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Sommer, sol og havedage.
Selv om corona og andre vederstykkeligheder stadig gør livet surt for
mange mennesker, er det dog muligt at finde nogle ting at glæde sig over.
Haven omkring gildehuset kan stadig gøre det muligt at mødes og samtidig holde afstand, som det anbefales .
Det smager lidt af lejrliv, når madpakkerne og en hyggeøl kommer på
bordet.
Som det fremgår af Kilden/4-2020, mødes vi på afstand i gildehusets have
Tirsdag d. 18. august kl. 11 - ca. 13:00
Mandag d. 14. september kl. 11 - ca. 13:00
Det er helt frivilligt og meget hyggeligt, og man bestemmer selv tempoet .
Og samtidig kan vi glæde os over at holde vort eget lille åndehul ved lige.
Sammen!
På afstand!

Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Torsdag d. 27.8.
onsdag d. 16.9. - 21.10. - 18.11
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen
Vi mødes atter i Gildehuset den første mandag i måneden kl. 10 - ca.
11:30 - næste gang mandag d. 7. september.
Emne: Menneskerettighederne (vi genoptager emnet hvor vi slap.)

Før landet lukkede ned!
Fra 1. gildes gildeting.
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1. Gilde
Indbydelse
til 1. Gildes gildemøde med foredrag.
Alle i distriktet er meget velkommen.
Onsdag den 2. september 2020 i ” Gildehuset”
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde, Mødetid kl. 14:00

Temaet er:
”KUNSTENS BETYDNING FOR
KULTUREN I ET MODERNE SAMFUND”

Foredrag af: Fhv. sognepræst Jes Nysten
Prisen for dette arrangement er: 25,00 kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 25. august 2020
Helen Højgaard tlf. 28 55 09 95 eller mail: soeren-hoejgaard@sol.dk

m.v.h. Gildeledelsen
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2. Gilde

☼
Birgit Riemer
Den 17. maj mistede jeg en fantastisk veninde - og vi mistede en enestående gildebror. Birgit Riemer fra 2. Roskilde er gået hjem. Birgit var en
ildsjæl, der altid var rede til at give en hånd med. Simpelthen fordi hun
var et menneske, der selv så, h vor der var hjælp behov. Hun gjorde aldrig noget væsen af sig selv. Birgit forstod på sin egen stille måde at leve et internationalt gildeliv, og de kontakter, hun fik gennem deltagelse i
Grossarler Forum, Nordtræf, Nordisk-Baltisk, Zambia og andre, formåede hun og Gunnar Hauerberg at fastholde bl.a. ved at planlægge deres
mange rejser, så de lige kunne 'kigge ind' Birgits og min store, fælles
gildeoplevelse på Sangam i Indien med ISGF-medlemmer i februar 2019
blev løbende delt her på siden.
Som en sand Sct. Georg handlede hun til gavn for andre uden ønske om
egen vinding.
Æret være Birgits minde.
Birthe Karin Ømark
International koordinator

TAK!
Tak for jeres hilsner, deltagelse og varme tanker i forbindelse
med Birgits død og bisættelse.
Hilsner
Gunnar.
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HUSK
Friluftgildehallen
onsdag d. 12. august kl. 14
i gildehuset.
Tilmelding senest d. 8.august til
Hanne E .
Mail: hchristiansen3@gmail.com
eller tlf: 61 76 88 87
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Gildehilsen
GK: Hanne E

Kære Gildebrødre
Indbydelse til gildehal i 2. Gilde:
onsdag den 9. september 2020 kl. 14 :00
Hvor vi bl.a. fejrer Poul Jørgens og Gunnars
50-års jubilæum.
Mere information kommer på mail
Gildehilsen Hanne Christensen

Fra skatmesteren
Husk at der skal indbetales kontingent for efterår 2020:
Reg.nr. 2289 konto nr. 255 152 7975 (Nordea) beløbet er kr. 450.
mgh gildeskatmesteren. Christa
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INVITATION
Jeg havde jo inviteret jer til at fejre
min 80-års dag den 16. maj. Men det
kom jeg til at udskyde pga. corona.
Nu vil jeg i stedet invitere jer - med
ledsagere mv. til tapas m.m. i Gildehuset
Lørdag d. 19. september kl. 13:00.
I må gerne lige sende mig en mail, om
I kommer på mail dsl402366@vip.cybercity.dk eller et ring eller SMS på
2160 4372.
Gildehilsen Jørgen L.

Fra kansleren.
Bo Ivert Andersen har desværre meldt sig ud af vort gilde.

Udmeldelse.
Det er med beklagelse, at vi har modtaget Bos udmeldelse . Tak for lang
og tro tjeneste, der bl.a. omfatter en tid som gildemester i 2. Gilde samt
tillidsposter i Roskilde-Hedebo distrikt som DUS og en tid i ridderudvalget.
God vind fremover!

6

Foto: Jørgen Lauterbach

Fra 2. gildes gildeting.
Karen takkede af - Tak for din store indsats!
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer
15/10-20
Deadline 01/10-20
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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