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Nyt fra Gildemeste-

Kære Gildebrødre 
Tiden flyver, det er snart forår, og der står opgaver foran os, 
som vi skal løse. Nogle i fællesskab andre i de enkelte grup-
per.  
Snart har vi gildeting, hvor der skal tages stilling til dagsord-
nens punkter. Andet steds i bladet kan I se, at der kan frem-
sendes forslag til tinget, men jeg har allerede gjort opmærk-
som på, at der bliver 2 ledige poster i ledelsen. Jeg håber, at 
denne opgave vil finde en løsning. Hytteproblematikken 
hænger lidt i bremserne, men jeg vil rykke for fremdrift i Rol-
logruppens ledelse. 
På den interne front glæder det mig, at der refereres om 
øget kontakt til spejdergrupperne i vores område. Respekt 
for det i spejderkontaktgruppen. 
Vi var til Nytårstaffel i Haslev og mødte mange af lederne i 
vores område, men fandt desværre nok ikke tegn på at nogle 
vil deltage hos os. De er engagerede i deres aktive spejderi, 
som stadig går godt i Haslev. Vi kan dog håbe, at vores gen-
opdagne deltagelse i spejdernes aktiviteter på sigt vil øge 
interessen for vores arbejde. 
For ledelsen forestår et møde med distriktets ledelse om 
vores rolle i Gøngernes distrikt. Et nyt tiltag, som det bliver 
spændende at deltage i og se, om der bredt i gilderne i di-
striktet vil ske nye ting. Det er allerede konstateret, at der er 
større aktivitet på tværs af gilderne ved den åbenhed om 
arrangementer, som distriktet 
 stod fadder til. 
Med Gilde Hilsen Preben  
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Invitation til Gildemøde 

Foredrag om 

Faxe Kirke`s renovering i 2014 

under titlen 

”Velkommen til en ny – gammel kirke” 

Mandag den 19. februar 2018 kl.19.00 i 
Faxe Kirke 

Gruppe 1 og 3 inviterer til ovennævnte foredrag med 

følgende dagsorden: 

Kl. 19.00: Mødested i Faxe Kirke, hvor medlem af Faxe 

menighedsråd og formand for restaureringsudvalget 

Kurt Sangild, kommer og fortæller lidt om  kirkens 

historie og restaurering. 

Kl. 20.00: Vi går samlet til Faxe Sognehus hvor vi 

drikker kaffe og Kurt Sangild vil fortsætte med 

foredraget og vise billeder fra restaureringen. 

Kl. 21.45: Fællessang og afslutning. 

Det koster kr. 25,00 at deltage i arrangementet incl. 

kaffe og kage, og pengene vil blive opkrævet i 

sognehuset. 

Tilmelding til Leo Sørensen mobil: 40425336 eller mail: 

leosorensen@mail-online.dk senest torsdag den 15. 

februar 2018. 

Med gildehilsen 

Gruppe 1 og 3 
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Indbydelse til Distriktsgildehal i Køge. 
Køgegildet indbyder i samarbejde med distriktsledelsen 

til Distriktsgildehal i Køge Spejderhus, onsdag den 28. fe-

bruar 2018. 

Gildehallen kommer til at foregå i de lokaler i Køge Spej-

derhus som Køgegildet normalt anvender til vore arrange-

menter. 

Adressen er Marksvinget 22, 4600 Køge. 

Vi starter med en vandrehal kl. 19.00, hvor vi får et glas 

og lidt chips til at sige goddag på. 

Kl. ca. 19.20 kalder herolden os ind i gildehallen, hvor di-

striktsgildeledelsen sidder til højbords og styrer gildehal-

len. 

Efter gildehallen flytter vi til et andet lokale i Spejderhuset, 

hvor der serveres lidt mad og øl/vand og vin. Maden be-

står af 3 stk. smørrebrød af god kvalitet. Som drikkevarer 

er der beregnet 2 øl/vand, eller 2 glas vin (rød/hvid) pr. 

deltager. 

  
 

Vi slutter af med kaffe og kage. Og synger nogle gode og 

kendte sange. 

Dette arrangement koster 100 kr. pr deltager. 

Tilmelding til egen kansler senest tirsdag den 20. fe-

bruar, der så melder videre til Køgegildets kansler om 

deltagere fra de enkelte gilder, senest den 22. februar. 

Mvh. 

Gildeledelsen i Køgegildet. 

I eftergildehallen hå-

ber vi på et foredrag / 

orientering ved Køge 

Museum om Borgrin-

gen Køge, som blev 

lokaliseret i 2014. 
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Gildearrangementer i  

Gøngernes distrikt 

 
 

Distriktet 

Onsdag 28. februar 

Distriktsgildehal,Køge 

 

Suså Gildet 

Tirsdag 6. februar 

Gildehal 

 

2. Næstved 

Mandag d. 12. februar 

Gildemøde 

 

Præstø 

Onsdag d. 14. februar 

Gildemøde 

 

Søndag 25. februar 

Vandregr. Vemmetofte 
Skov 

 

Faxe 

Mandag 19. februar 

Gildemøde 

 

 

Køge 

Onsdag d-14. februar  

Gildehal 

 

St. Heddinge 

Torsdag 8. februar 

Gildemøde 

 

1.Vordingborg 

 

2. Vordingborg 

 

3. Vordingborg 

Mandag d. 5. februar 

Gildehal 

 

Lørdag 3. marts 

Fødselsdagsfest 

 

Vordingborg Stadsgilde 

Torsdag 8. februar 

Gildemøde 

HUSK! Gildemøder og—haller er åbne for 

alle gildebrødre 
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Nytårstaffel 

Søndag den 14 januar blev der afholdt nytårstaffel hos 

KFUK spejderne i Haslev. 

Denne gang var 

alle spejdere fra 

hele kommunen 

inviteret, udover 

dem fra Haslev 

var der Karise 

spejderne, i alt 

18 spejderledere  

og 10 gildebrødre. 

Efter spisningen havde gildet invite-

ret Arvid Jørgensen fra Koldkrigs-

museet på Stevns. 

Han havde arbejdet 35 år som seni-

orsergent i flyvevåbenet på Stevns, 

så han havde en god indsigt i, hvad 

der forgik på fortet. 

Han fortalte om opførelsen, om bru-

gen og om nedlæggelsen af fortet. Spændende ting, som 

vi aldrig havde hørt før, både nationalt og uden om i ver-

den. Der var god spørgelyst til dette foredrag.  

Gruppe 1 gav spejderlederne lidt at tænke over, idet 

gruppen gerne vil flytte spejdergildehallen fra mandag til 

torsdag. Vi tror på, at der vil komme flere ledere til  
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mødet. Vi vil også gerne flytte nytårstaflet rundt mellem 

spejdergrupperne i kommunen. 

Gruppen skriver til dem senere på foråret for at høre deres 

mening. 

Ref. Tommy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3 stod for eftergildehallen, hvor de havde dækket 

et rigtig festligt nytårsbord med serpentiner og bordbom-

ber. Leo bød velkommen til eftergildehallen. Efter et par 

stykker smørrebrød tog vi fat på den udsendte dagsorden. 

Preben orienterede om hyttesituationen og de møder han , 

Leo og Hans Christian har deltaget i. Der er ikke længere 

nogen blå spejdere i Faxe. Vi stiller ikke vores kapital til rå-

dighed, men kommer med et forslag om, at passe på hyt-

ten i 3 år for de midler, der  står i 

Hytte ca. 70.000 kr. Korpset har 

taget over. Det er dem vi skal tale 

med. Resultatet af disse drøftelser, 

skal besluttes på gildetinget. Ref.IG 

  
Nytårsgildehal 
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Nyt fra grupperne 

Gruppe 1  
Vi holdt møde hos Stoffer. 
Gruppen har fået en henvendelse fra spejderne i Haslev 
om hjælp til et forårsløb den 21 april. Der er et planlæg-
ningsmøde som Tommy tager til. 
Det er helt rart at spejderne selv kommer til os for hjælp. 
Vi glæder os til at udbygge samarbejdet og håber, at det 
vil smitte af på gildet med hensyn til nye medlemmer. Vi 
har nu 3 arrangementer som vi deltager i, 2 i Haslev og 1 i 
Karise. Vi må se hvor langt, vi når med Irokeserne i Kong-
sted. 
Niels Jørgen blev valgt til festudvalget. 
Gildemødet den 19 februar. Vi har lidt hænge partier men 
dem får vi på plads inden. 
Gildetinget blev ligeledes vendt. Vi drøftede gildemeste-
rens annoncering efter 2 medlemmer til ledelsen. Lige pt. 
har gruppen ikke nogen emner til ledelsen. Vi satser hårdt 
på spejderne, som det ser ud nu. 
Sommerafslutningen blev ligeledes drøftet. Vi satser på 
en anderledes afslutning men nærmere om det. 
Næste møde bliver hos Tommy den 5 
april. 
 
Ref. Tommy 
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Gruppe 2  
Vi mødtes hos Gert og Liselotte d.18 jan. Vi snakkede først 

om alt muligt løst og fast, og så gik vi i gang med de sidste 

punkter  til 2. etape om demokrati. Ang. medbestemmelsen  

i vores egen organisation, kom vi frem til, at den der siger 

noget, også kommer til at bestemme beslutningerne. De so-

ciale medier og internettet har store konsekvenser for vores 

debatkultur. Aktuel i øjeblikket er billeder af unge menne-

sker som lynhurtigt bliver delt, og som kommer til at betyde 

rigtig meget for alle involverede parter. Også vores folke-

valgte og sågar almindelige mennesker er udsat for trusler 

og chikane. Informationerne kommer til os ,lige når tingene 

sker. Vi deltager ikke i krige for at udbrede demokratiet, 

men muligheden opstår, når diktatorer forsvinder. Vores de-

mokrati er det mest stabile og holdbar, noget vi fortsat skal 

kæmpe for, mest på ord mindre med våben 

3 positive udsagn ved demokrati: Alle har ret til at stemme. 

Demokratiet sikrer ytringsfriheden og er den MINDST ringe 

styreform. Og til sidst en udfordring: Er det rimeligt at et 

flertal på 1% skal være afgørende for, hvem der skal bestem-

me? 

Et givtigt og tankevækkende møde som sluttede med en 

lækker frokost.    Ref.: Rikke 
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Gruppe 3  
 
Mødet blev afholdt hos Inger og Hans 
Christian d. 8. januar 2018 
Gruppe 3 har overtaget planlægningen 
og afviklingen af nytårsparaden her i 
Faxe, der afvikles søndag den 14. janu-
ar 2018. Opgaverne blev fordelt, og vi 
laver mad til ca. 50 personer med ud-
gangspunkt i Poul Bodeholts forvente-
de fremmøde på ca. 40 personer. Jens 
Winter deltager og medbringer en-
gangsservice. 
 
Herefter gik vi i gang med planlægningen af eftergildehallen, der 
afholdes mandag den 22. januar 2018. Vi vedtog at servere smør-
rebrød med efterfølgende kaffe og kage. Opgaverne blev fordelt. 
Ud over spisningen vil eftergildehallen have følgende dagsorden: 
Sange, opfølgning af bankospil, nyt omkring hyttesituationen, 
evt. nyt fra de enkelte grupper m.v. Leo udsender indbydelsen til 
eftergildehallen. 
 
Herefter fik vi planlagt indkøb af gevinster og blomster til de kom-
mende bankospil på plejehjemmene og ved eftergildehallen i for-
bindelse med nytårsgildehallen, vil vi opsummere omkring tilmel-
dinger fra de gildebrødre ,der gerne vil hjælpe gruppe 3 med afvik-
lingen af spillene. 
Gruppe 3 har valgt Leo til gruppens repræsentant i jubilæumsud-
valget. 
Alle i gruppe 3 går ind for digital udgave af Landsbladet Sct. 
Georg. Gruppen syntes at det er en god måde at spare penge på. 
Herefter var ordet frit, og vi fik vendt verdenssituationen og talte 
også lidt om gildets fremtid i forbindelse med hyttesituationen. 
        Referent:  Leo  
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Opslagstavlen 

Gildeting d. 12. marts 2018 

I spejderhytten, Rosenkil-
devej, Faxe 

Dagsorden iflg. vedtægter 
udsendes senere. 

Forslag til behandling på 
gildetinget skal afleveres til 
gildeledelsen senest d. 22. 
februar (Thinkingday) 

Gilderejse 2018 
RHINEN – ROMANTIK & HISTORIE 
Kultur-historisk-natur HYGGEREJSE: 24.-30. august 2018 
HUSK at tilmelde dig Rhinturen som er omtalt i sidste blad, og som 
“Stoffer”, vores udmærkede rejseleder, skriver: Denne tur har mange for-
dele. Tid til at nyde morgenmaden – og ingen lange køreafstande – heller 
ikke på ud- og hjemturen.  
Denne tur bliver en rigtig “ferie-tur” – Det er tanken med den – om dagen 
dejlige spændende oplevelser –og om aftenen hygge med god mad – og 
den dejlige stemning ved Rüdesheim og Rhinen. 
Tilmelding til Ruth Rosfeldt  
tlf. 5650 2710 / 2095 9549 
mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk 
PS. Lige nu er der plads til ca. 20 mere! 

Bankospil 
Planen med bemanding 
på de enkelte dage er 
vedhæftet mailen med 
dette Gildeinfo. 

Bemærk, at Marianne 
mangler et par stykker d. 
15. februar. 

Sæt × ved d. 3. novem-
ber, hvor der er I-dag i 
Haslev. 

Siegfrid Matlok, kendt 
fra bl.a. DK4 indleder da-
gen, og Rasmus Krath 
slutte r af med det store 
show: Det lykkelige Ara-
bien anno 2017. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

Se plan Bankospil Ældrecentrene i Faxe Gruppe 3 

15.2 Gruppemøde Inga og Preben Gruppe 2 

19.2. Gildemøde Faxe Kirke/
Sognehuset 

Gruppe 1 

28.2. Distriktsgildehal Spejderhuset, Køge Køge & DGL 

8.3. Gruppemøde Jytte og Per Gruppe 2 

12.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

16.3. 70 års jubilæum Slangerupgård, Faxe 
Ladeplads 

Festudvalg 

17.3. Reception 70 års 
jubilæum 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Festudvalg 
+ ledelsen 

  

Februar: 
16.2.:Amy Jørgensen 
Marts: 
12.3.: Jens Winther—70 år 
April: 
1.: Erik Christoffersen 
9.4:. Hans Chr. Hansen  
16.4.: Conny Andersen 
 


