NYHEDSBREV
August 2022

for
Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde
Mandag d. 5. september holder Højskolegruppen møde kl. 10:00 i Gildehuset.
Else.
Onsdag den 21. september 2022 kl. 14:00
Ekstraordinær generalforsamling vedr. ophør af Bygildet / Else

Nyhedsbrev udsendes 7 gange årligt:
15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11
Hilsen Gurli og Hanne

Indkaldelse til udvidet gilderådsmøde onsdag den 31. august 2022 kl.14:00
I Sct. Agnes.
Gildeledelsen

Kære Gildebrødre. Vi glæder os til at se jer til Gildehal,
onsdag den 14. september 2022 kl. 14:00
Hvor Arne Bjerager, Helen Højgaard, Kirsten Printzlau,
Jytte Rosner, Kirsten Lindskov, Stence Sparrevohn, Karen Nilsson,
Merethe Hyldahn, Halfdan Mortensen og Kirsten Bertelsen
bliver overført til 2. Gilde
I Gildehuset, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Der bliver serveret kaffe / te og kage med mere, pris 30:00 kr.
Hilsen gruppe 2.
Tilmelding senest: 05-09-2022:
Kirsten Printzlau SMS: 24 83 24 07 - Mail: kprintzlau@webspeed.dk

1

Pr. 1. juli 2022 er en epoke slut. 1. gilde er nedlagt efter 83 år.
Vi har den glæde i 2. Gilde at: Arne Bjerager, Helen Højgaard, Kirsten Printzlau, Jytte
Rosner, Kirsten Lindskov, Merethe Hyldahn, Halfdan Mortensen, Karen Nilsson,
Stence Sparrevohn og Kirsten Bertelsen, gerne vil optages i vores Gilde.
Hjertelig velkommen i 2. gilde
Gm Hanne

En vemodig, men også festlig afslutning
Vi snakker så tit om de her vejrguder, men hvor bor de? Jeg vil så gerne sende en
stor og varm hilsen til dem med tak for, at de huskede at tage hensyn til
afslutningen på 1. Sankt Georgs Gilde i Roskilde. Den 1. juni vågnede vi til en grå og
overskyet himmel, og vejrmeldingen indeholdt mulighed for både skybrud og
torden. Men da vi mødtes kl. 17. skinnede solen og vejret var mildt og stille – helt
perfekt til bål og friluftsgildehal.
Vi var 11 i alt: Arne Bjerager, Helen Højgaard, Kirsten Printzlau, Jytte Rosner, Kirsten
og Poul Lindskov, Inger Sommer, Ruth Laursen, Merethe Hyldahn, Halfdan
Mortensen og undertegnede.
Bålet var tændt, og vi begyndte festligt med et glas champagne. Så åbnede
gildehallen. Poul havde fået æren af at hejse flaget, mens vi sang
”Der er ingenting, der maner”.
Gildemester Arne talte om de mange traditioner omkring midsommer. De går
tilbage til tiden, da vi troede på Odin og Thor, men med indførelse af
kristendommen blev de til Sankt Hans, der henviser til Johannes Døberen. For os er
sankthansbålene festlige og fornøjelige, selv om de minder om de tider, da
man brændte levende ”hekse” på bål.
Gildehallen er det sidste officielle arrangement i 1. gilde i Roskilde. Gildet
blev oprettet 20. januar 1939 og er nu 83 år. Vi er blevet færre og færre, og
vore kræfter er ikke hvad de har været tidligere. 1. Gilde vil derfor 1. juli blive
sammenlagt med 2. gilde.
Arne takkede kansler Helen, skatmester Kirsten Printzlau og gruppeleder Kirsten
Lindskov for deres store indsats og overrakte hver af dem en smuk buket blomster.
Kirsten Lindskov takkede Arne for at han har holdt sammen på gildet til trods for, at
der ofte har været meget få tilmeldinger til arrangementerne – flere gange så få, at
man måtte aflyse. Kirsten overrakte ikke en buket, men derimod en pose med øl.
Ruth læste gildeloven, og flaget blev taget ned, mens vi sang ”Fra himlen er du
faldet”. Så var vi parate til næste punkt på dagsordenen: grillede røde pølser med alt
det traditionelle tilbehør.
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Snakken gik livligt, og som sædvanligt var stemningen positiv. Det er vemodigt at
måtte nedlægge gildet, men vi kunne glæde os over de mange dejlige minder.
Minder om slid og slæb med loppemarked, dyrskue og meget andet. Men også
minder om sjove og fantasifulde fester. Vi
sang ”Balladen om første gilde” og mindedes
forfatteren, Asmund, og de mange andre,
som i årenes løb har bidraget til at gøre 1.
Roskilde Gilde til et dejligt gilde.
Vi sluttede med kaffe og en superlækker
othellolagkage.
Tak for endnu en dejlig aften i gildet!
Kirsten Bertelsen

Referat af Friluftgildehallen i 2. Gilde

8.juni 2022

19 gildebrødre var mødt op til Friluftgildehallen, som blev afholdt i Huset.
Vi startede med at samles til flaghejsning i haven ved Huset. Derefter gik vi ind for at
spise, traditionen tro: Stegt flæsk, persillesovs og små kartofler.
Inden kaffe og kagen, var der gildehal.
Her indledte GM Hanne med at fortælle om Sankt Hans, der er en hedensk skik, som
vi har fejret i mange år. Når vi er nået til Sankt Hans begynder sommeren, og vi kan
glæde os til ferien.
Selv om verden er fyldt med problemer, skal vi huske at leve livet, så længe vi har
det, det er også vigtigt at vi sætter pris på fællesskabet.
Efter gildemestertalen sang vi midsommervisen: Vi elsker vort land.
Inge Birgitte holdt 5 min. Sct. Georg, her talte hun om vores mentalitet, som er
afgørende for vores grundholdninger og livssyn.
Albert Bentz blev optaget i vores gilde, og som tegn på,
at han nu er gildebror, satte gildemesteren gildenålen
på hans revers.
Vi sluttede gildehallen med at synge: Gildebror er du
blevet.
Inden flaget blev taget ned, uddelte gildeskatmesteren
listen med de nye grupper.
En fin gildehal, hvor vi mærkede vores fællesskab.
Gildehilsen Hanne E
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Havedage omkring Gildehuset 2022
Vi mødes kl. 10 mandag den 22. august

Gildehilsen Karen
Referat fra den 18. maj 2022
Vi fejrede Inge Ravns 40-års- og Hanne B. Roslinds 60-års jubilæum
Gildehallen blev åbnet med musik, der blev budt velkommen til jubilarer,
Gildebrødre og gæster, vi havde bla. besøg af Mogens Tangaa-Andersen fra
Distriktet.
Gildemestertale var fra en artikel Flemming Møldrup havde skrevet om, hvor nemt
det er at være selvcentreret og klare alt hjemme fra, alt kan indkøbes
fra sofaen, der kan sende sms, holdes møder, give sine meninger til kende på de
offelige medier, uden at forlade sofaen. Flemming opfordrer til at komme ud i
fællesskabet og vise samfundssind.
Karen holdt 5 min. Sct. Georg, hun talte om at skrive breve og at modtage breve, et
brev kan skabe et fortroligt rum mellem mennesker, det giver omsorg og tillid.
Efter Gildehallen fik vi et glas bobler samtidig med at vi ønskede vores jubilarer
tillykke.
Efter dette var der et dejligt kagebord.
En rigtig hyggelig eftermiddag. Inger Nielsen

Information om hjemmesiden.
Roskilde Hedebo´s hjemmeside, har været aktiv i 2479 dage
og har været besøgt, i alt 4447 gange.
Roskildes hjemmeside, har været aktiv i 2825 dage
Og har været besøgt, i alt 3507 gange.
Arne
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Gildecafé i gildehuset
den 3. onsdag i hver måned kl. 14 til 16
17. august – 21. september – 19. oktober - 16. november

Gåtur
sidste mandag i hver måned, mødes kl.10 ved gildehuset
29. august - 26. september - 31. oktober - 28. november

Distriktet:

RIDDERHAL
Invitation til Distriktsgildehal
med ridderoptagelse
mandag den 12. september 2022 kl. 19.00
i Rønnevang Kirke,
Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup.
(forhal kl. 18.30).
I tre år har vi måttet vente, men NU kan vi igen samles
om gode traditioner og godt samvær.
Vi skal optage de to ridderaspiranter:
Grete Westh Olsen, 2. Roskilde og
Jørgen Lauterbach, 2. Roskilde
Efter gildehallen vil der være en let anretning,
med øl, vand eller vin. Pris: kr. 85,00 pr. person.
Bindende tilmelding senest søndag den 4. september
til Arne Lærkeborg, mail: arne@laerkeborg.dk
eller tlf. 20613216.
Vi glæder os til at se jer.
Distriktsgildeledelsen.
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Referat fra Distriktsgildeting 23. maj 2022
20 deltog i tinget og heraf 15 stemmeberettigede.
Alt forløb, som det skulle mellem gode gildebrødre.
De der skulle vælges, blev valgt (bortset, at vi stadig mangler en DIS til vores
Fellowship dag), økonomien blev ivrigt diskuteret- og godkendt, DGM og GM’erne
berettede nyt fra deres gilder.
Alt forløb som forventet og i god stemning.
Sidste punkt på dagsordenen ”Eventuelt” blev rigtig interessant:
Vi bliver beklageligvis færre og færre og det medfører det kedelige spørgsmål:
Vil vi betale mere eller deltage mindre (i fælles arrangementer)?
Den nuværende holdning blandt de fleste er jo, at vi til vores ellers gode
gildesamvær ikke vil betale lige så meget, som vi bruger fx på en tur i biografen (eller
i teatret).
Er det stadig nok med en foredragsholder, der kan nøjes med at få to flasker vin?
Skal vi have et minimums krav til antal deltagere for gennemførelse af oplevelser,
der ellers vil koste for meget?
Kan vi mon invitere hinandens gilder for at minimere omkostningerne?
Det nuværende (og vedtagne) kontingent på kr. 80 blev vedtaget, og Distriktet har
lidt i reserve; men ikke i lang tid.
Fremtidige arrangementer skal/bør kunne hvile i sig selv (med bistand fra det snart
tabsgivende budget).
Hvad gør vi?
Men ellers havde vi et godt Distriktsgildeting.

Mogens.-

Info:
På Distriktets gildeting blev der lavet en aftale om at gildebrødre er velkommen til
hinandens engagementer, husk tilmelding. / Hanne GM
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Tur med Vestvold Gildet til Nivågårds rododendronhave!
Jeg var den 17. maj på en dejlig tur med Vestvold gildet til Nivågårds
rododendronhave.
Jeg havde læst om turen i deres gildeblad, Voldstafetten, og jeg syntes, det lød
spændende. Jeg ringede til GM Bjarne Wichmann og spurgte, om jeg kunne komme
med. Og han meldte tilbage et par dage senere, at det kunne jeg godt. Jeg er også
interesseret i som kansler i distriktet at lære de forskellige gildemedlemmer bedre at
kende.
Turen var en bustur, der udgik fra Rødovre centrum. Vejret kunne ikke være bedre.
Vi begyndte med at spise vores medbragte mad på udendørs bænke og borde, og vi
fik en fin snak. Bagefter var vi rundt at se den fine rododendronhave.
Ved det nylig overståede distriktsgildeting talte vi om muligheden for at deltage i
hinandens arrangementer.
Det forudsætter jo, at man er orienteret om, hvad der foregår. Da GM Hanne sender
os de forskellige blade fra distriktet, kan vi nemt se hvad der sker i de andre Gilder.

Jørgen L.
Gl 2. gruppe har været på havnen og drikke kaffe på cafe Knark, vi nød de mange spejdere på
området. Jeg tog et billede af Jørgen Lauterbach der var frivillig ved Vikingeskibs Museet. Tjickerli.
Gh. Bitte
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Træt og glad hjemme fra Spejdernes lejr, projektet Hotelt blev en kæmpe succes, vi
havde 120 glade gæster boende i vores værelser (kabiner) i løbet af ugen.
Der var 2 voksne pigespejdere fra Ålborg som synes at Gildebrødrene har nogle gode
værdier og et godt fællesskab. Pigerne er nu ved at bliver Gildebrødre i Ålborg.
Det har været en kæmpe oplevelse, og dejligt at kunne bidrage og være med i
fællesskabet.
Spejderne har hentet deres telte, billedet er af Øster Løgum/ Hovslund spejderne.
Se mere på https://sct-georg.dk

Lejren er ryddet for denne gang / Hanne GM
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