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Kære gildebrødre

Der er igen gået en måned og efteråret har indfundet sig. Det 
bliver koldt og det rusker uden for. Os der har have har nok 
snart været der for sidste gang i år – hvor tiden dog går.

For et par dage siden havde vi gilderådsmøde i en anledning, vi 
vil vende tilbage til, men punkt 2 på dagsordnen var, hvordan vi 
skal markere, at Faxe Sct. Georgs Gilde har eksisteret gennem 
70 år, når vi når om på den anden side af nytår. Mere præcist d. 
20. marts 2018.

Det synes vi, at vi skal fejre, selv om der er længe til, er det alle-
rede vanskeligt at finde husrum for sådan en fejring. Selve da-
gen er midt i ugen og slutningen af ugen er påske, så mulighe-
derne er nok fredag d. 16. marts og efterfølgende mulighed for 
vores kollegaer i de andre gilder i Gøngernes division kan be-
søge os under en eller anden form lørdag d. 17. marts

Reserver derfor dagene– eller måske har du et forslag til noget 
helt andet.  I hvert fald vender ledelsen tilbage.

Med gildehilsen

Preben

Nyt fra Gilde m e s te re n
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Gildemøde d. 9. oktober 

Denne aften mødtes vi 23 gildebrødre og ledsagere, 
hvoraf 5 kom fra Præstø. Det er dejligt, at andre gil-
der gerne vil deltage i vores arrangementer.

Vi indledte med en måltid varm mad. Derefter tråd-
te vores foredragsholder Birgitte Drent Sørensen til. 
Hun fortalte levende om en rejse til Island og fik 
flettet både historie og sagaer med ind. Foredraget 
blev ledsaget af flotte billeder fra øen. Måske gav 
det nogle lyst til et tur nordpå, mens andre fik gen-
oplevet en tidligere rejse dertil.

Ind imellem foredrag, kaffe og kage og spørgsmål 
sang vi nogle efterårssange. Vi sluttede aftenen af 
på sædvanlig vis med ”Nu flyver mørkets fugle ud”.
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Fellowship Day 24. oktober

En regnfuld tirsdag aften mødtes 45 gildebrødre fra 
Gøngernes distrikt i Faxe Sognehus for at fejre denne 
internationale dag. 
Vi indledte med at spise smørrebrød og få en hyggelig 
snak med hinanden. 

Derefter tog konsulent Claus Jørn Jensen fra Grænse-
foreningen over. 
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Han fortalte levende og med humor om den historiske 
baggrund for den nuværende grænse, hvordan grænse-
foreningen er opstået, hvad det vil sige at leve som et 
mindretal både nord (tysk mindretal) og syd (dansk min-
dretal) for grænsen. Han fortalte også kort om mindretal 
andre steder i Europa. Det kan jo stadig forbavse en, at 
hver 7. europæer lever som en del af et mindretal.

Ind imellem Claus Jørns fortællinger fik vi kaffe, og der 
blev også lejlighed til at stille spørgsmål til ham, inden 
han satte næsen mod Sønderborg, hvor han bor.

En dejlig, spændende og givende aften sluttede. 
Ref.: IG
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Nyt fra g ruppe rne

Gruppe 1:
Mødet blev holdt hos Tommy.
Deltager:Jens W. – Jens J. - Svend Erik og Tommy.

Vi evaluerede spejdergildehallen, som blev holdt hos 
Karise Spejderne. Der var ringe deltagelse fra spejder-
side, selv om vi holdt gildehallen i ”byen”. Et forslag for 
at få flere med kunne være at holde det en torsdag i 
stedet for mandag i det flere grupper holder møder 
mandag, tirsdag og onsdag. Vi vil forelægge det for 
ledelsen.

Nytårsparaden i Faxe blev også vendt. Vi opfordrer le-
delsen til at kontakte Rollo (Poul) for at høre, om de 
holder en parade. Vi vil gerne vide, om den holdes, da-
to, tidspunkt samt hvor mange der forventes at kom-
me. Hvis de vil, er vi med på at lave maden. Vi kontak-
ter ikke Rollo, vi forventer at kontakten kommer fra 
dem.

Nytårstaffel i Haslev bliver lige som sidst med million-
bøf. Vi kontakter Thorkild Kraft for at høre om han vil 
fortælle om sin tid som forstander.
Vi er inviteret til at deltage i Hallowenløb hos Karise 
spejderne. Det er et aftenløb, desværre kommer der 
ingen fra gruppen. Vi er også inviteret til spejderløb i 
Haslev samme dag, her deltager Signy og Jens W.

Næste møde bliver den 29 november hos Signy og Jens 
kl. 14.00
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Gruppe 2.
Vi mødtes hos referenten d.16 oktober  hvor vi skulle 
drøfte de sidste 4 arbejdsspørgsmål til 1.etape af Gønger-
nes højskole om kommunikation.  Vi oplever en mere fri 
tone i kommunikationen på de forskellige medier, som vi 
alle har fri adgang til. De nye generationer er hurtige til at 
sige fra. Vi henter vores viden fra medierne, internettet, 
sociale medier mm. Mange tror, at det de læser også er 
sandheden, blot de kan finde et svar som passer til ved-
kommendes opfattelse af verden. Vi sluttede med at fin-
de 3 positive  udsagn  og 1 udfordring til emnet.
3 positive udsagn: 
Hurtige kommunikationsmuligheder: sms, mail.  
Alle informationer er tilgængelige. 
Samtalerne generationerne imellem er positive, vi sam-
taler på lige fod. 
Og udfordringen bliver at gøre os alle mere kildekritiske 
ved at reflektere over den info, vi modtager, og om den  
nu også kan være sand. 
Vi sluttede med frokost. Rikke



9

Gruppe 3

En sjov aften

Referat fra gruppemøde den 17-10 2017
Conny havde inviteret til frokost og i forbindelse hermed, 
fik vi planlagt gildehallen den 13. november 2017
Der serveres smørrebrød efter gildehallen, og herefter 
kommer der en foredragsholder. I pausen serveres der 
kaffe og kage. Foredragsholderen skal have kr. 1.000,- i 
honorar. Leo forelægger dette for gildeskatmesteren. Vi 
talte også en del om spejderhyttens fremtid. Leo laver 
indbydelse til eftergildehalen.
God frokost! Ref.: Leo

Inger, Hans Christian, Leo, Per og jeg efterkom Karisespejdernes 
ønske om hjælp til at besætte poster ved Halloweenløbet på Karise 
kirkegård lørdag aften den 29. oktober.
Spejderne havde været i gang hele dagen. Om formiddagen solgte 
de Y-mens julekalender i Karise (jeg har lukket alle mine låger op og 
vandt ingenting), spiste frokost i spejderhytten og var på aftenløb. 
Søndag skulle de til gudstjeneste, spise frokost sammen og så var 
det slut for den weekend.
Vejret lagde også op til uhygge. Det blæste godt, der var drivende 

skyer og halvmåne og buldermørkt på kirkegården. Forbavsende
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nok virkede ingen af spejderne skræmte over at vandre rundt på kir-
kegården uden lys og lygte, og der var intet uhyggeligt over at trække 
i en snor, så spanden højt på en galge væltede og indholdet faldt ud i 
form af en afhugget hånd med kun 4 fingre, en kæmpeedderkop, 4 
afhuggede rådyrben, et afhugget hoved (det er et dukkehoved, som 
de sagde) eller et skelet. De var mere bange for, om der var vand i 
spandene, så de kunne blive våde.
Inger og Hans Christian havde posten, hvor spejderne med bare fød-
der skulle føle, hvad der var nede i lokumsspandene mellem styrol-
bobler og frosne broccolibuketter. Når spejderne først havde sikret 
sig, at der ikke var lokumsaffald i spandene gik de rask til opgaven 
trods kulden fra de frosne broccoli.
Leos post havde 2 opgaver. Spejderne skulle kravle igennem et net af 
tovværk, uden at de ophængte bjælder og klokker ringede for meget 
og bagefter skulle de grave i en skatkiste med mærkelige metaldim-
ser i for at finde ned til chokoladeguldpengene, som Leo forgæves 
havde ledt i flere forretninger efter, indtil det lykkedes.
Der var et par poster mere, som spejderne selv besatte.
Det var et stjerneløb og i midten sad den ækle, grimme, gamle heks 
med høj hat, lang næse og mærkelige lys omkring sig. En sjov aften, 
som vi 5 afsluttede med kaffe/te og en hyggelig snak hjemme hos os.
Løbet inklusive introduktion til os hjælpere varede 2 timer. En over-
kommelig opgave.
Jytte
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Opslagstavlen

Husk 

HUSK! Landsindsamling søndag 
d. 5. november

at støtte 
op om Fredsly-
set fredag d. 1. 
december. Vi 
mødes ved 
KFUM-
spejdernes hyt-
te på stationsvej 
kl. 17.00.

Læste du om projekt dåserin-
ge i det sidste nummer af Sct. 
Georg?

Inga tager gerne imod og leve-
re videre.
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Kale nde r

November:

December

Januar 2018:

Dato Arrangement Hvor? Arrangør

4.11

13.11.

23.11.

28.11.

01.12.

11.12.

29.11

17.11.: Per Engelsted Jonasen
:

7.12.: Niels Jørgen Sørensen
21.12.: Gert Kannik-Marquarsen

1.1.: Erika Jensen
6.1.: Lise-Lotte Kannik-Marquar-

    sen

I-dag Kirkehuset, Haslev DUS i distrik-
tet

Gildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe

Gruppe 3

Gruppemøde Jytte og Per, Karise Gruppe 2

Afhentning af 
Fredslyset

Sankt Layrentii Kirke, 
Roskilde

GIM, gruppe 2

Fredslysarrange-
ment

KFUM-spejdernes 
hytte/Faxe Kirke

Gruppe 2

Julestue Spejderhytte, Rosen-
kildevej, Faxe

Gruppe 2

Gruppemøde Signy og Jens Gruppe 1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

