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NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE

68. årgang

Nr.: 3

Marts 2021

Fællesarrangementer:
Sct. Georgs gildehal fredag d. 23.april kl. 17 - se nedenfor.
Bygildets generalforsamling torsdag d. 29. april - se side 3.
Gildemøde onsdag d. 6. oktober - se side 4.
Gildemøde onsdag d. 10. november - se side 4.
Læs beretning fra friluftsrådet
side 2

Invitation til fælles Sct. Georgs Gildehal
(med 2 jubilarer)

Fredag den 23. april 2021
”Gildehuset” Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Gildehal kl. 17:00
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning.
Tilmelding: senest den 14. april 2021
til: Else Thiesen tlf. 3149 8139 - Mail: elsethiesen@gmail.com
eller: Kirsten Printzlau tlf. 4674 1128 - Mail: Printzlau@webspeed.dk
m.g.h. Hanne og Arne

Friluftsrådet.
På opfordring af Bitte og Else overtog jeg fra august gildets plads som
repræsentant i Friluftsrådets Roskilde Kreds. Den omfatter udover Roskilde Kommune også Greve, Lejre og Solrød kommuner. Bitte havde haft
pladsen efter Søren.
Jeg deltog først i et friluftsmøde ude ved Avnstrup. Her var der også valg
til bestyrelsen, og jeg meldte mig som suppleant. Siden har jeg deltaget i
fem bestyrelsesmøder. Nogle af disse er foregået som virtuelle møder.
Formand er Hans Hansen, som nogle af jer kender. Han er tidligere divisionschef for Kongslejre division. I bestyrelsen sidder endvidere to repræsentanter for hestefolket og en naturvejleder. Friluftsrådet er paraplyorganisation for 85 organisationer, der har det tilfælles, at de laver aktiviteter
med natur og friluftsliv. Se www.friluftsraadet.dk.
En del af tiden på vore møder er gået med at diskutere planerne for en
indhegning i Bidstrup Skovene. Det er et EU-direktiv, der pålægger landene at fremme biodiversiteten i vore naturområder. Den opgave henligger under Naturstyrelsen. Det foregår dels ved, at man skamferer nogle
træer, så de med tiden går ud og derved danner grobund for insekter og
svampe. Det har der stået flere artikler om i Dagbladet. Herudover har
man planer om at indhegne nogle store områder og udsætte vilde heste og
kvæg. De skal så holde bundvegetationen nede, så den ikke kvæler den
mangfoldighed af mindre planter, der så vil kunne trives i skovbunden.
MEN her er der så et konfliktområde mellem hensynet til biodiversiteten
og hensynet til skovens brugere. Der foregår en masse fritidsaktiviteter i
Bidstrup Skovene: Almindelige gæster med børn og barnevogne, spejdere, ryttere, mountainbikere, orienteringsløbere, skoler og børnehaver, hundeluftere og mange flere. Der er en risiko for at dyrene kan blive skræmt
af disse aktiviteter og dermed blive aggressive. I Mols Bjerge har der været en ulykkelig hændelse, hvor en gæst blev trampet ihjel af de indsatte
dyr. Og vilde heste og rideheste går slet ikke sammen.
Der er udfoldet en omfattende politisk aktivitet af skovens brugere for at
henlede politikernes opmærksomhed på dette dilemma. Og miljøminister
Lea Wermelin har da også udtalt, at der må findes en løsning, der tilgodeser begge hensyn.
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Friluftsrådets Roskilde Kreds afholder hvert år et årsmøde. Årsmødet var
egentlig fastsat til den 24. marts i gildehuset, men pga. de velkendte restriktioner er det udsat indtil videre. Årsmødet er åbent for alle medlemmer og foreninger under Friluftsrådet. Af hensyn til forplejning bedes
man tilmelde sig på roskilde@friluftsraadet.dk. Men det kan man jo ikke
så godt gøre, før en ny dato bliver meldt ud.
Jørgen L.

Aflysning!

- Hus/havedag d. 7. april er aflyst.
- Gildecafe - ny dato følger

OBS! Bemærk ny Dato OBS!
Indkaldelse til generalforsamling i Bygildet
Torsdag d. 29 April 2019 kl. 15 i Gildehuset
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger regnskab for 2020 til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal sendes skriftligt
til formanden senest d. 15 april 2021
5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år.
6. Beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab for fælles aktiviteter, samt bekendtgørelse af valg af formænd og kasserer for disse.
7. Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse.
8. Valg af kasserer samt suppleant til Bygildet
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
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Vi glæder os til vi kan ses igen!
1. og 2. Gilde prøve igen, at afholde fælles gildemøder:
Onsdag den 6. oktober med foredrag af Rikke Nielsen,
temaet ”LIVET OMBORD PÅ KONGESKIBET DANNEBRO”.
Onsdag den 10. november med foredrag af Jens T. Larsen fra Ældresagen
”HVORDAN KAN ÆLDRESAGEN VÆRE MED TIL AT FORBEDRE
HVERDAGEN FOR ÆLDRE?”.
Med gildehilsen
Hanne og Arne

Højskolegruppen.
Vi mødes ved gildehuset torsdag d. 8. april kl. 10.
Medbring evt. forslag til oplæg/tema .

Roskilde-Hedebo distrikt
AFLYSNING!
Jeg oplyser hermed, at I-dag den 13. marts 2021 aflyses, da vi er usikre
på, om de nuværende restriktioner forlænges.
Med venlig gildehilsen
Birthe Sander
DUS
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1. Gilde
Ændring af dato for 1. Gildes Gildeting.
1. Gildes Gildeting er udsat til den 7. april kl. 14 i Gildehuset, på grund af
Corona pandemien.
Gildeledelsen

65 års jubilæum! - Lidt om mit spejder- og gildeliv.
Jeg blev blåmejse i Odense i 1943, en urolig tid i årene under besættelsen. En af
mine største oplevelser som spejder dengang var korpslejren på Brahe Trolleborg i 1946. Man skulle være fyldt 13 år for at deltage, og det var jeg netop blevet i juli. Det var en stor lejr med spejdere fra hele landet. En dag besøgte Dronning Ingrid lejren. Også voldsom regn og uvejr oplevede vi, så jeg og mange
andre blev indkvarteret på høloftet på godset.
I 1950 flyttede jeg med mine forældre til Roskilde. Jeg meldte mig som spejder
hos de blå piger i Roskilde, og blev ret hurtigt spurgt, om jeg ville være tropsfører. Vi var ca. 40 spejdere i troppen. Jeg var tropsfører i flere år.
Vores første lejr var ved Kalvehave på Sydsjælland. Jeg havde forinden bedt
forældrene skriftligt acceptere, at vi tog af sted, da vi ledere var så unge, 3 tropsassistenter på 17-18 og mig på 19 år. I lejren deltog også Birthe og Inger fra 2.
gilde. Lejren gik godt og vejret var herligt, så vi kunne bade - højst 10 ad gangen. Vi tog også på en spændende bustur til Møns Klint.
En tidlig efterårsdag var troppen sammen med andre spejdere i byen inviteret til
Sct. Georgsløb i Boserup skov. Jeg cyklede rundt og kiggede lidt til de forskellige poster. Ved en af dem kom jeg i snak med en gildebror, som fortalte levende
og spændende om Sct. Georgs Gildet, som jeg ikke kendte ret meget til. Han
fortalte om gildet og inviterede mig til at deltage i årets fødselsdagsfest i januar.
Det var en god aften med mange mennesker, middag, snak, musik og dans.
Jeg fik mere at vide om gildebevægelsen og om Roskilde gildet, og Sct. Georgs
aften 1956 blev jeg sammen med 3 andre optaget i Sct. Georgs Gildet i Roskilde.
Optagelsen var meget højtidelig og foregik i Sakristiet i Roskilde Domkirke. I
mange år brugte gildet Sakristiet i domkirken til gildehal. Nu mødes vi i vort
dejlige hus på Sankt Agnes.
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Vi kom alle 4 i en gruppe, hvor vores gruppeleder foreslog, at vi skulle prøve at
kontakte hjemmeplejen i Roskilde - dengang diakonisserne - for at få nogle navne på personer, der måske kunne have glæde af at få besøg af os og komme til
nogle sammenkomster i vores egne hjem.
Det blev starten på Vennelauget, som eksisterede i mange år i gildet med skiftende gæster og gildebrødrefamilier. Vi holdt vores sammenkomster i vore egne
hjem og tog en gang om året på en bustur, hvor vi fik god hjælp til gæster i kørestole af byens samaritter.
Penge til ture og sammenkomster søgte og fik vi fra Hjælpefonden i gildet. For
at skaffe penge til Hjælpefonden, har vi vist alle i gilderne været med til mange
forskellige opgaver. Som helt ny og ung gildebror var jeg med til at binde og
sælge juleneg - dette var foregået i flere år, før jeg kom med i gildet og var vist
ikke særlig populært.
Men penge til Hjælpefonden skulle der jo skaffes, så der blev arrangeret andetombola på torvet, solgt mistelten og lavet og solgt smukke juledekorationer. I
flere år tjente vi penge på loppemarkeder. Det var populært hos køberne og mange gildebrødre havde et kæmpearbejde med tilrettelæggelse og salg på disse loppemarkeder. Jeg kunne rigtig godt lide at køre lastbil til adresser rundt i byen,
hvor gildebrødre som hjælpere sprang ind og ud af indkørsler, hentede varer og
klarede mange trapper. Et enkelt sted - vist på 3. sal - lå der kun en hat udenfor
døren.
Salg af kataloger på det årlige dyrskue tog vi os også af i flere år.
Igennem årene har jeg været med i mange grupper og med vidt forskellige emner. Fugleture tidligt om morgenen, Sct. Hans aftener med bål, diskussioner om
aktuelle og vidt forskellige emner. Og spændende ture og udflugter til forskellige
museer - mange steder som man måske ellers ikke ville komme.
Og vores gildehaller med bål, sang, mad og hygge på Kisserupgård er dejligt at
have i erindring. Også mine børn husker herlige ture i skoven med madpakker og
forskellige opgaver.
Gennem årene har jeg haft flere forskellige poster: Kansler i gildet og i det tidligere stadsgilde. Gildemester blev jeg første gang i 1985 og nåede at bestride
denne post flere gange. Og i den forbindelse har jeg været med til landsgildeting
rundt omkring i landet.
I gildernes kortklub har jeg været med i flere år - selvom det bestemt ikke var så
let at lære for mig. Men sjovt er det, og kortspillere er tålmodige! Også det har
coronaen midlertidigt sat en stopper for.
Det er blevet til mange gode gildeår. Desværre er vi jo ikke mere så mange gildebrødre i vores gamle gilde, men vi har det godt med hinanden. Og i denne Corona tid er det rigtig rart at kunne holde kontakt via telefonen.
Jytte Rosner
1, Gilde.
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2. Gilde
Kære Gildebrødre
Det er nu meldt ud fra regeringen, at forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til
25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i
organiseret regi. - Det vil sige at vi må mødes til aktiviteter
Gildehuset er lukket, indtil videre til og med den 5. april 2021, men
åbent for toiletbesøg.

Vil I med ud at gå?
Mandag den 15. marts kl. 10:00 mødes vi ved Gildehuset og går en tur i
parken / på havnen / Kællingehaven. Det handler ikke om at gå langt, men
om at mødes og tale sammen på afstand. Medbring selv formiddagskaffen
- Jeg bager en kage
Håber I har lyst til at mødes.
Med Gildehilsen
Hanne Christensen

HUSK: Gildeting mandag d. 12. april kl. 14,
Se Kilden nr. 2/2021 side 6
Gruppemøde. 3. gruppe: mandag d. 22. marts kl. 15:00
ved Gildehuset (evt. ændring aftales direkte)
Til medlemslisten:
Hanne E. Christiansen har opsagt sin fastnet-telefon per 1.3.2021 - Fremover skal benyttes mobil-nr. 6176 8887
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Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/5.21
Deadline 1/5.21
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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