deadline 1/8-2020
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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