NYHEDSBREV
for
Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde

Nyt fra gildeledelsen:
Kære Gildebrødre.
I ønskes et godt Nytår.
Vi håber alle er kommet igennem jul og nytår uden sygdom.
Vi er kede af, at Nytårskuren igen i år bliver aflyst, men vi har fuld forståelse for, at vi
skal passe på os selv og hinanden. Vi ser frem til, at vi igen kan mødes i Gildehuset.
De bedste ønsker for det nye år!
Med Gildemester hilsen
Arne Bjerager og Hanne Christensen

Hjemmesiden.
Hjemmesiden har haft besøg
Det er omkring 50 besøg pr.
et besøg pr. dag.
Det er glædeligt, at vores
Hjemmesiden:

af 704 i 2021.
måned eller omkring
hjemmeside bliver brugt.

www.sctgeorgsgilderneroskilde.dk
Arne

1.Gilde
Gruppemøder:
1.gruppe møde den 17. januar 2022 kl. 10:00 i Gildehuset
Tak til Mogens og Arne for en dejlig og smuk Mini Gildehal den 01.12.21
Stor tak til alle jer Gildebrødre, som havde lavet en uforglemmelig
50- års jubilæumsfest for mig. Samt stor tak for gaverne på dagen
Med Gilde Hilsen
Ruth

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 14:00 i ” Gildehuset:”
Foredrag af: Stig Sandvang
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1. Sct. Georgs Gildet, indkaldelse til gildeting onsdag den 2. marts 2022 kl. 14
i Gildehuset Sct. Agnes
Dagsorden:
1)
Valg af dirigent og protokolfører/referent.
2)
Gildemesteren aflægger beretning.
3)
Behandling af indkomne forslag.
4)
Gildeskatmesteren forelægger til godkendelse det reviderede regnskab
samt forslag til budget og kontingent for det kommende år.
5)
Beretning fra grupperne.
6)
Valg af gildeledelse samt suppleanter.
7)
Valg af 2 herolder og 1 suppleant.
8)
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9)
Hjælpefonder er nedlagt.
10)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygildet.
(Gildeledelsen udpeger et medlem og en suppleant blandt gildeledelsen)
11)
Valg af GIM, GU og suppleant for GU.
12)
Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter.
13)
Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygildet.
14)
Eventuelt (beslutninger kan ikke træffes). 1. Gildes fremtid?
Ledelsen sørger for det praktiske.
Hilsen Gildeledelsen

2. Gilde
En stor tak til min gruppe (2. gruppe), og til 2. Gilde for opmærksomheden i
anledning af min 80 -års fødselsdag.
Gildehilsen Hanne E
Referat fra Julemødet i 2 Gilde.
Vi havde en hyggelig eftermiddag med julesange, gløgg og æbleskiver
Vi startede med at Jørgen Rasmussen fortalte om sin passion for at
fotografere. Jørgen viste billede fra forskellige steder i Roskilde, billederne
var taget på en anderledes og spændene måde. Der var fx. billeder af
Roskilde Domkirker fra mange vinkler og fra forskellige steder i byen,
Jørgen viste også billeder af flotte døren fra gamle bygninger i byen.
Eftermiddagen sluttede med overrækkelse af ”Nissehuen” til Grete West.
Bitte fortalt om div. opgaver Grete havde haft igennem årene, bla.
indretningen af gildehuset, opstart af Krudtlauet med mere
Hilsen Inger
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GILDETING i 2. Gilde
Husk at sætte kryds i kalenderen den 9. marts 2022.
Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal
fremsendes skriftligt senest 14 februar 2022.
Med Gildehilsen
Hanne
Gruppemøder:
Gruppe 1. onsdag den 5. januar kl. 14 hos Christa.
Gruppe 3. fredag den 14. januar kl. 13 i gildehuset /Gurli & Inger

Indbydelse til fødselsdagsfest
Lørdag den 12. februar 2022 kl. 17.30 holder 2. gilde fødselsdagsfest i
gildehuset.
Tilmelding senest 5. februar til
Christa: 40 34 71 97 / christahj@gmail.com
eller Jørgen L.: 21 60 43 72 / dsl402366@vip.cybercity.dk

1.og 2. Gilde
Gildecafé i gildehuset

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

Vi ses den 19.januar-16. februar- 16.marts -20. april
Gilde hilsen
Kirsten og Else
Gåtur

den 4. mandag i hver måned, mødes kl.10 ved gildehuset

31. januar- 28. februar -28. marts -25. april
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REFERAT AF 1. GILDES MINI GILDEHAL OG JULEFROKOST
14 gildebrødre fra 1. gilde plus distriktsgildemester Mogens Tangaa-Andersen mødtes feststemte i
Huset den 1. december.
Vi skulle fejre Ruth Laursens 50 - års jubilæum, og i dagens anledning havde Arne opfundet et helt
nyt begreb: en mini gildehal. Arne og Mogens sad i højsædet, og efter at vi havde sunget ”Der er
ingenting, der maner”, fik Mogens ordet. Han gennemgik Ruths tid i gildebevægelsen, fra hendes
optagelse den 2. november 1971, og overbragte en hilsen fra Landsgildet. Så skulle 50 års nålen
overrækkes, og Mogens valgte, med henvisning til disse ”Me Too” tider, at lade Ruth selv sætte
nålen på brystet.
Så var det Arnes tur. Han uddybede beretningen om Ruths tid som gildebror og fremhævede, at
Ruth er ”en rigtig gildebror i ordets bedste forstand”, altid aktiv, møder altid op med godt humør og
et lunt smil.
Vi sluttede mini gildehallen med verset ”Fra himlen er du faldet”, og så var det tid til den lækre
frokost.
Selvfølgelig kan 1. gilde ikke holde julefrokost uden pakkespil. Terningerne raslede, og alle morede
sig dejligt. Endnu en festlig dag i vores gamle gilde.
Kirsten B.

En nytårs-hilsen til alle i 1. Roskilde Gilde
Endnu et år er gået. Et år, som på trods af Corona har givet mig dejlige oplevelser i vores gamle
gilde. Der er altid en positiv stemning, når vi mødes, og hvor er det rart, at de fysiske rammer er
blevet endnu bedre i den sidste tid. De nye fliser op til Huset passer lige til min rollator.
Varmeblæserne er blevet renset, så der er dejligt varmt. Højttalere og teleslynge fungerer perfekt.
Hvad mangler der så?
Af en eller anden grund er der i år gået kuk i tilmeldingssystemet, så der tit ikke er overblik over,
hvor mange, der kommer. Ku’ vi ikke hjælpe hinanden med at få styr på det? Jeg foreslår, at vi
sætter tilmeldingsfristen ned til 3 dage, hvis vi kan få 2. gilde med på en kortere frist til de fælles
arrangementer, og at gruppelederne samler tilmeldingerne.
Mit nytårsforsæt er at bakke op om gildets aktiviteter, også hvis det går ud over noget andet. Hvis vi
ikke bakker op, holder 1. Roskilde gilde ikke længe, og så vil jeg da savne gildet og alle I dejlige
gildebrødre rigtig meget.
Godt nyt år!
Kirsten B.

Distriktet:
Kære Gildebrødre
Så kom I forhåbentlig alle godt ind i 2022 hvor vi nu kan se
tilbage
på et fint år for Distriktet og med optimisme til det nye gilde år i 2022
Sidste år havde vi i august et gildeting, hvor den nye ledelse blev indsat, økonomien
ordnet og planer vedtaget for den kommende tid.
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I juni måned samledes vi Hedeland, hvor distriktets 25- års jubilæum blev markeret.
I september blev der afholdt Landsgildeting, og en ny ledelse blev det også til der.
Oktober bragte os den traditionelle Fellowship med indlæg af Birthe Ømark om
internationalt gildearbejde. Sidst i november en aften igen med fredslys,
gudstjeneste, fakkeltog- og æbleskiver i Roskildegildernes hus, Sct. Agnes.
I løbet af året er det lykkedes os at få genoptaget vores ridderoptagelses aftener
med endda tre aspiranter med om bordet.
(det er Margit Fohlmann, der igen har påtaget sig opgaven.)
Her i 2022 skal vi have mestermøde i januar, en længe savnet rigtig ridderhal i
februar; en I- dag til marts og den store jubilæumstur i juni, her med frokostudflugt
med Sagafjord og afsluttende fødselsdags kage/kaffe bord også i Sct. Agnes.
Til sommer kommer jo også den stort anlagte Spejdernes Lejr 22, der netop skal
afholdes i vores område- ude i Hedeland.
Vi håber for fremgang i alle distriktets gilder, vi bliver jo færre og ældre; men med
en indsats fra jer alle, skal det nok gå alt sammen.
Godt nyt gilde år.
Mogens, Gunnar, Jørgen
Distriktsgildehal med Ridderoptagelser den 21.februar 2022 i
Gildehuset, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde

Distriktets 25-års jubilæum vil vi endnu en gang fejre.
Denne gang med:
En sejltur med Sagafjord med frokost om bord
Lørdag den 18. juni 2022 kl. 13.
Vi mødes ved Sagafjord og går om bord.
Skibet sejler kl. 13.30, og turen varer ca. 2½ time.
På skibet påregner vi at have vores egen salon.
Efter sejlturen går de, der har lyst, op i Sct. Georgs gildernes hus i Roskilde, hvor
vi byder på kaffe og kage.
Sagafjords pris for sejltur og frokost er kr. 139,- og 195,-, men
da distriktet giver et pænt tilskud, er deltagerbetalingen kun
Kr. 100,Hertil kommer drikkevarer, der afregnes særskilt med skibet.
Bindende tilmelding senest 1. maj til DGK Jørgen Lauterbach,
dsl402366@vip.cybercity.dk, eller via jeres GM eller GK.
Vi har reserveret salon, men vi vil meget gerne i god tid kunne danne os et
overblik over forventet deltagerantal. Derfor vil vi meget gerne have en
forhåndstilmelding senest 1. marts.
Distriktsgildeledelsen
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I-DAG
LØRDAG DEN 12. MARTS 2022, i Gildehuset, Sankt Agnes 2 , 4000 Roskilde.
Program:
 Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.
 Herefter vil Kvindelig eventyrer m.m. Cecilia Vanman fortælle om det
Antarktiske kontinent Verdens dybfryser og Pingvinernes rige
Vi tages med på en fascinerende sejlads til det Antarktiske kontinent, hvor
man møder et sandt overflødighedshorn af dyreliv, og overvældende natur.
 kl. 12.30 frokost
Vi regner med at slutte ved 14.00- tiden
Hele arrangementet koster 100,00 kr. pr. person inkl. vin, øl eller vand og kaffe.
Bindende tilmelding senest den 4. marts 2022 til:
DUS: Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com
Mobil: 60803795
På gensyn DUS/GU gruppen
Forhåbentlig er Corona så meget overstået at vi må mødes igen. 3. gang bør være
lykkens gang. Husk der er ingen parkeringsforhold ved Gildehuset.

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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