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Snart er det tid til at høste årets frugter 
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Nyt fra Gildemesteren 

Det er næsten blevet efterår og vi er så småt ved at komme i 
gang i gen efter sommerpausen. Vi havde d. 28. august opstarts-
møde, hvor jeg synes, at vi kom omkring flere ting om os selv og 
vores videre liv i Sct. Georgsgildet i Faxe. En ting glemte jeg så 
lige. Til april 2018 har vi 70 års fødselsdag, hvilket vi jo nok skal 
fejre på sæt og vis. Mere om det senere. 
Nærmest står vores deltagelse i foreningernes dag i Haslev. Vi fik 
med lidt skub bag på samlet et hold, der kan repræsentere os på 
denne udstillingsdag. Det får jo en til at overveje, hvad man kan 
sige, når der forhåbentlig kommer nogle interesserede menne-
sker til vores telt og spørger, om hvad vi kan tilbyde dem i vores 
regi! 
For mit eget vedkommende kan jeg pege på det, der er vort 
grundlag – et fortsat samvær med mennesker i en landsdækken-
de organisation med en baggrund i vores ungdoms spejderi, med 
det livssyn vi fik indpodet dengang, en personlig udvikling i sam-
vær med nogle, der også sætter de enkle regler i spejderlov og 
gildelov i højsædet. Vi tilbyder muligheden for at møde ligesin-
dede fra andre gilder til både praktiske og kulturelle arrangemen-
ter. Egentlig ville jeg gerne sige, at vi har et udbredt samarbejde 
med nutidens spejderungdom, men vi må jo nok konstatere, at 
der er problemer med at holde liv i grupperne i vort område. Vi 
kunne også håbe på en bredere opbakning til de arrangementer 
vi tilbyder – nærmeste spejdergildehal og derudover Fredslyset 
og Nytårsparader, som man åbenbart har tabt engagementet til 
at deltage i for nogles vedkommende. Måske har vi ved mang-
lende tilgang af yngre medlemmer med en tættere historie til 
moderne spejderi tabt kontakten, som vi tidligere havde. Måtte 
vi vinde den igen.      Med hilsen Preben 
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Indbydelse til spejdergildehal 
 

Mandag den 11 september mødes vi hos 
Karise Spejderne 
Karl af Rise Vej kl. 19.00. 
 

Tilmelding gruppevis til Tommy 
ltp@hemmingsvej51.dk 
 

Senest den 8 september. 
 

 
 

 
 

Foreningernes dag 
Søndag den 17 september 

fra kl. 11-15.30. 
 

Følgende deltager på dagen: Preben-Inga-Valerie-Rikke 
og Jens W. 
 

Opstilling af telt, søndag. Bilen skal forlade pladsen se-
nest kl. 10.30. 
Vi har fået stand  S 7 ved siden af KFUK spejderne Haslev  
 

Vi håber, at flere gildebrødre vil kikke forbi og evt. give en 
hånd med. 

Indbydelser 
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GØNGEHØJSKOLENS START 

Så kom Gøngernes Høj-
skole i gang. Omkring 40 
deltog onsdag den 17. au-
gust i det indledende op-
læg i Sognehuset i Faxe. 

DUS’en fra Gøngernes Di-
strikt, Inga Gustafsen, bød 
velkommen til de fremmød-
te og orienterede om afte-
nens forløb, der indeholdt 
både foredrag og indlagte 
sange. 

Aftenens indleder, redaktør Torkild  
Kraft, der til daglig er redaktør på  
Faxe Bugten, holdt et interessant og  
medrivende foredrag om Kommunikati-
on og Demokrati, der er Højskoles  
gennemgående emne. Ingen tvivl om  
at deltagerne følte sig inspireret. 

Derefter var der kaffe og hjemme-
bagt kage. Her fik deltagerne lejlig-
hed til at tale sammen på tværs af 
gilderne om Torkild Krafts indlæg og 
meget andet, der rører sig. Aftenen 
sluttede med en lille anekdote om 
Google-videnskab og en gennem-
gang af det videre forløb.  
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Gøngernes Distrikt Indbyder til: 

Fellowship-day  
tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19:00 i 
Sognehuset Præstøvej 1A, 4640 Faxe 

 
I år vil vi rette fokus mod mindre-
talsproblematikker i grænseom-
råder. I Europa tilhører ca. hver 7. 
et mindretal. Der findes op til 
500 hjemmehørende mindretal i 
Europa. Konsulent i Grænsefoe-
ningen Claus Jørn Jensen vil 
komme og fortælle og svare på 
spørgsmål. 

Undervejs vil der blive serveret smørrebrød, vin, øl /vand, 
kaffe og kage. Prisen for arrangementet bliver ca. 70 kr. eks-
klusiv drikkevarer 
 
Rettidig og bindende tilmelding med opgivelse af navn og 
gilde senest mandag den 16. oktober til:Gildemester Preben 
Gustafsen, 51714866 eller pgustafsen@gmail.com  

 
HUSK Fellowship Day er et tilbud til samtlige gildebrødre 
med ledsager samt gæster! 
 
 
Med Gildehilsen 
 
Preben Gustafsen 
Gildemester i Faxe Gildet 
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ET GODT OG SPÆNDENDE TILBUD 
 
Fælles I-Dag for Dragsholm, Gøngerne og Vestsjælland 
distrikter 
 
Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00 – 15.15 i Kirkehuset, 
Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev 
 
Vi begynder med betaling og morgenkaffe. 

 
Før middag taler fhv. forstander for Testrup højsko-
le, tidl. medlem af Etisk råd og skribent Jørgen Carl-
sen (f. 1949) om Rend mig i kompetencerne. Kom-
petenceudvikling er et af tidens hurra-ord, der ikke 
altid bruges fornuftigt. Vi er mennesker, ikke omvan-
drende kompetence-profiler. 

 
Varm mad og en øl/vand i frokostpausen. 
 
Efter middag og indlagt kaffepause taler for-
fatteren Morten Pape (f. 1986) Om romanen 
Planen fra 2015. Den handler om forfatterens 
barndom og opvækst i ghetto-samfundet 
Urbanplanen på Amager, om at overleve på 
tværs af kulturelle og religiøse skel, om frem-
medhad, danskerhad, tabermentalitet og 
mønsterbrydning, kort sagt om at finde sig 
selv i et multikulturelt mikro-kaos. 
 
I-dagen er åben for gildebrødre med ledsager og gæster. Prisen er 200,- 
kr.  
Nærmere oplysninger samt tilmelding til Inga senest onsdag den 25. 
oktober 2017, men gerne allerede nu. 

 
Invitationen er tidligere udsendt via mail til alle 
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Opslagstavlen 

Har du læst sid-
ste nummer af 
Sct. Georg? 
Good-Turn mær-
ket udkommer 
for sidste gang. 
Skal du have et 
ark med Sct. 
Georg og Dra-
gen?  
Giv besked til 
Gildemesteren 
senest d. 11. sep-
tember 

Nu skal der snart afleveres 
frimærker. Har du nogle? 

På søndag d.10.9. er det natu-
rens dag. Skal du opleve den  
her i området?  

Har du været inde 
på vores hjemme-
side?  
sctgeorgfaxe.dk  

Eller på Gøngernes 
hjemmeside? 

Goengernes.dk 

Eller på landsgil-
dets? 

sct-georg.dk 

Her kan du læse 
mere om, hvad der 
sker lokalt, di-
striktsmæssigt og 
på landsplan. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
11.9. spejdergildehal Karisespejderne, 

Karl af Risesvej 
Gr. 1 

17.9. Foreningernes 
dag 

Kultunariet, Sønder-
gade, Haslev 

Gr. 1 

21.9. Højskole gruppe-
møde 

Inga og Preben Gr.2  

9.10 Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2 

24.10. Fellowship Day Sognehuset, 
Præstøvej i Faxe 

Distriktet + 
Faxe Gildet 

4.11. I-dag Kirkehuset i Haslev DUS i distrik-
tet 

  
 
September: 
11.9.: Inga Gustafen 
21.9. : Conny Andersen 
Oktober: 
16.10.: Valerie Sørensen 
November: 
17.11.: Per Engelsted Jonasen 


