NYHEDSBREV
maj 2022

for
Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde
Nyt fra Bygildet:
Referat fra Bygildets generalforsamling torsdag den 7. april 2022 kl. 14 i Huset
Generalforsamlingen var besøg af 17 gildebrødre.
1. Valg af dirigent.
Arne Bjerager blev valgt som dirigent – Kirsten Lindskov valgt som sekretær. Begge
uden modkandidater.
2. Formandens beretning.
Else Thiesen berettede om året, der er gået, og som har været plaget af corona. I
oktober blev der holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Kirsten Printzlau blev
valgt som ny kasserer for Bygildet, da vores hidtidige kasserer John Hyldahn døde.
Tak til Kirsten for at påtage sig jobbet.
Formanden berettede herefter om de grupper og foreninger, der benytter Huset.
Bl.a. Café hver tredje onsdag fra kl. 14 – 16, Kreativt laug, kortspil, I-dag og Fredslys.
Desuden har de to gilder holdt gildemøder og gildehaller.
Arne Bjerager har overtaget tjansen med at slå græs. – Der har været Husdag, hvor
der deltog otte gildebrødre.
I det daglige er det Arne Bjergager, Else Thiesen og Hanne Christensen, der passer
Huset –
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2021 til godkendelse.
Kassereren oplæste regnskabet, der efter et par spørgsmål var besvaret, blev
godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke kommet forslag.
5.

Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
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Budgettet blev gennemgået og herefter godkendt.
6. Beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab for fælles aktiviteter samt
bekendtgørelse af valg af formand og kasserer for disse.
Hjælpefonden er nedlagt og de sidste penge er overgivet til Kassereren.
Sangerlauget er nedlagt og også her er der afleveret knap 400 kr. til Bygildets
kasserer.
Desuden er der – uden regnskab – højskole den første mandag i måneden, kreativt
laug den første tirsdag i måneden kl. 14 – 16.
7. Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse.
Bestyrelsen fortsætter uændret indtil videre – idet 1. gilde nedlægges pr. 1. juli
2022, og der inden vil blive indkaldt til en ekstraordinære generalforsamling.
8. Valg af kasserer samt suppleant.
Kirsten Printzlau blev genvalgt -mens suppleant-posten er vakant.
9. Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden – udgår, da Hjælpefonden er
nedlagt.
10. Orientering om planer for det næste år.
Havedage fremgår af det sidste nyhedsbrev (april-nummeret)
Domkirken har meddelt, at De glæder sig til at tage imod Fredslyset den 22.
november 2022.
Der er gåtur sidste mandag i måneden.
11. Eventuelt.
Den tidligere formand for Hjælpefonden afleverede en mappe med bilag fra
Hjælpefonden til arkivet. Formanden oplyste, at Falck havde tilbudt
førstehjælpskursus – for mindst 8 personer – pris ca. 5.000 kr. Der er kommet tilbud
om en affalds-indsamlings-gåtur på ca.2 km – her kan tjenes 2.500 – 3.000 kr. Alt
udstyr: tang og poser mv udleveres. Positiv tilbagemelding.
Desuden omtalte formanden den nye affaldsordning – der er kommet nye spande til
Huset, men vi skal gøre som hidtil: hvis der er meget affald efter et arrangement, så
skal vi tage vores affald med hjem.
Generalforsamlingen sluttede med kaffe og dejlig kage – og så var klokken også
blevet 16.
Referent:
Kirsten Lindskov
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1.Gilde
Referat:
1. Sct Georgs Gilde afholdt ekstra ordinær Gildeting, onsdag den 6. april, med det
ene punkt på dagsorden, nedlæggelse af 1. Gilde, og en
overflytning/sammenlægning til 2. Sct. Georgs Gilde i Roskilde, der blev vedtaget
enstemmigt.
Der er 10 gildebrødre der bliver overført/sammenlagt den 1. juli 2022 og der er 4
gildebrødre, der har valgt at udmelde sig af vores bevægelse.
Gildeledelsen

Invitation til Grillaften (udendørs)
Onsdag den 1. juni 2022
”Gildehuset” Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Velkomstdrinks med (Champagne) kl. 17:00
Mini Gildehal med 25-års jubilæum kl. 17:15 (Stence Sparrevohn)
Spisning kl. 18:00
Bålet tændes: kl. 19.15
Båltale (Arne): kl. 19:30
Efter båltalen vil der blive serveret kaffe med othellolagkage
Tilmelding, senest den 15. maj 2022
Tilmelding til Helen Højgaard tlf. 28 55 09 95 eller
Mail: soeren-hoejgaard@outlook.com

2.Gilde
Indbydelse til friluftsgildehal
Onsdag den 8. juni kl. 18 i gildehuset, Sct. Agnes.
Vi begynder med spisning: Stegt flæsk med
persillesauce.
Herefter friluftsgildehal.
Vi slutter med kaffe/te (kagen og kaffen leverer gruppen).
Bindende tilmelding senest den 3. juni 2021 til:
Inge-Birthe, tlf. 2374 1032, ib@tandgnost.eu eller til:
Grete Westh, 2479 7854, gwo1402@gmail.com
Man medbringer selv drikkevarer til eget forbrug.
Pris: Kr. 125,-.
1. Gruppe / Jørgen L
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Indbydelse til 2. Gildes forårstur
onsdag den 11. maj 2022
Vi mødes på parkeringspladsen ved gartneriet kl. 11.
Vores forårstur går til det socialøkonomiske økologiske
gartneri Grennessminde i Tåstrup.
Vi håber at se gildebrødre fra 1. og 2 Gilde
Tilmelding: karenh@outlook.com / 22 78 00 92
På 3. gruppes vegne, Karen

I anledningen af Inge Ravns 40-års- og Hanne B. Roslinds 60-års jubilæum
samt optagelse af Albert Benz
inviteres der til åben Gildehal onsdag den 18. maj kl. 14 i Gildehuset
Efter Gildehallen bliver der serveret en let anretning til 60,- kr.
tilmelding senest den 11. maj: karenh@outlook.com / 22 78 00 92

1.og 2. Gilde
Referat af Sct. Georgs gildehallen 23. april 2022.
Vi startede dagen med at holde 1 min. for Søren Højgaard
Gm. Hanne Christensen åbnede gildehallen med musik og velkomsttale.
GM. Arne Bjergager holdt gildemestertalen, om sin interessante sejlertid.
Kirsten Lindenskov læste Sct. Georgbudskabet op. Dejlig musik indrammede Sct.
Georgs dagen, som Arne afsluttede.
Der blev serveret en lækker croissant med hønsesalat, chokolade og profiterols, vin
m.m. Snakken gik lystigt og det blev en herlig Sct. Georgs dag i vort dejlige hus.
17 gildebrødre var mødt frem.
Tak, tak for en meget dejlig dag.
Gh.Inger
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En ganske vidunderlig Sct. Georgs aften I GADSTRUP DDS.

I skulle ha’ været med!
Gildemester Arne og Hanne havde uddelegeret til mig at finde ud af hvilken
spejdergruppe, der skulle have det Hotelt telt, som de 2 gilder havde købt.
Jeg valgte Gadstrup efter at have snakket med Divisionschefen for de blå spejdere i
Hroar Division. Også fordi vi har og har haft 3 tidligere spejderledere fra Gadstrup i
gilderne. Arne, Hanne og jeg kørte til en ganske fantastisk spejderhytte/grund,
torsdag d.21.april 2022, og oplevede en hel gruppe med mikroer, minier, junior og
store spejdere holde Sct. Georgs dag, med spejderløftet sagt med hånden på fanen,
teateroptrin med Sct. Georgs legenden: fantastisk drage, flot Georgios og skøn
prinsesse, og ja, der kom ild ud af dragens mund, og får,
riddere og godtfolk blev spist af dragen.
En imponerende forårsaften med bål, dannebrog både på stang og fane.
Tjikker Likker, Bravo og noget med en banan hyldede de optrædende.
Vi overdrog Hotelt-beviset og mindedes Helen Spejder, Inge Mathiasen og Kirsten
Lindskov, alle tidligere ledere i Gadstrup Gruppe. Og ja, vi fik også kaffe/te.
Det var enormt hyggeligt.
Med spejder og gildehilsen Bitte
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Havedage omkring Gildehuset 2022
Vi mødes kl. 10
Jeg foreslår følgende datoer:
Mandag den 23. maj
Tirsdag den 21. juni
Onsdag den 20. juli
Mandag den 22. august
Gildehilsen Karen
Gildecafé i gildehuset

Gåtur
Ses den 30. maj

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

sidste mandag i hver måned, mødes kl.10 ved gildehuset
Vi går ikke ture i sommerferien, i juni og juli.

Spejdernes lejer 2022
Såfremt der er nogle der gerne vil vide mere om spejdernes lejer og aktiviteterne i
Roskilde By, og måske, vil hjælpe til et par timer, kan men henvende sig til.
Inge Meidahl, telf.6120 5689
inge.meidahl@gmail.com

Tak til 1. og 2. Gilde
Hjertelig tak for jeres opmærksomhed i forbindelse med Sørens død og bisættelse.
Helen

Mindeord for Søren Højgaard
Den 1. maj 2022
Søren sov stille ind den 20. april, omgivet af sin familie.
Vi tog afsked med Søren i Himmelev Kirke, den 29. april, hvor kisten blev båret ud,
til en solbeskinnet eftermiddag.
Efterfølgende var der mindehøjtidelighed på Vigen Restaurant, med en smuk udsigt
over Roskilde Fjord.
Søren havde et godt humør og altid hjælpsom, hvis man havde brug for en hånd.
Søren var en retskaffen og en ærlig person det har præget hele hans liv, jeg vil altid
huske Søren som en rigtig gildebror, på grund af det store engagement i
gildebevægelsen.
Æret være Sørens minde
Arne Bjerager
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Distriktet:

Tur til Kastellet 12. maj
Distriktet indbyder igen i år til den gode vandring på Kastellet.
Vi mødes kl. 18.00 overfor Østerport Station ved krydset Grønningen/ Folke
Bernadottes Allé og vi smutter ind på anlægget ad den lille sti, over den lille bro og
ender oppe på voldanlægget, hvor der bydes på en lille forfriskning.
(Man er velkommen til at medbringe lidt slikposer.)
Turen går så langs voldgraven hen til Norgesporten og ind på paradepladsen.
(Måske skal vi ind ad Kongeporten (den mod Esplanaden) og det gør vi så som gode
spejdere)
På paradepladsen lytter vi til musikken og derefter er der frihed til at besøge
studenterkoret i kirken (mod en billet, der skal købes), gå en fin tur på voldene og
måske få en varm hvede med kaffe/chokolade i den store kantine.
Kl. 22 er der tappenstreg, nedtagning af det store flag og tak for en god aften.
(Selvom det er Store Bededag er det fornuftigt med en sweater.)
Ingen tilmelding, I kommer bare; men et bidrag på ti kroner/gb vil vi gerne have.
Distriktets flittige ledelse

Roskilde Hedebo Distriktsgilde
Indkaldelse til Distriktsgildeting
Mandag den 23. maj 2022
Kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter,
Poppelalle 12, 2630 Taastrup
Dagsorden:
1
Valg af dirigent og protokolfører/referent.
2
Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3
Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år
til godkendelse.
4
Behandling af indkomne forslag.
5
Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende
år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
Distriktsgildeledelsen foreslår, at kontingentet for 2022 fastsættes til kr.
80,- pr. gildemedlem.
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6
•
•
•
•
•

A Valg af DGM
B Valg af DGK
C Valg af DGS
D Valg af international sekretær ( DIS )
E Valg af uddannelsessekretær ( DUS)
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• A Valg af suppleant for DGM
• B Valg af suppleant for DGK
• C Valg af suppleant for DGS
8
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Valg af revisorer og suppleanter.
Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:
A Valg til ridderudvalget
10
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt inden den
15. april 2022 til distriktsgildemesteren.
Distriktsgildeledelsen

Gurli og jeg ønsker alle en god sommer!

Nyhedsbrevet udkommer igen til august
Gildehilsen Hanne
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