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Kære alle Gildebrødre og brugere af Gildehuset Sct. Agnes
De nye tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt
07. december 2020 af Søren og Mette, indeholdt en anbefaling, at alle
sociale arrangementer med over 10 personer aflyses til og med 28. februar 2021.
Dette bevirker at vores Nytårskur, fælles møde for 1. og 2. gilde og vores fødselsdagsfest er aflyst. - Pas godt på jer selv og hinanden
Med Gildehilsen
Gildemestrene / Arne Bjergager og Hanne Christensen

Kære Alle.
Fredslysarr. er slut for denne gang,
og timen kl. 18-19 ved Sankt Laurentii blev en dejlig oplevelse. Vi
var samlet foran kirken med banner
og fakler, og vi blev overraskede,
da flere kom for at tænde deres
lampe. Vi var glade for, at vi havde
taget beslutningen om at gennemføre arrangementet på denne måde, da vi
efterfølgende sad i Sankt Agnes over en kop kaffe.
I ønskes en god JUL OG GODT NYTÅR.
Gildehilsen
Helge.

Nyheder på hjemmesiden.
Hjemmesiden er blevet opdateret med et par nye indslag:
1)
2)
3)

Baden Powell (historie)
1. Gildes gildemestre gennem tiderne
Stadsgildemestre gennem tiderne

Det er godt med lidt historik.
Arne

Aflysning af fælles gildemøde.
Det er med beklagelse, at vi kommer til at aflyse vores fælles gildemøde
onsdag den 3. februar 2021. Som følge af den seneste udvikling med stigende smittetal har sundhedsmyndighederne udstukket nye retningslinjer.
Hanne og Arne

Hvis det er muligt, er Gildecaféen åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Torsdag d. 28.1.21 og onsdag d. 17.2.21
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen.
Som sædvanligt mødes vi den første mandag i måneden - næste gang
mandag d. 1.2. kl 10:00 - ca. 11:30 i Gildehuset.
Da vi normalt er <10 deltagere, burde der ikke være problemer i h.h.t.
curona-anvisninger.
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Roskilde-Hedebo distrikt
LØRDAG DEN 13. MARTS 2021
Afholdes der I DAG i 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.
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 4. marts 2021 til:
DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com
Mobil: 60803795
På gensyn DUS/GU gruppen.
Forhåbentlig er Corona så meget overstået at vi må mødes igen.
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

Kære Gildebrødre og jeres familier.
Nu er der atter gået et år. Det mærkeligste år jeg nogen sinde har oplevet,
dagligdagen har været sat på stand by siden den 11. marts på grund af den
smitsomme Corona pandemi.
Det har bevirket mange aflysninger og udsættelser af gildeaktiviteter.
På trods af alle disse fortrædeligheder vil jeg håbe, at alle har haft en god
jul og får et godt nytår - Pas godt på jer selv.
De bedste nytårshilsner
Arne
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2. Gilde
Kære alle Gildebrødre.
Hermed en glad jule- og nytårshilsen med ønskes om en lysere fremtid.
Jeg håber at alle kommer godt igennem de næste måneder. Jeg er ked af,
vi ikke kan mødes, men har fuld forståelse for, at vi skal passe på os selv
og hinanden.
2020 har været et turbulent år, præget af mange afsavn. Aldrig har vi været så meget alene, og aldrig har vi følt os så ensomme.
Jeg ser frem til et 2021, hvor vi igen kan mødes i Gildehuset, i skoven
eller på en udflugt.
De bedste ønsker for det nye år – for os hver især, for dem vi holder af, og
for Sct. Georgs gildet!
Med Gildemester hilsen
Hanne Christensen

GILDETING i 2. Gilde
Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. marts 2021.
Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal
fremsendes skriftligt senest 14 februar 2021.
Med Gildehilsen
Gildeledelsen

5

Gilderådsmøde 13. januar 2021
From: Hanne Christensen
Sent: Tuesday, December 15, 2020 7:11
PM
To: H&P
Subject: Indkaldelse til udviget gilderårdmøde.
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Kære GK + GSM + Herol dør+ flag
+GIM+Revisor+Bygildet+DGK + Gruppeleder
Hermed indkaldelse til Gilderådsmøde den 13. januar kl. 14:00 i Gildehuset.
Jeg håber vi kan mødes, men jeg har forståelse for, hvis der er nogen, der
melder fra
S.U bedes senest den 11. januar 2021.
Bedste Gildehilsen
Hanne GM

2. Gilde gruppemøder
3. gruppe

Mandag 18.1.

Kl. 14:00
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Gildehuset (Karen)

TAK!
Oktober 2020
Kære 2. Gilde Brødre, Roskilde.
Hjertelig tak for opmærksomheden i forbindelse med vores mor Grethes
bisættelse.
På vore forældre, Villys og Grethes vegne vil vi gerne takke for godt
kammeratskab og hyggelige timer, som de satte stor pris på.
Tak til de to fanebærere, som var med til at gøre det til en smuk dag.
På familiens vegne
Helle Kelp

Der var engang….
En forårsdag i 1981 - altså for 40 år siden - drog tre gildebrødre af sted i
bil med kurs mod Linköping: Grethe, Villy og undertegnede. Det blev den
første af en række besøg og genbesøg med store oplevelser og samvær
mellem Gillescouterne i Linköping og Sct. Georgs Gilderne i Roskilde.
Et af de steder, vi besøgte flere gange var
Vreta Kloster, hvor
dette billede er fra, og
den nærliggende slusetrappe, der sørgede
for, at skibsfarten via
Götakanalen kunne
passere.
Jørgen GJ
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Merethe og John Hyldahn, john@hyldahn.dk
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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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