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Nyt fra Gildemeste-

Juni 2017 

Kære gildebrødre 

Det er blevet 1. juni og dermed sommer i Danmark. 

Traditionelt er der hermed dømt pause i Gildernes årshjul, 

når vi har været til friluftsgildehal på Farmen og til vores 

egen sommerafslutning. 

I skrivende stund har ingen meldt tilbage om deltagelse på 

Susågildets indbydelse! (inden fristen udløb kom en enkelt, 

så vi udover Dusen er 2, der tager mod invitationen). 

Jeg håber t vi kan mødes i eget regi til vores tilbagevendende 

afslutning på Rosenkildevej inden vi hver især drager ud i 

sommerlandet og samler kræfter til ved fælles hjælp at få et 

udbytterigt gildeår 2017-2018. 

Ved planlægningen af årets kalender har vi i ledelsen søgt at 

fordele sol og vind lige om årets opgaver – tag godt imod 

vores bud på det. 

Jeg ønsker alle en god sommer. 

 

Preben  

GM 
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Nyt fra grupperne 

Sommerudflugten d. 22. maj. 
 
Til årets sommer udflugt var vi denne gang 16 deltagere. 
Vi var en tur på Holmen som Niels Jørgen havde arrange-
ret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter en god frokost i kabyssen fik vi fik en rigtig fin rund-
visning på Holmen og dykkerskolen.  
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Vi var ligeledes en tur i 
 mastekranen, som var  
en spændende oplevelse,  
og der oppe var der en rig- 
tig fin udsigt over Køben- 
havn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dykkerskolen var en oplevelse i sig selv. Vi fik indblik i deres 
daglig dag, som må være utrolig spændende. Vi fik set deres 
tryktank til den som får dykkersyge, deres udstyr både det i 
dag og det som blev brugt førhen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak til Niels Jørgen for et stort stykke arbejde.  
Gildehilsen Tommy 



6 

Et jordbær 
Den hemmelige, mystiske stemning 

ved at mærke et jordbær i munden 

Kan slet ikke købes for penge. 

 

Man véd ikke, hvad der er grunden,  

men et jordbær kan gøre, at sjælen 

gløder helt ned til bunden. 

 

Så lykkelig er jeg for dette 

jordbær, jeg fik til morgen, 

at himmelrummet har sagt 

 

de smukkeste ting, jag har smagt. 
Jens August Schade 

 

SOMMERSTEMNING 
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Opslagstavlen 

Hjertelig tak for venlig 

opmærksomhed i an-

ledning af min fødsels-

dag. 

Conny Andersen 

Fik  du tilmeldt dig friluft-

gildehallen d.. 7. juni ?  

Måske kan det nås endnu. 

Kontakt din gildemester 

Til alle Gildebrødre 

Tak for jeres hilsen i anledning af min 70 års 

fødselsdag.  

Jeg var også glad for at se dem af Jer, der 

havde mulighed for at komme og gøre da-

gen festlig sammen med familie, venner og 

naboer. 

Preben 

Redaktøren ønsker alle 
en rigtig god og solrig 
sommer. 

Jeg  ser frem til mange 
gode indlæg igen efter 
ferien.  

Næste deadline er d. 3. 
august 2017 

Inga 

igustafsen@gmail.com 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

7.6. Friluftgildehal Farmen, Strandbak-
ken 82, Klinteby 

Susågildet 

12.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

16.8. Gøngernes Høj-
skole  

Sognehuset i Faxe DUS i distrik-
tet 

21.8. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

Sept. Gruppemøder 
begynder 

??? Gruppleder-
ne 

11.9. Spejdergildehal  ?? Gruppe 1 

  
Juni: 
7.6.: Jytte Jonasen 
24.6.: Leo Sørensen  
Juli: 
14.7.: Signy Winther 
August: 
1.8.: Inger Hansen—70 år 
2.8.: Tommy pedersen 
3.8.: Marianne Sørensen 
21.8.: Svend Erik Myrup 


