NYHEDSBREV
marts 2022

for
Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde
Nyt fra Bygildet:
Højskolemøde mandag d. 7. marts kl. 10:00
Arbejdsdag/ husdag onsdag d. 30. marts 222
kl. 9☕️☕️Morgenkaffe
Alle er velkommen.
Else
Indkaldes til generalforsamling i Bygildet torsdag d. 7.april 2022 kl. 14 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2021 til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal sendes skriftligt
til formanden senest d. 15. marts. 2022
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
6. Beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab for fælles aktiviteter,
samt bekendtgørelse af valg af formand og kasserer for disse.
7. Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse.
8. Valg af kasserer samt suppleant til Bygildets.
9. Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden. (udgår)
10. Orientering om planer for de næste år.
11. Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger.)

1.Gilde
Tak for gode år.
Af personlige årsager, har Birthe Christensen fra 1. Gilde meddelt, at hun stopper sit
medlemskab i Sct. Georgs Gilderne. Hun takker for mange gode år og gode
venskaber, hun og Ejner har haft gennem gildet
Arne Bjerager
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1. Sct. Georgs Gilde har afholdt gildeting i 1. Gilde den 2. marts 2022, hvor den
siddende gildemester ikke genopstiller efter vores 3 års regel.
Herefter skal der vælges ny gildemestre. Det er ikke lykkes.
Det har den konsekvens, at der ikke er en gildeledelse og at 1. gilde derfor ønsker en
sammenlægning med 2. Gilde.
Der vil blive indkaldt til ekstraordinært gildeting, hvor beslutningen om
sammenlægningen med 2. Gilde skal besluttes.
1. Gilde ønsker sammenlægning med 2. Gilde efter den 1. juli 2022.
Med gildehilsen
Arne Bjerager
Mindeord
Gerda Laurent Christensen
Gerda sov stille ind den 17. februar omgivet af sin familie 93 år gammel og mæt af
dage, Vi tog afsked med hende i Sankt Jørgensbjerg Kirke den 26. februar hvor kisten
blev båret ud, og efter hendes ønske med fanen forrest.
Gerda har været spejder i Det Danske Spejderkorps i Glostrup fra 1944, dvs. hun
blev spejder som 15.årige og sluttede i 1949, som 20.årige.
I en alder på 55 år blev Gerda optaget i 1. Gilde i Roskilde den 16. august 1984 under
ledelse af gildemester Vagn Foldager Larsen
Efter et par år som svend, blev Gerda optaget som væbner den 28. august 1986
under ledelse af gildemester Jytte Rosner.
Gerda har også haft en tillidspost som kansler (sekretær) i en periode fra 1993 til
1996. Gerda havde et godt humør og altid hjælpsom, hvis man havde brug for en
hånd. Gerda var en retskaffen og en ærlig person det har præget hele hendes liv, jeg
vil altid huske Gerda som en rigtig gildebror, på grund af det store engagement i
gildebevægelsen.
Æret være Gerdas minde / Arne Bjerager
Indkaldelse til ekstraordinært Gildeting i 1. Sct. Gilde i Roskilde
onsdag den 6. april 2022 Kl. 14:00 i Gildehuset
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og protokolfører/referent.
Ledelsen foreslår følgende:
Dirigent: Kirsten Lindskov + Referent: Helen Højgaard
2: Beslutning om sammenlægning af 1. og 2. Gilde i Roskilde
(Der stemmes med simpelt flertal af de fremmødte)
3: Eventuelt, (beslutninger kan ikke træffes).
Gildeledelsen
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2.Gilde
Gruppemøder:
1. gruppe holder møde hos Albert torsdag den 24. marts kl. 14 og hos Birthe
Lehmann mandag den 25. april kl. 14.
3. gruppe holder møde tirsdag den 22. marts kl. 13 i Gildehuset.

Fra 1. marts er Gunner Hauerbergs adresse Klokkervej 9, Skoven, 3630 Jægerspris.
Referat fra fødselsdagsfest lørdag d.12. februar 2022

58 år

1.gruppe havde inviteret til fødselsdagsfest, den 56. af slagsen,
fordi festerne i 2020 og 2021 blev aflyste på grund af corona.
22 gildebrødre og gæster mødte op i Gilde huset til meget smukt pyntede borde,
tulipaner, erantis og ikke mindst sommerfugle. Dette plus maden, tapas og
tiramisukage, flere sange og en integrationstest, gav en rigtig god stemning. Jeg tror,
vi alle havde glædet sig til at være sammen og hygge os, som vi jo ikke har måttet i
rigtig lang tid.
Tak for et fint arrangement.
Bitte 2.gruppe

Gildeting den 9. marts kl. 14:00 for 2. Sct Georgs gilde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Gildemesteren aflægger beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Gildeskatmesteren forlægger til godkendelse det reviderede regnskab
samt forslag til budget og kontingent for kommende år.
5. Kort orientering fra grupperne m.v.
6. Valg af gildeledelse samt suppleanter.
7. Valg af 2 herolder og 1 suppleant.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Valg af 2 repræsentant til Hjælpefonden
10.Valg af 1 repræsentanter til Bygildet og 1 suppleant.
(+ 1 repræsentant fra gildeledelsen)
11. Eventuelt.

1.og 2. Gilde
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Gildecafé i gildehuset
Vi ses den 16.marts og 20. april
Gilde hilsen
Kirsten og Else
Gåtur

den 3. onsdag i hver måned kl. 14 til 16

sidste mandag i hver måned, mødes kl.10 ved gildehuset
28. marts og 25. april

Billedet er fra den 28. februar

Kære 1. og 2. Gilde
Indbydelse til foredrag. Torsdag den 17. marts kl. 15
kommer Ann Finch i Sct. Agnes og fortæller om sin udsendelse til Kirgisistan i 2002.
Hun var udsendt med det danske Flyvevåben til den amerikansk ledede operation
mod terror efter 9/11, som fandt sted i Afghanistan. Fra Kirgisistan fløj bl.a. danske
C-130 Herkules transportfly og F-16 kampfly over bjergene til Afghanistan. Anns
oplæg tager udgangspunkt i hendes oplevelser som logistikofficer, hun vil vise
billeder fra området og håber på oplægget også vil give rum til refleksion over vores
hverdag, verden og værdier."
Kaffe / te og kage pris 25 kr.
Tilmelding senest den 15. marts 2022:
Hanne Christensen 42 40 72 46 mail: hp-samba@mail.tele.dk

Invitation til Sct. Georgs Gildehal for 1. og 2. Gilde
Med optagelse af Albert Bentz og 25. års jubilæum for Stence Sparrevohn

Lørdag den 23. april 2022 kl. 12:00
Efter Gildehallen vil der blive serveret en let anretning
Pris 50,00 kr.
Tilmelding til Else Thiesen, Senest den 14. april
mobil: 31498139 /mail:elsethiesen@gmail.com

Årsmøde i Friluftsrådet Roskilde, onsdag den 23. marts kl. 18 i Sct. Agnes.
På mødet vil konsulent i Friluftsrådet, Sven-Åge Westphalen fortælle os mere om
vores område, og hvordan kommunerne kan blive endnu bedre til at sikre os adgang
til naturen. Sven-Åge Westphalen er konsulent på rapporten "Danmarks bedste
friluftskommuner", der kan downloades her:
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https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Friluftsliv i
kommuner.pdf?fbclid=IwAR1EEavO3CR0HEIjvksZOxFiuuLpbAevO_DBy0GWCA5pVE5
cvpdpWldE5_g
På mødet vil der også være samtale om årsplan og om eventuelle temagrupper.
Der vil endvidere være valg til bestyrelsen.
Mødet indledes med et let traktement.
Årsmødet er åbent for medlemmer af de organisationer, der er tilknyttet
Friluftsrådet, herunder Sct. Georgs gilderne.
For at deltage i spisningen skal man tilmelde sig på:
roskilde@friluftsraadet.dk
Jørgen L., Roskildegildernes repræsentant i Friluftsrådet

Medlemsudvikling i Sct. Georgs gilderne
År
2008

Medlemmer
5972

Udmeldt
2158
83

%
36,14

2018

3814

2,18

2019

3731

150

4,02

2020

3581

350

9,77

2021

3231

151

4,67

2022

3080
Arne Bjerager 5.2.22

Distriktet:
HUSK!!!
Distriktets 25-års jubilæum.
En sejltur med Sagafjord med frokost om bord
Lørdag den 18. juni 2022 kl. 13. / Jørgen L.

Kilden udsendes 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11
Deadline: d. 1. i udgivelsesmåneden
Hjemmesideadresser:
SGG, Roskilde: sctgeorgsgilderneroskilde.dk
SGG, Distrikt: http://rohedi.dk
SGG i Danmark: www.sct-georg.dk
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