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Nyt fra Gildemeste-

Kære Gildebrødre 

Vi har lige passeret et årsskifte og vi skriver nu 2018. Man un-

dres over hvor tiden bliver af, og jeg synes det bliver værre, jo 

ældre vi bliver. Det bringer mig til at tænke på, hvad der skal 

ske i det nye år, og hvad der skete i det gamle. I gildesam-

menhæng var det mest markante nok, at vi havde et landsgil-

deting, hvor vi ikke fik løst ret meget set på landsplan. Vi må 

vente og se, om forårets møder bringer nyt. Vi forsøgte at 

gøre os synlige på foreningernes dag i Haslev. Arrangementet 

var OK bortset fra vejret, men det gav ikke umiddelbart noget 

positiv tilgang til vores gilde. 

I det nye år har vi en stor opgave foran os med hensyn til at 

bevare vores tilholdssted for vores egen skyld, men lige så 

vigtigt at søge at bevare en mulighed for, at initiativrige nye 

lederkræfter kan retablere en DDS trop i Faxe. 

Vi har 70 års fødselsdag i Faxegildet her i foråret, som vi har 

lagt op til at fejre med os selv, inden vi når til vores gildeting, 

hvor vi kommer til at vælge 2 nye ledelsesmedlemmer, idet 

kanslerens ledelsestid udløber, og skatmesteren skifter gilde, 

som I ved. Dertil kommer at tinget kommer til at tage stilling 

til vort engagement i hytten, hvis ikke vi allerede tidligere har 

truffet beslutning ved et ekstraordinært ting. 

Der er nok at tage fat på. 

Godt Nytår 

Preben 

 



3 

Sct. Georgs Gildet i Faxe 

 

 

Haslev december 2017 

Til Spejder/FDF ledere. 

Sct. Georgs Gildet i Faxe inviterer traditionen tro alle 

ledere fra korpsene til Nytårstaffel, søndag den 14. 

januar 2018 kl. 17.00 

I De Grønne pigespejders hytte: Skovbrynet 2 – 4690 

Haslev. 

Vi byder på en let anretning med en vand eller øl til + 

kaffe og godt samvær. 

Vi håber ligesom de forrige år på godt fremmøde, så vi 

sammen kan hygge os nogle timer. 

Aftenens indlæg holdes af Iben Bjørnson, som vil fortæl-

le om Koldkrigs museet  

Stevns Fortets historie. 

Tilmelding udbedes snarest - senest fredag den 5. janu-

ar 2018 til 

erikchai@haslevnet.dk eller telefon 40 45 15 56. 

Med venlig hilsen 

Preben Gustafsen 

Gildemester 
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Referat julestue 

Gruppe 2 stod for årets julestue, 
hvor vi vanen tro indledte med et 
julemåltid. Vi fandt vores pladser 
ved bordet, mens vi sang ”På loftet 
sidder nissen”. Vi sluttede måltidet 
af med ris a la mande med mandel 
i, så der kunne deles en mandelga-
ve ud.  

I løbet af aftenen spillede vi banko-
spil, og Jytte styrede med stor 
præcision spillets gang.  

 

Senere dansede vi om juletræet, 
og Rikke læste en julehistorie op. 
Pippi Langstrømpe. Utroligt, 
hvad den pige kan finde på. 

 

Vi havde alle medbragt 2 
stykker julepynt til juletræ-
et, der blev meget flot pyn-
tet. 

Mens vi hyggede os inden 
døre faldt den første og 
eneste sne indtil videre, så 
den var med til at skabe den 
rette julestemning. 

Ref.: IG 
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Øvrige arrangmen-

ter i januar 

Der er nytårsparade d. 14. 

januar, hvor alle er vel-

kommen til at deltage i 

gudstjenesten kl. 10.30 i 

Faxe kirke og den efterføl-

gende appel ved KFUM-

spejdernes hytte på Stati-

onsvej. Gruppe 3 står for 

bespisningen af spejder-

ne. 

 

Mandag d. 22. januar kl. 19.00 afhol-

des der Nytårsgildehal i spejderhyt-

ten på Rosenkildevej. Gruppe 3 står 

for eftergildehallen.  
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Opslagstavlen 

HUSK at betale kon-

tingent kr. 350 se-

nest d. 31. januar 

2018. Se Amys mail 

fra d. 4. januar 

Har du husket at give din 

gruppeleder eller gilde-

mester besked om, om du 

ønsker at få bladet Sct. 

Georg digitalt? 

(brev herom vedhæftet)

OBS! Har grupperne husket at fin-

de en repræsentant til festudvalget 

i anledning af vores 70 års fødsels-

dag???? 

Gildemesteren vil gerne have nav-

nene senest d. 18. januar. 
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Med dette Gildeinfo sendes et 

spændende program for Gilderej-

sen 2018 til Rhinen d. 24.—30.8. 

Plan for bankospillene 

Hylleholtcentret d. 6. februar kl. 15.00 

Solhavecentret d. 8. februar kl. 14.00 

Lindevejscentret d. 15. februar kl. 14.00 

Marianne ønsker tilbagemelding senest d. 

20. januar om, hvem der kan komme og 

hjælpe gruppe 3 på tlf.: 61378236 de en-

kelte dage 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arran-
gør 

14.1. Nytårsparade KFUM-spejdernes hyt-
te, Kalkbrudsvej, Faxe 

Gruppe 1 

14.1. Nytårstaffel KFUK-spejdernes hytte 
i Haslev 

Gruppe 1 

18.1. Gruppemøde Lise-lotte og gert Gruppe  2 

Se plan Bankospil  Ældrecentrene Gruppe 3 

1.2. Gruppemøde Hos Stoffer Gruppe 3 

19.2. Gildemøde Rosenkildevej, Faxe Gruppe 1 

28.2. Distriktsgildehal Køge DGL/
Køge 

  
Februar: 
16.2.:Amy Jørgensen 
Marts: 
12.3.: Jens Winther 
April: 
1.4: Erik Christoffersen 
9.4:. Hans Chr. Hansen 
16.4.: Conny Andersen 


