NYHEDSBREV
for
Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde

Nyt fra gildeledelsen:
Ruth Laursen fra 1. Gilde har fået et nyt mobilnummer: 21 17 61 45
Inge Birgitte fra 2. Gilde har fået ny adresse: Flintevænget 24, 2640 Hedehusene

Nyt fra Bygildet:
Ved leje af gildehuset, må man ikke fylde affaldscontainerne helt op.
Der skal være plads til affald efter gildemøderne

Sct. Georgs Gilderne i Roskilde
FREDSLYSET 2021 TÆNDES
Tirsdag d. 23. november
ALLE ER VELKOMNE

Kl. 18

Kl. 19

Sankt Laurentii katolske kirke
Frederiksborgvej 11, Roskilde
Fredslyset tændes
Faklerne tændes - fakkeltoget startes
Gl. Vor Frue Kirke
Fruegade 2.
Fredslyset føres ind
Gudstjeneste

Roskilde Domkirkes pigekor medvirker.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys ved Fredslyset flamme.
Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (1. Johannes v. 4-5)
Herefter er Gildehuset Sankt Agnes vært ved lidt hygge med varme æbleskiver og kakao/kaffe.
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1. Gilde
gruppemøder:
2. Gruppe, gruppemøde den 18. november i Gildehuse

Invitation til 1. Gildes Julefrokost
og

Ruth Laursens 50-års jubilæum
2. Gilde er meget velkommen

Onsdag, den 1.december 2021, Kl. 13
”Gildehuset” Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Prisen for dette arrangement er: 25,00kr. pr. person
Husk pakke til pakkeleg, max 25.00kr.
Tilmelding, senest den 22. november 2021
til Helen Højgaard tlf. 28 55 09 95 eller
mail: soeren-hoejgaard@outlook.com
M.v.h. gildeledelsen

Indbydelse til 1. Gildes, gildemøde med foredrag.
2. Gilde er meget velkommen.

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 14:00 i ” Gildehuset:”
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde,

Pris 25,00kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. januar 2022
Helen Højgaard tlf. 28 55 09 95 eller
mail: soeren-hoejgaard@outlook.dk

Foredrag af:

Stig Sandvang

Mit ”optræden” består i at berette om mine oplevelser i 1960 som besætningens yngste mand på
en Catalina, og om hvordan livet levedes på Flyvevåbnets togter til Grønland. Foredraget er
kommet i stand efter udgivelsen af bogen MED CATALINA OVER GRØNLAND – 1960, der kom på
markedet den 18. maj 2020. Bogens indhold stammer fra min breve, der er skrevet og sendt hjem
til min familie umiddelbart efter oplevelserne. Derfor tager jeg mig den frihed at kalde bogen en
øjenvidneberetning. Det var specielt Catalinaens evne til både at kunne lande på land og på havet.
Det var en uvurderlig betydning for beflyvningen af især Østgrønland, før helikopteren kom ind i
billedet. Foredraget henvender sig også til ikke-kyndige indenfor flyvning eller Grønland. Det vil
imidlertid vække interesse for mennesker, der har eller har haft en forbindelse til Grønland.
Gennem foredraget vil tilhørerne blive ført ind i en tidslomme via oplevelserne på togterne til
Grønland, der starter på Grønlands vestkyst og slutter på Grønlands Østkyst.
Stig Sandvang
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2. Gilde
Gruppemøder:
3. gruppe - 19. november i Gildehuset, 4. december hos Aase
1. gruppe - 1. december kl. 14 på Drillgården i Sæby + 5. januar kl. 14 hos Christa

INDBYDELSE TIL JULEHYGGEMØDE i 2.GILDE
Onsdag d.8. december 2021 kl.15:00
Vi skal hygge med æbleskiver, juleglöck, kaffe og pebernødder.
Tilmelding senest onsdag d.1.december til Bitte
Telf.: 22144454/ 46354823 eller bisol@privat.dk
På gensyn. 2.gruppe

Udviget gilderådsmøde i 2. Gilde
Onsdag den 12.01. 2022 i Gildehuset kl. 14:00
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1.og 2. Gilde
Foredrag for 1. og 2. Gilde, onsdag den 10. november kl. 14:00
Jens T. Larsen fra Ældresagen kommer og fortæller om deres arbejde i Ældresagen
Der bliver serveret kaffe / te og kage
Man kan stadig nå at tilmelde sig hos Jørgen Lauderbach, Tlf.:46 48 08 50
Gåture for 1. og 2. gilde
Kommende gåture, er den sidste mandag i måneden kl. 10:00 fra Gildehuset, vi
slutter at i huset med kaffe/te.
ses 29. november, 27. december / Hanne

Gildecafé i gildehuset
Den 3. onsdag i hver måned,
Billeder fra cafe eftermiddag oktober

Ses den 17. november og 15. december
Fra kl. 14:00 til 16:00 – Alle er velkommen hilsen Kirsten og Else

Invitation til Nytårskur
For 1. og 2. Gilde

Lørdag den 8. januar 2022 kl. 11:00
I ”Gildehuset” Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Der bliver serveret en let anretning med mere, pris 50:00 kr.
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Tilmelding, senest den 27. december2021
Til Inger Nielsen, 22 37 84 50, inson@mail.dk

Kommende arrangementer i Distriktet:
Distriktsgildehal med Ridderoptagelser den 21.februar 2022
i Gildehuset, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde

XXXX

Referater:

Referat fra gildemødet for 1. og 2. Gilde den 6. oktober 2021.10.10
20 gildebrødre var mødt op for at høre Rikke Nielsen fortælle om ” Livet
ombord på Dannebrog ”.
Det første Kongeskib blev søsat den 6. oktober 1879 og var 14 meter bredt og 2,5
meter dybt. Farven var sort med gule skorstene, hvilket blev ændret til hvid på de
efterfølgende kongeskibe, da de ellers mindede for meget om Titanic. Før Rikke
kunne begynde sin uddannelse var der 2½ års ventetid, som hun udnyttede med
jobs på forskellige skibe og som salgsassistent i Sorø.
Inden Rikke kunne starte på Dannebrog den 7. januar 2013, skulle hun gennemgå en
4 måneder lang Grundskole og en 9 måneder Værnepligt sammen med 39 andre
værnepligtige, hvoraf de 8 var piger. Rikke skulle bestå adskillige prøver. Udvidet
førstehjælp, redningsprocedure i alt slags vejs som at kravle op af skibsvæggen i
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bælgravende mørke og høje bølger, ned i koldt vand og redde en dukke, ligge i
redningsflåden med 19 andre i mange timer, alt sammen om natten og være klar til
arbejdet næste dag. Andre prøver blev aflagt på skydebanen, røgdykkerøvelser, og
udholdenhedsprøve som passere en å, en sø i badetøj, lange vandringer med
proppet rygsæk på ryggen og give sig selv en saltvandsindsprøjtning.

2. april startede hverdagen på Dannebrog i en forskole til søs. Alle fik en titel efter
det job, de skulle udføre på skibet. Rikke blev Kongegast og skulle hjælpe til i den
kongelige afdeling, for eks. rede senge på en helt speciel måde, pudse skibsklokken
og gelændere. Man skulle lære en footgang, brugt når regentparret går ombord,
lære at råbe Hurra samtidig, hvilket er svært, afprøve speedbåde og gummibåde på
skibet, og røgdykkerne skulle lære skibet at kende om natten med plastik for
ansigtet.
Dannebrog er et privat hjem, ikke til besøgende, men der er plads til 10 gæster
udover regentparret. Rikke synes det var helt specielt at se byerne, skibet besøgte,
fra søsiden.
Alt blev fortalt meget forståeligt og særdeles levende af en velforberedt Rikke, og
ved kaffen med kage bagefter kunne vi stille spørgsmål. Stor tak til Rikke og de
arrangerende grupper for en interessant og lærerig aften.
Referent: Inge-Birthe

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
Hjemmesideadresser:
SGG, Roskilde: sctgeorgsgilderneroskilde.dk
SGG, Distrikt: http://rohedi.dk
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SGG i Danmark: www.sct-georg.dk
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