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Nyt fra Gildemesteren 

Faxe i maj 17 

Kære Gildebrødre 

Vi nærmer os sommerferien og snart går vi hver vores veje, in-

den vi igen mødes til august. Vi har i ledelsen ikke fået nogen 

ønsker om at skifte gruppe, så vores møde om kalenderen for 

næste år har været ret nemt. Det er stadig vanskeligt at fordele 

de fælles opgaver gennem året, da der jo i sagens natur er visse 

opgaver der er knyttet til bestemte grupper – men vi har prøvet. 

Ny folder uddeles på vores sommerafslutning. 

Som I måske har noteret jer, blev der ikke noget valg om nye 

love for vores gilder på det kommende landsgildeting. Vi selv i 

Gøngernes distrikt har været meget kritiske over det forslag, der 

forelå. Man har haft svært ved at skille forretningsorden for drif-

ten i gilderne og de love, som organisationen drives efter. 

Landsgildeledelsen har derfor valgt at trække forslaget og ud-

sætte det til næste landsgildeting om 2 år! 

Umiddelbart er vi i distriktet tilfredse med dette, da vi har haft 

svært ved at se et formål med at ændre så radikalt på vores 

grundlag som landsdækkende organisation.  

I ønskes alle en god 

sommer og tak for i vin-

ter. 

 

Preben 
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DISTRIKTSGILDETING I GØN-

GERNES DISTRIKT 

onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00 

på 

Magleby Forsamlingshus, Mark-

strædet 5. 4672 Klippinge. 
Dagsorden og regnskab udsendes senest 14 dage før til 

Gildeledelserne.  

Der skal vælges DIS (=Distriktets internationale sekretær) 

der bl.a. står for Fellowship-dage og Fredslys. 

 

I pausen serveres kaffe/te med brød. Øl og vand kan kø-

bes.  

Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelser har 

stemmeret iflg. vedtægterne. Evt. fuldmagt medbringes 

skriftligt.  

OBS: Meddel venligst antal deltagere aht. traktement mv. 

senest lørdag den 13.5.  

til undertegnede.  

Med gildehilsen - på Distriktets vegne 

Riber Moser Hansen/DGK 

riber@hanrib.dk eller tlf. 5599 5046 

mailto:riber@hanrib.dk
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Gildehallen i april er altid noget særligt. Her mindes vi det der ligger bag 

vores engagement som Gildebrødre – også selv om vi er kommet lidt 

ind i maj.  

Vi vil traditionen tro bekræfte vort gildeløfte overfor hinanden og ikke 

mindst over for os selv. Ved hver gildehal læser vi gildeloven op og repe-

terer dermed disse enkle 10 regler for vores liv. Selvfølgelig er det sær-

ligt for gildebrødre, men kunne for så vidt lige så godt gælde for alle 

mennesker i vort samfund. Hvad enten man er svend, væbner eller rid-

der er der jo ikke andre end os selv, der kontrollerer om vi så også efter-

lever disse enkle regler. Om vi prøver at leve efter dem i vores hverdag, 

der foregår med mange gøremål, selv om de fleste af os er blevet pensi-

onister. Det er jo i øvrigt en lidt sær stillingsbetegnelse, men på en eller 

anden måde gør den os måske mere lige over for hinanden, når vi folder 

os ud i alskens gøremål. 

Sct. Georgs Gildehal 

Gildemestertale 
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Jeg har i hvert fald nu på mit syvende år i denne stilling måttet erkende, 

at der ikke er for mange dage i ugen. Der er bud efter os til alt fra pasning 

af børnebørn til mere praktisk hjælp for den yngre generation, som også 

har travlt og så lige skal passe et job på 35 – 40 timer. Hvordan gjorde I 

egentlig det? Er jeg blevet spurgt. Ja vi gjorde det og vi måtte nok priori-

tere lidt mere anderledes end det er nødvendigt i dag. 

Men der bliver også plads til nye tiltag. Vi rejser lidt mere og tager ud for 

at se ting vi ikke før havde tid til. På det sidste er jeg blevet indfanget i 

den skare af ældre, der opsøger kvalificeret undervisning for at udfordre 

mig selv. Det er i hvert fald nyt for mig at sidde på skolebænk, men det 

giver også anledning til at stille spørgsmål til den verden vi lever i. 

Vi har alle oplevet det nye fænomen, der kaldes Fake news. Der er sket 

ting i det store udland, som kræver opmærksomhed. 

Netop i disse dage er der voldsomt fokus på, hvad vi bliver præsenteret 

for i snart sagt alle medier. Hvad enten vi læser aviser på gammeldags 

facon , ser TV eller benytter os af alskens håndholdt elektronik. Men kan 

vi tro på det, vi ser og hører. Er de ting der vises rigtige eller manipulere  

 før de når os. Sandheden er vel, at det ved vi ikke rigtigt. Der er en væl-

dig industri der producerer nyheder – eller falske nyheder. Midt i alle dis-

se nyheder om dette og hint rundt omkring i verden, er der så reklamer, 

som har til formål at øge vore indkøb og helst i den reklamerendes ret-

ning. 

Fælles for alle disse tiltag blev jeg forleden introduceret for et nyt begreb 

i mit verdensbillede. Opmærksomhedsøkonomi. 

Hver morgen, når vi står op har vi en given mængde opmærksomhed – 

en given tid vi bruger på at orientere os om alt det ,der tilbydes, når vi har 

brugt den nødvendige tid på at få livet til at fortsætte. 

Denne mængde af ledig opmærksomhed er nu til salg for alle dem, der 

søger vores opmærksomhed. Vi bliver bombarderet med de før omtalte 

nyheder – både de sande og de falske, og vi bliver udsat for at veritabelt 

angreb fra opmærksomhedshungrende firmaer, der gerne vil handle 

med os for gennem en andel af vores tildelte opmærksomhed at opnå 

størst mulig del af vores købeevne. 

. 
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Konkurrencen er hård og det medfører, at kampen om vores opmærk-

somhed ingen midler skyer. Enhver ledig plads i vores avis eller på 

vores elektroniske medier er fyldt med reklamer, så det snart er van-

skeligt at orientere sig for denne overflod af opmærksomheds-

hungrende annoncører. Man kan stille det spørgsmål, om denne ud-

vikling kan blive ved. Om vi som mennesker kan blive ved med at ka-

pere en nyhedsstrøm, som accelererer pakket ind i overskrifter og 

reklamer for ting til salg også disse mærkelige ting der dukker op ind i 

mellem uden at have noget reelt på sig. Kan vi gardere os mod strøm-

men af usandheder og umulige tilbud om alt mellem himmel og jord. 

Min konklusion må være at det bliver vanskeligere og vanskeligere.  

Jeg får derfor lyst til at vende tilbage til mit udgangspunkt og se lidt på 

de leveregler vi har i vores gildelov. Nogen af dem er i hvert fald ikke 

blevet lettere. F.eks.  at nå frem til en livsanskuelse og personlig stil-

ling til det livsgrundlag vi har i vort samfund. Hvis alle rettede de fejl vi 

utvivlsom begår, blev det lettere at forholde sig til den oplysning der 

er tilgængelig. 

Hvis alle efterlevede det bud, der hedder at have respekt for andre, 

var verden måske ikke så grum og fyldt med voldsomme nyheder og 

vi ville ikke have behov for at skulle vurdere rigtigheden af de ofte rent 

utrolige skildringer, der bemægtiger sig en del af vores daglig op-

mærksomhed 

Når vi om lidt gentager vort Gildeløfte, håber jeg at vi som gamle spej-

dervenner eller spejderinteresserede mennesker husker på de enkle 

regler, der kaldes gildeloven, at de stadig må være en rettesnor for os i 

vores daglige liv i en verden, der blæser om ørerne på os. 

Nyttige internetadres-

ser: 

goengernes.dk 

sct-georg.dk 
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Sct. Georgs Budskab 2017  

Vær modig! 
I legenden om Sct. Georg fortælles, hvordan han reddede jomfruer og 
prinsesser, og sommetider en hel by fra den afskyelige drage, som true-
de så mange mennesker. 
I 2017 forekommer dragen i forskellige former -i skikkelse af vold og kri-
ge, som skaber enorme flygtningestrømme på globalt niveau. Der er 
også klimadragen, som truer vor planets globale, økologiske balance. 
Nye politiske strømninger så som populisme, fjendskab imod fremmede 
og racisme skaber trusler, selv i demokratier. 
Hvad kan vi som spejdere, gildemedlemmer eller spejdergrupper gøre 
overfor en moderne drage, som viser sig i forskellige forklædninger? Sva-
ret er det samme som på Sct. Georgs tid: Vær modig! Vi kan ikke redde 
hele verden, men vi kan gøre noget for enkeltpersoner lokalt, i vores 
egen landsby eller by. 
Her er nogle bud på handling igennem spejderaktiviteter: 
Vær modig- tal sandt!  Verden i dag siges at være tiden efter sandheden: 
”efter-sandheds-æra’en”, med såkaldte forenklede ”fakta”, som ikke 
behøver at blive undersøgt nærmere. Vi spejdere opfordres til at søge 
sandheden, ikke at sprede falske rygter og løgne igennem sociale medi-
er, o.s.v.  Vis det - og kæmp for fred og menneskerettigheder på enhver 
tænkelig måde! 
Vær modig– gør bæredygtige valg! Klimaforandringer er et faktum som 
viser sig på forskellige måder i de enkelte lande og kontinenter. Som 
spejdere kan vi på vore lejrture, vandreture og på vore spejdermøder 
arbejde for værdierne med respekt for biologiske mangfoldighed og for 
vigtigheden af at efterlade så små miljømæssige  aftryk som muligt i na-
turen. 
Vær modig – inviter flygtninge indenfor!  Uendelig mange flygtninge er 
kommet til vore lande for at søge asyl, sikkerhed og venner. Som spejde-
re kan vi vise mod ved at invitere dem indenfor, som ikke har noget net-
værk. Mange flygtninge er børn og unge, som nyligt er ankommet uden 
deres forældre eller andre slægtninge. Gør en forskel – inviter flygtninge-
ne indenfor! 
Bjørn Wallén, St Nicholaus Gilde, 
Sct. Georgs Gilderne i Finland 
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Nyt fra grupperne 

Referat fra gruppe 1. 
Vi holdt møde hos Valerie og Niels Jørgen. 
Valg til BUS. Stoffer og Tommy fortsætter. 
Alle ønsker at fortsætte i gruppen. 
 
Gildetingets beslutning af hensyn til gruppens arbejde.: 
Gruppen blev enig om at skifte mellem Haslev og Faxe. I 
år spejdergildehal, kunne måske være i Karise. Nytårs-
taffel næste år bliver i Haslev for alle spejderledere i 
kommunen. 
Spejdergildehal i 2018 bliver hos en gruppe i Haslev osv. 
Gildebrødre betaler selv sin fortæring. 
 
Spejderløb i Haslev den 28. oktober. Gruppen vil gerne 
deltage som postmandskab. 
 
Næste møde bliver hos Stoffer den 14 juni.  

Ref.: Tommy 
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Referat fra gruppe 2.  
D.6 april mødtes vi hos Gert og 
Liselotte til krible krable møde, 
da emnet Gert havde valgt var 
MYRER. Bogen  tænkepause 
gav os alle en større viden om de 
små insekter, deres måde at 
samarbejde og bygge deres  
samfund på. Vi kan drage flere paralleller til mennesket, da 
også vi har fundet ud af, at ved at samarbejde kommer vi 
længst. For myrerne er det ikke noget nyt, de har eksisteret 
i millioner af år, og det er bygget ind i deres gener. Vi har 
måttet lære det og se fordelen i at stå sammen om at løse 
opgaverne. Hvem har ikke som barn, ligget en sommerdag 
i græsset og fulgt de flittige myrer til og fra deres tuer, dril-
let dem lidt og set deres måde at takle udfordringen på. 
Måske har andre end jeg oplevet bladskæremyrernes fanta-
stiske arbejde med at skære blade i stykker og transporte-
rer dem i stykker, der er meget større end dem selv, hjem 
til boet. På hjemmefronten har vi alle irriterende myrer som 
huserer i vores huse og under vores flisegange, da de der 
søger mad og læ for kulden. Hvem har ikke været generet 
af bladlus på roserne og set, hvordan myrerne malker dem 
for honningdug. Men nyt for mig er, at myrerne flytter 
bladlusene til andre steder, hvis de ikke synes, de yder  nok. 
Som I nok kan forstå, er jeg vildt betaget af disse væsner, 
og vil nok være lidt mere overbærende over for dem, næste 
gang de flytter ind i vores plantekasser i drivhuset, eller 
kravler op i frugttræerne, da de æder nogle af skadedyrene. 
Efter en dejlig frokost, rundvisning i deres nye hjem, tog vi 
hjem, mættet af god frokost og gode oplevelser. ref.: Rikke 
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Referat fra gruppe 3` gruppemøde den 25. april 2017.04.26 

Mødet blev afholdt hos Conny og hele gruppen var mødt. 

Gøngernes Højskole 2017 – 2018 blev diskuteret og alle syn-

tes at emnet kommunikation og demokrati var et spænden-

de emne, men de oplyste mødedatoer for oplæg og afslut-

ning, samt andre gøremål, var med til at en samlet gruppetil-

slutning ikke var mulig. Det er derfor op til den enkelte at 

foretage tilmelding senest 1. maj. 

Herefter blev sommerafslutningen planlagt og opgaverne 

fordelt, og der udsendes en indbydelse sammen med Gilde-

Info først i juni måned. Vi kan afsløre, at sommerafslutnin-

gen bliver traditionel og afholdes på spejdergrunden. 

Gruppen snakkede også om gildets deltagelse i Foreninger-

nes dag i Haslev i september, og gruppens rolle omkring de 

ændringer der evt. sker med hytten på Rosenkildevej.  

Ref.: Leo 

 

Mon vi skal grille til samme-

rafslutningen? Eller skal vi 

gå i træning med dartspil-

let? 
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Opslagstavlen 

Mange tak for besøget og vinen 
til min 70 års fødselsdag. 

Venlig hilsen  

Hans Chr. Hansen. 

Sommerudflugtens adresse: 

A.H. Vedels Plads 
1439 København K. 
Gruppe 1 opfordrer til sam-

 
 
 
 
 
HUSK at sætte  
i kalenderen d. 7. juni, 
hvor distriktet holder 
friluftgildehal. Nærmere 
information følger. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

17.5. Distriktsgildeting Maglyby forsamlings-
hus 

St. Hedinnge 

22.5. Sommerudflugt Holmen Gruppe 1 

7.6. Friluftgildehal ? Suså 

12.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

14.6. Gruppemøde Stoffer Gruppe 1 

21.8. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildebej, Faxe 

Ledelsen 

 Maj: 
 6.5.:Jens Jørgensen 
 18.5.: Preben Gustafsen—70 år 
 Juni: 
 7.6.: Jytte Jonasen 
 24.6.: Leo Sørensen 
 Juli: 
 14.7.: Signy Svare Winther 
 August: 
 1.8.: Inger Hansen—70 år 
 2.8.: Tommy Pedersen 
 3.8.: Marianne Sørensen 
 21.8.: Svend Erik Myrup 


