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Nyt fra Gildemeste-

Kære gildebrødre 
Vi har haft gildeting, og vi har valgt en ny ledelse. Nu forestår så 
programlægningen for det kommende gildeår. Heri indgår også 
gruppedannelsen. Det er nok ikke fordi jeg har store forventninger 
til, at nogen ønsker at skifte gruppe, men alligevel vil jeg gerne 
give muligheden fri. Vi er med årene blevet meget fastlåste i vores 
grupper, hvilket både har fordele og ulemper. Fordelen kan være, 
at vi kender hinanden rigtigt godt, og ulempen er så nærliggende, 
at vi ikke kommer til at kende de øvrige medlemmer af gildet på 
samme måde. Så, hvis nogen ønsker det, så sig til nu. 

Som vi var inde på ved vores sidste gil-
dehal, vil distriktet slå et slag for at der 
kan blive lidt mere synlighed om det at 
være gildebror. Det betyder så også, at 
vi må bære ved til de bål, hvis det skal 
flamme, så det kan ses omkring i vores 
nærområde. Det er nødvendigt, idet 
distriktets ledelse kun er sig selv (fire)  

og uden hjælp fra gilderne i distriktet ikke kan gennemføre noget. 
Så derfor en opfordring og et håndslag på, at vi kan lægge grund 
til og yde det bidrag, vi nu hver især evner og har kræfter til. 
Når dette er sagt, vil jeg glæde mig over 
vores bedre kontakt til de aktive spejdere 
og ønske, at dette samarbejde må vedblive 
og gerne gro i den kommende sæson. 
God sommer 
 Preben 
 gildemester 
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Mandag den 14. maj 2018 inviterer gruppe 2 på Sommerud-
flugt i "Gerts barndoms fodspor". 

 

Vi mødes ved hytten på Rosenkildevej kl. 9 og fordeler os i 
bilerne.  

Turen går til Østlolland, 
med stop i Toreby Kirke, 
Flintinge, Frejlev, Fuglsang 
m.m. 
 

    Fandens fodspor 

Vi slutter med sen frokost og herefter er 
dagen fri. 

Medbring: mad og drikkevarer, bord, stol 
og service. Skalkekorset 

 Skalkekorset 
 
Tilmelding gruppevis til Rikke erika.jensen@fakse-net.dk 
eller 30243376 senest onsdag d. 9. maj 2018. 
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Afslutning på Gøngernes Højskole 
Onsdag d. 18. april satte 38 gildebrødre hinanden stævne i Sognehuset i 
Faxe for at afslutte vinterens arbejde i Gøngernes Højskole. Der har i alt 
været 64 deltagere i højskolen.  

 
Da deltagerne ankom, blev de straks sat i 
arbejde med at skrive resultatet af deres 
drøftelser på nogle bannere, der blev op-
hængt i salen. 
Derefter blev der serveret et let måltid 
(hamburgryg, porretærte og spidskålsalat). 
Grupperne var splittet op ved de enkelte 
borde, så man kunne tale med hinanden 

 om, hvad man havde drøftet i vinterens løb og selvfølgelig alt muligt 
andet på tværs af gilderne. 
Da alle var mætte, fik deltagerne endnu et input 
til arbejdet med "Demokrati og kommunikati-
on", idet tidligere borgmester i Faxe, Knud Erik 
Hansen, gav et indblik heri set fra den folkevalg-
tes side. Det skal lige nævnes, at ved opstarten 
af højskolen, havde vi en redaktør fra den lokale 
ugeavis, Torkild Kraft, til at komme med et ind-
læg, så her ved afslutningen fik vi emnet belyst 
fra den modsatte side. 
Mens kaffen blev serveret gik deltagerne rundt og kikkede på hinandens 
bannere/udsagn. Under kaffen kunne man så stille spørgsmål til hinan-
den. 

Til sidst evaluerede vi. Der blev givet udtryk 
for, at det havde været godt at arbejde med 
de udsendte spørgsmål, og at man gerne vil 
fortsætte Gøngernes Højskole, dog ikke 
hvert år, da vi også har andre projekter, der 
kræver tid. Der blev også givet gode ideer til 
formen på Gøngernes Højskole.  
 

Der var en god stemning og 2 meldte sig til at være med i planlægningen 
af den næste Gøngernes Højskole, nemlig Karen Egholm fra Vording-
borg og Susanne Nabe - Nielsen fra Suså.  
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Gildehallen var atter i år stillet op som en cirkel om det sym-
bolkske bål.  

 
I gildehallen deltog 2 gæster 
fra 4. Odense gilde. Vi aflagde 
vores gildeløfte, og fik indsat 
vores nyvalgte kansler, Erika 
Jensen, og vores nyvalgte 
skatmester, Conny Andersen 
 

Eftergildehallen indledtes med spisning af frikadeller, kartof-
felsalat og en grøn salat. Desuden blev der serveret kaffe og 
lidt sødt.  
I eftergildehallen blev scrapbogen fra vores 70 års jubilæum, 
som Leo havde lavet, sendt rundt.  
Derefter meddelte Preben, at meget tyder på, at vi skal pas-
se på hytten de næste 3 år. Efter forslag fra Leo om et hytte-
råd og en hyttebestyrelse, blev der nedsat et udvalg bestå-
ende af Leo (hyttemester), Niels Jørgen og Preben (GM). De 
skal komme med et udspil om, hvordan vi rent praktisk løser 
denne opgave. Dette skal efterfølgende forelægges gildet. 
Undervejs sang vi sange fra vores netop indkøb- 
te højskolesangbøger.  
ref.: IG 

Referat fra Sct. Georgs Gildehallen 
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2. Sct. Georgsgilde i Vordingborg inviterer til friluftsgildehal 
for Distriktet 
Onsdag d. 13. juni 2018 kl.: 18.30 ved 

Dehnshytten 
Strandgårdsvej 30 
4760 Vordingborg 

Friluftsgildehallen starter med foredrag om området v. Berit 
Christensen, ansat i Kulturarvsenheden på Vordingborg 
museum. 
 Herefter et let måltid og kage til kaffen for kr. ca. 80.00 
Vi slutter aftenen med gildehal med bål og udsigt over Stor-
strømmen. 
(I tilfælde af regn, kan vi være indendørs, dog uden bål) 
Medbring selv drikkevarer, bord, stol, bestik, tæppe, lom-
melygte. 
 
Tilmelding gildevis med navne 
allersenest d. 5. juni Grundlovs-
dag til Lotte Stehr, 28833929 
eller lottelaurs@nrdc.dk  
 
På arrangerende gruppes vegne 
Lotte Stehr 

Friluftgildehal 
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Nyt fra grupperne 

Gruppe 2: 
Vores sidste gruppemøde inden sommerferien var hos Gert og Lise-
lotte d.12 april. Vi skulle afslutte vinterens emne, som var kommu-
nikation og demokrati. Der blev lagt ud med forskellige udsagn:  
På grund af alle de forskellige muligheder for info, får vi et forvræn-
get verdenssyn.  
Vi er ikke kildekritiske nok.  
Den forventede levetid på verdensplan er 72 år.  
Vi er præget af de mennesker vi omgås.  
Gert læste et brev op fra en højskole for piger i Indien og om opret-
telsen af flere skoler for piger. Nogle af disse piger  har evnerne til 
at tage en videregående uddannelse og andre kommer tilbage til 
deres landsbyer og giver deres viden videre der.  
Jytte læste et indlæg fra avisen om en person, der brugte så mange 
engelske ord  og vendinger, så teksten blev  noget uforståelig (for 
mig)  
Og Inga bød ind med et indlæg fra ældre sagen, hvor vi bliver lokket 
til at klikke på nyheder som lyder spændende. Vi kender jo alle til , 
hvordan vi kan blive forsøgt manipuleret til at acceptere gode til-
bud fra telefonsælgere og andre medier, som lyder for godt til at 
være sandt. Og som regel også er det.  
Tak til min gruppe for mange lærerige og spændende emner. Kh 
Rikke 
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Mandag den 11 juni kl. 18.00 afholder vi vores sommeraf-
slutning i spejderhytten på Rosenkildevej. 
Hver enkelt bedes medbringe det som skal grilles, service 
og bestik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppen finder på lidt spændende at lave, vi håber på det 
gode vejr. 
 
Tilmelding gruppevis til Stoffer på tlf. 40451556 senest 
den 5 juni. 
 
Gildehilsen gruppe 1. 
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Opslagstavlen 

Vores formelle overførsel sker ved Friluftsgildehal den 
16. august kl 18.30. Der er tradition for at man har egen 
madkurv og drikkevarer med til Friluftsgildehal. Kaffe og 
kage sørger gruppen for.  
Det ville da glæde os, hvis der kom nogen fra Faxe gildet 
og sagde formelt god vind.  
Venlige hilsner 
Amy 

Vi får nærmere be-
sked om stedet.  
De der ønsker at 
deltage, kan give  
Inga besked, så vi 
kan lave en samkør-
sel til Nykøbing F. 

Husk! At du også kan se  
gildeinfo på vores hjemme-
side sctgeorgfaxe.dk 

Plus en masse andet om 
os. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
14.05. Sommerudflugt Se inde i bladet Gruppe 2 

16.5. Distriktsgildeting Ringstedgade  237, 
Næstved  

Distriktet 

11.06. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 1 

13.06. Friluftgildehal  Dehnshytten, Vor-
dingborg 

Distriktet og 
2. Vordingb. 

16.08. Overførsel af 
Amy og Jens 

Nykøbing F. 2. Nykøbing 

  
Maj: 
18.05.: Preben Gustafsen 
Juni: 
7.06: Jytte Laurberg Jonasen 
24.06.: Leo Sørensen 
Juli: 
14.7.: Signy Svare Winther 
 


