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Overskrift 9,4
fortsætter 18,1

Tekst indrykket
venstre/højre 1 cm.
lederen 12 pkt.

Bundrude 19,5 cm

53. årgang Nov.
Nr. 11 2015

Venskab - Mixmøde - Fellowship

Venskab var temaet på Gildets Mixmøde i oktober.

Mixmøde er efter min mening en rigtig god idé bl.a.
fordi vi ved den lejlighed ikke alene mødes med
nogle, som man godt kender, men som man sjældent
plejer at diskutere/drøfte væsentlige emner med.

I modsætning til gruppemøderne, som er både rare,
hyggelige og menneskeligt udviklende, men måske
ikke med så mange nye/overraskende meninger –
forhåbentlig sagt uden at fornærme nogen.

fortsætter:

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så
MobilTelelefon nr. +45 53 64 21 29



Leder fortsat - også referat fra Mix-gruppe B

Således angreb min mixgruppe-B, Ulla, Kurt, Vibeke, Inge, og
undertegnede, emnet med at dele venner op i nære venner og
’almindelige’ venner.
Nære venner er dem man kan diskutere og græde ud ved. Vi kan dele
både glæder og sorger med dem. Man kan godt være uenig med en nær
ven, for man kan argumentere fornuftigt. Samtidigt vil en nær ven
acceptere/respektere den andens synspunkt og holdning. Det er sagt at
’for at få en ven skal du være en ven.’
Vi har hver især nok ikke så mange nære venner, men nok flere
almindelige venner, som vi synes om, og bare har det rart sammen med.
Måske nogle som vi synes er interessante og spændende.

Vi har måske en tredje gruppe: ”bekendte” dem vi bare kender og hilser
på, men som vi ikke normalt vil drøfte væsentlige emner med. Denne
gruppe skal man naturligvis ikke forklejne betydningen af. Vi kender
alle, hvor hyggeligt det kan være, at se mennesker man ikke har set i lang
tid. Og bekendte kan blive venner senere. Der er en anden, der har sagt,
at ’det tager lang tid at få en gammel ven’.
Vi fejrer International Fellowshipday hvert år i oktober (siden 1953). Et
af ISGFs formål er at fremme venskab mellem gildebrødre overalt i
verden. Man kan jo sige, at det er et meget bredt mål, der kun vanskeligt
kan realiseres. Omvendt er det ’tanken’ og målet, der tæller. Jo flere
gildebrødre – og andre mennesker i øvrigt – der bliver venner (eller
bekendte) med andre i hele verden på tværs af sprog, religion, politik og
holdninger, desto flere vil få forståelse for andre synspunkter og
levemåder. Og i sidste ende måske – hvem ved – få nye venskaber, der
både kan blive til almindelige og nære venner engang.

Nils
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Novembermødet

Tirsdag d. 10. nov. Kl. 19 på Rødovregaard

Gruppe 5 er vært ved dette møde, hvor Jens
Knudsen kommer og fortæller om sin færd med
Vikingeskibet "HAVHINGSTEN" en spæn-
dende rejse.

På et tidspunkt af aftenen bliver der serveret lidt
let til ganen, samt the og kaffe. Al den herlighed
til en pris af KUN 40 kroner.

Tilmelding gruppevis til Jørgen på telefon: 43 45 34 01
eller på mail: schioett146@hotmail.com

Senest mandag d. 2 nov. med de bedste gildehilsener
gruppe 5

http://www.vikingeskibsmuseet.dk/havhingsten-i-fortid-og-
nutid/#.VgKUzHmhcaU
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

Indbydelse til Distriktsgildehal
med ridderoptagelse

Tirsdag den 17. november 2015 i
”Gildehuset i Roskilde”
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde

Vandrehal kl. 19:00

Gildehal kl. 19:30

Optagelse: Birgit Kristensen - Helsingør

Bjarne Wichmann - Vestvold

Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe.

Prisen for dette arrangement er: 65 kr. pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 9. november 2015 til

Tilmelding til:    Kirsten Lindskov

Tlf. 46 19 04 75

E-mail: kirstenlindskov@gmail.com

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde

inviterer til start af

FREDSLYSET 2015
Tirsdag d. 24. nov.

ALLE ER VELKOMNE

Kl. 18 Sankt Laurentii katolske kirke
Frederiksborgvej 11, Roskilde
Fredslyset tændes
Faklerne tændes - fakkeltoget startes

Kl. 19 Roskilde Domkirke - Fredslyset føres ind
Gudstjeneste v/domprovst Jens Arendt

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys ved
Fredslysets flamme.

Gildemedlemmer, spejderledere og andre venner af huset indbydes
herefter til at mødes i Gildehuset Sankt Agnes – Sankt Agnes Vej 2B,
hvor Roskilde-gilderne vil byde på lidt varmt at drikke og en hyggesnak.

”Fredslyset” sendes rundt i Danmark den 25. november.

Parkering på Frederiksborgvej og indgang via Sankt Agnes Vej
OBS: Der må ikke parkeres på Parkforvaltningens plads.

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det
(Johannes 1. v. 4-5)
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Kirketur & JuleMøde – søndag d. 6. dec.

I år går kirketuren til

Grøndalslund kirke
hvor Bente og Preben har
gode forbindelser og har
gjort et godt forarbejde.

Vi starter med højmesse kl. 10, så vær der lidt før. Det er sognepræst
Berit Weugand, der forretter gudstjenesten.

Adressen er Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Efter højmessen deltager vi i kirkekaffe våbenhuset.
Efter kaffen går vi til kirkerummet, hvor en lokal
historiekyndig vil fortælle om kirken.

Når det kulturelle er overstået, har vi lånt et af kirkens mødelokaler, hvor
vi holder vores julestue og -frokost. Vi spiser vor egen medbragte mad.
Til hver er der en øl eller vand og en snaps eller to. Der kan købes
yderligere drikkevarer af arrangørerne. Og så er der kaffe og den
sædvanlige rigtige julebolle. Måske er der også en julesang og juleQuiz.

Meget vigtigt er, at du tager en pakke med for ca. 20 kr. Vores dejlige
julemand vil så komme ned gennem skorstenen og uddele gaver. Vi
afslører ikke, hvem julemanden er. Prisen kan vi ikke helt finde ud af,
men det er vel 30-40 kr. Endelig besked gives på stedet.

Gruppevis tilmelding til Leo, mail 8x202122@webspeed.dk
senest torsdag d. 26. nov.

Vi glæder os til at se jer alle - Hilsen gruppe 6
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Fredslyset fra Betlehem
kommer til

Brøndbyvester kirke

Tirsdag den 8. dec. 2015

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke.

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 8. dec. kl. 19.00.

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem.

En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling herfra bliver tirsdag
den 8. dec. ført til Brøndbyvester Kirke.

Efter andagten er det muligt at få en stik-
ling, hvis du medbringer en olielampe
eller lignende.

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte
kirke, og olielampen, som ses på billedet,
vil blive tændt, herefter tændes lys i
stolerækkerne og på alteret, og kirken
oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved
Brøndbyvester Kirke, Arne Kristophersen
vil holde en kort andagt.

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus.

Og lyset skinner i mørket,
og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5)
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Gruppe 2 - GruppeMøde 29. sept. hos Arne

Der blev mødt fuldtalligt, og kort tid efter var Elses kylling i paprika sat
til livs. Ganske som sædvanlig var der derefter forskellige ting, som der
skulle snakkes om.
Arne havde aftenens emne Kong Christian den fjerdes kvinder.

Christian den fjerde, født 1577, død 1648, - han var kun 11 år gammel,
da han blev udnævnt til konge.
Han blev gift første gang i 1597 med den brandenburgske prinsesse Anna
Cathrine.

Kong Christian IV Dronning Anna Cathrine

De fik seks børn, men kun tre børn overlevede barneårene. Her iblandt
den kommende Kong Frederik den tredje. Dronning Anna Cathrine døde
af malaria i 1612.
I 1611 havde Kongen et forhold til Kirsten Madsdatter, og de fik en søn,
men Kirsten døde i 1613.
Christian fandt endnu en elskerinde, Karen Andersdatter, og de fik to
døtre og en søn, inden han forlod hende i 1614.
Kong Christian blev så forelsket igen og giftede sig med Ellen Marsvins
datter Kirsten Munk i 1615. De fik 12 børn, hvoraf to af dem døde som
spæde.
Kirsten Munk var fra starten af 1630erne Christian utro med en tysk
greve, og blev landsforvist fra sine børn resten af sit liv.
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Christian den fjerdes sidste kvinde og elskerinde var Vibeke Kruse, som
var en af Kirsten Munks unge tjenestepiger. Hun gav ham en søn og en
datter, inden hun døde i 1648. I alt fik Kongen med sine to koner og tre
elskerinder 24 børn. Med sine 24 børn i og uden for ægteskab satte
Christian den fjerde endnu en rekord blandt Danmarks konger, og slog
Svend Estridsens rekord, han havde kun 20 børn.

For at uddybe emnet om kongens
forskellige damer, havde Arne via
sin iPad fundet et 20 minutters
foredrag,
”Christian den 4. og hans kvinder"
af Frank Hansen.

https://www.youtube.com/watch?v=hik1zxdg1hU

Så med iPad liggende midt på bordet, kunne gruppe 2 høre om Kongens
eneste Dronning, hans koner og hans friller. Og om slutresultatet med
hele 24 børn. Jo, Kong Christian den fjerde var en travl herre. Og det var
hans specielle måde at afstresse på.

Løven til højre for indgangen til Rosenborg Slot har ikke guld, men en
bevægelig tunge af bronze i munden. Her skulle Christian den IV have
gemt en nøgle til enten elskerinder eller sig selv. - Så han kunne lukke
sig uset ind efter en krævende tur i byens natteliv

Arne
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Mixmøde - Gruppe A - hos Birgitte - 6. okt.
Deltagere:   Birgitte, Preben, Mette L, Arne og Else

Vi gæster blev mødt med et dejligt frokostbord og en lækker æblekage.

Efter en del hyggesnak gik vi i gang med aftenens emne ”Venskab”

Vi kunne enstemmigt svare ja til, at det er vigtigere at have en god ven
end at have mange penge.

Vi havde en god debat om venner og venskaber, og her er vores defi-
nition på begrebet venner:

Nær ven: En man deler sine glæder og sorger med, en, der altid er
der for en, og som man kan stole fuldt på. (som regel kun få personer)

Ven: En man har det vældig fint med og kan hygge sig med, men
ikke dyb fortrolighed.  (En del personer)

Bekendte: Mennesker man, som ordet siger , er bekendt med, mødes
med ved lejlighed. (rigtig mange personer)

Vi debatterede så, om vi syntes gildebrødre var venner eller bekendte.

Overordnet synes vi gildebrødre rangerer mellem venner og bekendte.

Else M
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Mixmøde - Gruppe D - hos Bodil

Den 6. sept., kl. 19 mødtes Mogens, Jytte og jeg hos Bodil, de tre andre,
der var på listen havde meldt afbud af forskellige årsager. Vi startede
med kaffe og nybagt rabarberkage.

Dette er, hvad vi fandt frem til:

Disse to relationer kan ikke stilles op som "for" eller "mod", men som
man siger "lige børn leger bedst".

2) et venskab er en eller flere "bekendte" som man kommer sammen med
i tillid og med samarbejde, en der betyder noget for en.

3) I gildet finde man både venskaber og bekendte.

Mange venskaber grundlægges allerede i barndommen og holder livet
ud.

Peter (referent)

LoppeMarkeder 2015
En foreløbig opgørelse over de to loppemarkeder i år viser et overskud
på omkring 82.000 kr. Opgjort af Kurt.
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Mixmøde - Gruppe E - hos Mette Hansen
Vi mødtes hos Mette, Leo, Bjarne, Jytte, Karen og Lone, Jørgen måtte
desværre melde fra.

Vi startede med at synge ”Skuld gammel venskab rejn forgo” og derefter
tog vi fat på aftenens emne som var  VENSKAB.

Hvad er venner og hvad er bekendte?

Da vi havde snakket ca. 1 time kom Leo fra dans, og vi satte os til et
dejligt veldækket bord med forskellige hjemmelavede ting. Det smagte
virkelig dejligt. Bagefter fik vi kaffe og æblekage.

Snakken fortsatte lystigt om vores emne og alle deltog glad og gerne.

Helt enige blev vi jo ikke, da det er et meget bredt emne, men her er vores
konklusion.

En ven kan være en, man betror sig til og er meget tæt med, men det kan
også være en, man har det godt med og laver sjove og rare ting med.

En bekendt kan være en man møder i foreninger, over hækken, på
arbejde, som man taler godt med, men ikke kommer tæt på.

Det er svært at blive gammel og miste venner, bekendte og familie og
derefter at danne nyt netværk med venner og bekendte. ”Har man
overskud til det?”

Det er jo heller ikke alle, man møder, som man ”klikker” med, men man
kan alligevel blive overrasket, når man lærer en at kende, som man ikke
”klikkede” med og så alligevel bliver venner.

Hilsen Lone
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Referat fra turen til Vallensbæk Mose
28. Sept.

Naturlauget Roskilde Hedebo har været på årets sidste naturvandring
til Vallensbæk Mose mandag den 28. september, hvor vi var 11
gildebrødre fra distriktet, der deltog. Vejret var godt med sol fra en skyfri
himmel og omkring 17 grader.

Vallensbæk Mose er et rekreativt område skabt af mennesker. Her har
man forsøgt at kombinere behovet for tekniske anlæg med ønske om at
skabe et stort smukt naturområde for egnes borgere. Området har ca. 30
ha. sammenhængende søer Tueholm og Vallensbæk sø og et naturland-
skab, der giver mulighed for fine oplevelser og mange fritidsaktiviter.
Der er et varieret fugleliv og plantelivet er spændende. Der er gode
stisystemer omkring søerne.

Efter en dejlig gåtur på et par timer, blev der tid til at indtage frokosten i
det fri.

Der skal hermed siges tak til arrangørerne for en veltilrettelagt tur.

Arne Bjerager, DGK
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Sankt Jørgen – Kender du historien ???

Så er der her en lidt anden dokumentation fra Wikipedia, den frie
encyklopædi

Sankt Jørgens kamp med dragen, skulptur af Bernt Notke (1400-tallet)
i Stockholms Storkirke.(foto: Leo Hansen)

Sankt Jørgen (Jørgen den hellige, Sankt Georg, Ridder Jørgen) var (ca.
275-280 - 23. april 303) og er en kristen martyr i Israel (Judaea) under
kejser Diocletians forfølgelser. Han er desuden helgen med helgendag
23. april.

Kun lidt er kendt om Sankt Jørgens liv. Han blev født i Kappadokien i
det nuværende Tyrkiet. Som officer i Diocletians hær vandt han stor
respekt og fik indflydelse ved det kejserlige hof. Det lykkedes ham at
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omvende kejserinde Alexandra til kristendommen, og det kan have
foranlediget den hidtil temmelig tolerante kejser Diocletian, der regerede
284-305, til sin blodige forfølgelse af de kristne. I 303 blev Jørgen
pågrebet, torteret og henrettet sammen med Alexandra uden for byen
Diospolis i Palæstina.

Legenden fortæller, at Jørgen reddede en by, og en jomfru eller prinsesse
i byen fra en hadefuld drage. Til tider har man ment, at prinsessen var
den hellige Margaretha. I Storkyrkan i Stockholm findes en berømt træ-
skulptur af Sankt Jørgen, dragen og prinsessen. Den er fra 1400-tallet og
skåret af den tyske skulptør Bernt Notke.

Sankt Jørgen er flittigt anvendt som symbol i Rusland. Egentlig er han
Moskvas skytshelgen, og han kan findes blandt andet i det russiske
nationalvåben. Han er også skytshelgen for England, Portugal,
Catalonien, Litauen, Serbien, Montenegro, Georgien, Etiopien, Freiburg
im Breisgau, Genova, Lod og spejderbevægelsen.

I Danmark er flere kirker viet til Sankt Jørgen.

I middelalderen påkaldtes Sankt Jørgen (Sankt Georg) mod spedalskhed,
og uden for mange danske byer fandtes en Sankt Jørgens Gård eller et
Sankt Jørgens Hospital. Sankt Jørgens Gård og Sankt Jørgens Hospital
findes stadig i flere byer som i Aakirkeby og Kolding, hvor Sct. Jørgens
Gård er foreningslivets hus. Ligeledes er navnet Sankt Jørgen fra Sankt
Jørgens Gård eller Hospital i tidens løb 'smittet af' på navne eller
stednavne i lokalområdet. Således Sankt Jørgens Sø i København.

Ordet Sankt kan forkortes til Skt., Sct. eller St., og ved søgning på navne
der indeholder Sankt Jørgen bør formerne Skt. Jørgen, Sct. Jørgen og St.
Jørgen også forsøges. I ældre litteratur som "Kjøbenhavns Historie og
Beskrivelse I", 1877, af Oluf August Nielsen bruges også formen S.
Jørgen fx i S. Jørgens Hospital.

Ligesom Sankt Jørgen er det 'fordanskede' navn for Sankt Georg (George
eller Georgius), er navnet på Sankt Georg tilpasset andre sprog. Således
Sankt Göran på svensk og San Jorge på spansk.

Sankt Jørgen mindes og fejres den 23. april. På øen Büyükada nær
Istanbul ligger der et ortodokst kloster, der er tilegnet Sankt Jørgen.
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