NYHEDSBREV
for
Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde
december 2021

Nyt fra gildeledelsen:
Birthe Christensen 1. Gilde er flyttet på ”Margrethe Hjemmet” den 25. november
2021, adressen: Borchsgade 1, 4000 Roskilde
Søren Højgaard 2. Gilde er flyttet på ”Bernadottegården”, H H Kochs Vej 4,1. Bolig
365, Himmelev, 4000 Roskilde

Nyt fra Bygildet:
Vores hus elektriker har være i Gildehuset og ændret programmet for styring af de 2
varmepumper.
Der kan nu vælges mellem de 3 nedenstående muligheder
1)
HEAT22
2)
HEAT18
3)
TEMP
Hvis du skriver TEMP og sender en SMS til 30 98 78 32, vil du få svar tilbage med hvilken
temperatur, der er i rummet.

1.Gilde
Gruppemøder:
1. Gruppe, gruppemøde den 17. januar 2022 kl. 10:00 i Gildehuset

Mindeord for John Hyldahn
28.11.2021
Det er med stor sorg og vemod, at vi modtog meddelelsen, om at John er sovet stille
ind i hjemmet den 19. november.
John blev 77 år.
Han har været en aktiv spejder i Sct. Laurentii Gruppe i Roskilde gennem mange år
(53 år), John sluttede som spejderleder i 2007, herefter blev han optaget som
Gildebror den 7. juli 2008 i 1. Gilde, under ledelse af Gildemester Aksel Worm.
Senere blev John væbner den 4. november 2009.
John opnåede at være gildebror i 13 år i Sct. Georgs Gilderne.
John har påtaget sig flere forskellige tillidsposter, her kan nævnes: Kasserer i
Bygildet, fane Herold, medarrangør af Fredslys, pasning af gildehuset og når der har
været noget praktisk arbejde der skulle udføres, gik man aldrig forgæves til John.
1

Hans valgsprog var: ”Det klarer jeg” – så blev det ordnet.
Vi
vil også huske tilbage på de mange spejderløb og museløb som John har været med
til at arrangere for spejderne, her skal også nævnes salg af is på Roskilde Festival
samt deltagelse i Dyrskuedagen, alle steder en ivrig deltager.
Tak fordi vi i gilderne blev en del af Johns liv og vi vil mindes ham som en loyal og tro
gildebror. John efterlader sig sin kære hustru Merethe og sine tre voksne drenge.
Æret være hans minde
Arne Bjerager
GM

2. Gilde
Gruppemøder:
3.Gruppe, gruppemøde den 14. januar 2022 kl. 13:00 i Gildehuset

HUSK…..

JULEHYGGEMØDE i 2.GILDE
Onsdag d.8. december 2021 kl.15:00 Bitte

1.og 2. Gilde
Gildecafé i gildehuset Den 3. onsdag i hver måned - 15. december, alle er
velkommen hilsen Kirsten og Else
Gåtur den 27. december, vi mødes ved gildehuset kl. 10:00

Kære Gildebrødre
I ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår.
Med gildehilsen
Hanne Christensen GM

HUSK: Nytårskur 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.

Tilmelding:
senest den 27. december2021 til Inger Nielsen, 22 37 84 50, inson@mail.dk
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