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Nyt fra Gildemeste-

 

 

 

Kære Gildebrødre 

Året går på hæld og det er snart tid til at skrive julekort til venner 
og familie, hvis man, som vi gør her i huset, har den tradition. De 
plejer at indeholde lidt om året der gik, lidt om familien og der-
udover en julehilsen med ønsket om at få et godt nyt år, hvor vi 
forhåbentligt ses. 

Men jeg kan jo gøre det her til jer der læser Gildeinfo. 

Vi har i gildet haft et godt år, hvor vi har mødtes i forskellige 
sammenhænge og udvekslet meninger om livet på godt og ondt i 
vores turbulente tid. Vi vil mindes Jørn, som vi desværre mistede 
midt på året. 

På det i år afholdte Landsgildeting blev vi bekendtgjort med, at 
vi generelt bliver færre gildebrødre på landsplan, så selv om vi 
havde en vellykket I-dag i Haslev med 83 deltagere fra distrikter-
ne, kan vi jo ikke forvente fordums fremmøde alene af den 
grund, at vi er blevet ca. halveret på en kort årrække. Vi deltog i 
år i foreningernes dag, uden det dog førte til noget konkret, men 
vi viste os frem. Vi holdt en vellykket Fellowshipdag i oktober og 
vi har nys afholdt Fredslysarrangement med de få spejdere der 
er tilbage i Faxe By. Det var dog en glæde at se mange menne-
sker i kirken – herunder mere end halvdelen af vores gilde. 

Jeg glæder mig til at se de fleste af jer til Julestue d. 11. decem-
ber. 

Med ønsket om en god jul og et godt nytår 

Preben Gustafsen 
gildemester 
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Gruppe 2 glæder sig til at 

se jer alle til Julestue d. 

11. december kl. 18.00 

 

 

 

 

Husk at medbringe 2 stk. 

julepynt hver. 

Redaktionen ønsker alle en rig-
tig glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for jeres indlæg i årets løb. 
De er med til at gøre bladet læ-
seværdigt. 
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Referat fra Gilderådsmøde hos Preben d. 27. november 2017 

Børnelejren på Langeland har søgt om økonomisk hjælp til at 

afholde lejr i år 2018. Sidste år gav vi dem 1000 kr. Vi hørte aldrig 

fra dem efterfølgende med tak for hjælpen, så i år vælger vi ikke 
at give dem et tilskud. 

Der er gået utur i den pulje, hvor vi efter §79 kan søge om penge 

til at afholde bankospil for på plejehjemmene i 2018. Den skal 

nok komme op at køre, men det er ikke sket endnu. 

Ang. De blå spejdere i Faxe, er der en del rygter i omløb, om 

hvorvidt de bliver nedlagt. Sct. Georgs Gildets fremtid i hytten er 

uafklaret. For at få en klarhed i sagen, har Leo skrevet til divisio-

nen, hvorfra vi forventer en skriftlig udmelding om situationen. 

Tommy vil tage en snak med Karise Spejderne, om vi i givet fald 

vil kunne holde vores møder i spejderhytten i Karise, hvis vi bliver 
hjemløse. Vi så helst det blev i en spejderhytte og ikke i et tilfæl-

digt klasselokale. 

Næste møde vil blive holdt, når vi har noget mere konkret at for-

holde os til.  Ref.: Rikke 

Svær beslutning. 

Kære alle. 

Vi har, efter lang tids overvejelser, truffet den svære beslut-

ning, at vi vil lade os overføre til 2. Gilde, Nykøbing F. 

Det er mange kilometer at køre for os, og Gildet er den eneste 

relation vi har tilbage i Faxe. Vi har besøgt 2. Gilde, Nykøbing F 

nogle gange, og er sikre på, at vi vil få et godt gildeliv der. 

Overflytningen vil først ske efter Gildeting, så Amy kører peri-

oden som skatmester færdig. 

Varme gildehilsner 

Jens og Amy 
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Opslagstavlen 

 

Alle er velkomne til 

nytårstaflet med 

spejderlederne  

søndag d. 7. januar 

2018 kl. 17.00 i 

KFUK-spejdernes 

hytte i Haslev. 

Gruppe 1. 

 

 

 

 

 

Nytårsparaden i Faxe finder 
sted d. 14. januar fra KFUM-
spejdernes hytte.  

HUSK at give din 

gruppeleder besked 

om, hvad du synes 

m.h.t. digitalisering 

af bladet Sct. Georg. 

Se vskrivelsen, der 

er sendt ud sammen 

med dette Gildeinfo 
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Nyt fra grupperne 

Gruppe 1. 
Referat fra gruppemøde hos Signy og Jens den 29 nov. 

Stoffer og Svend Erik havde meldt afbud. 

Tommy havde talt med Stoffer om at købe noget til Svend Erik 

fra gildet i anledningen af hans sygdom. 

Nytårstaflet blev endelig færdig og kører på skinner. Vi mødes i 
KFUK´s spejderhus i Haslev kl. 17.00. 

Tommy kontakter Thorkild Kraft for at høre om han vil fortælle 

lidt om livet. 

Nytårsparaden i Faxe blev vendt. Vi skriver til Poul, at vi vil have 

en tilmelding inden jul. 

Gruppen har temelig travlt efter nytår. 

Vi vendte også gildemødet til februar som vi står for. 

Næste møde bliver hos Stoffer den 1 februar kl. 14.00 

 

 

 

Gruppe 2. 
Referat fra gr.2 møde hos Jytte og Per d.23 nov.2017.Vi fortsat-

te med arbejdsspørgsmål til 2.etape af Gøngernes Højskole, 

som handler om DEMOKRATI. Ordet kommer fra det græske 

Demos som betyder folket og Kratos betyder magt, herredøm-

me, enevælde/folkestyre. Gruppen konkluderede, at demokrati 
er alles lige ret til goderne i landet uden skel til samfundsklasse. 

Og alles lige ret til at stemme frit. For at dette skal kunne lade 

sig gøre, fordre det, at folket er bekendt med de forskellige 

partiers holdninger, så man åbent kan tale om det i forskellige 

fora, forberede sig og give sin mening til kende, have respekt 

for andres synspunkter og meninger. Begrebet demokrati  
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har flere former, alt efter om det er i hjemmet, foreningen, på ar-

bejdspladsen eller på det politiske plan. Emnet var meget aktuelt, 

da vi 2 dage tidligere havde stemt til kommunevalg. Selv om vi 

ikke talte politik, lå det meget latent i baghovedet. Men vi fik 

mange gode diskussioner om emnet, og det krævede en del at 

være ordstyrer. Vi sluttede mødet med en dejlig frokost. Rikke  

 

 

 

Banko 2018 

Jeg har nu haft kontakt til de 3 ældrecentre, hvor gildet ple-

jer at komme og spille banko. 

Alle 3 centre vil gerne have besøg af os igen i 2018. 

Følgende datoer og tidspunkter er aftalt: 

Hylleholtcentret tirsdag den 6. februar 2018 kl. 15.oo. 

Solhavecentret torsdag den 8. februar 2018 kl. 14.oo.  

Lindevejscentret torsdag den 15. februar 2018 kl. 14.oo 

Gruppe 3 kan fysisk ikke klare opgaven alene og anmoder 

derfor gildebrødre fra gruppe 1 og 2 om at give en tilbage-

melding til Marianne senest 20. januar 2018 på telefon 

61378236, om I kan hjælpe og på hvilke datoer.  

Gruppe 3 sørger for indkøb af blomster og gevinster. 

Venlig hilsen 

Gruppe 3 

Marianne 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

11.12. Julestue Rosenkildevej, Faxe Gr. 2 

7.1. Nytårstaffel KFUK-spejdernes 
hytte, Haslev 

Gr. 1 

14.1. Nytårsparade  KFUM-spejderne, 
Kalkbrudsvej, Faxe 

Gr. 1 

18.1. Gruppemøde Lise-Lotte og Gert Gr. 2 

22.1. Nytårsgildehal Rosenkildevej, Faxe Gr. 3 

1.2. Gruppemøde Stoffer Gr. 1 

December: 
7.12.:Niels Jørgen Sørensen 
21.12.: Gert Kannik-Marquarsen 
Januar: 
1.1.: Rikke Jensen 
6.1.: Lise-Lotte Kannik-Marquarsen 
Februar: 
6.2.: Amy Jørgensen 
 


