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Nyt fra Gildemeste-

Det er hvidt herude 

Kyndelmisse slår sin knude 

overmåde hvas og hård,- 

hvidt forneden, hvidt foroven 

pudret tykt står træ i skoven 

som udi min abildgård. 

 

Sådan skrev Blicher for mange år siden. Vi kunne indtil for 

ganske nylig få den fornemmelse, at det ikke blev sådan me-

re og så alligevel. Her hvor foråret ifølge kalenderen skal be-

gynde, blev det vinter efter alle kunstens regler. Foråret be-

tyder jo for os at vinterens gøremål snart er forbi, vores vin-

terprojekter i gildesammenhæng er fuldførte – dog mangler 

vi lidt, idet vi har to vigtige begivenheder foran os. Vi har den 

årlige generalforsamling som alle andre foreninger - hos os 

kaldet gildeting og så vores 70 års fødselsdag, hvor vi må fej-

re os selv og dem der var før os. 

På gildetinget skal vi beslutte hvem der skal sidde i ledelsen 

og de andre opgaver, der skal fordeles og vi skal forholde os 

til de forslag der er fremsendt af gildets grupper. Jeg håber 

på at vi kan klare disse ting i god ro og orden, så vi kan gå et 

nyt gildeår i møde med frisk mod. 

Jeg håber at vi i fællesskab kan fejre vores fødselsdag og få 

en god aften sammen. Som vanligt har vi delt begivenheden 

i to, nemlig vores egen fest og en mere åben Gildehal med 

de gæster, der vil møde os i denne anledning. 

Vi ses 

Hilsen 

Preben, gildemester. 
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HUSK 

Gildetinget d. 12. marts 

Vi indleder med spisning kl. 18.00 

Tilmeldingsfrist d. 7 marts. 

 

70 års jubilæum 

Festaften 

Vi mødes på Slangerupgaard i Faxe La-
deplads kl. 17.30 

Tilmeldingsfrist d. 6. marts 

 

Gildehal og reception: 

Vi mødes til Gildehal i Spejderhytten på 
Rosenkildevej i Faxe kl. 13.30 til gilde-
hal. Efterfølgende er der reception til kl. 
16.00 
Tilmeldingsfrist d. 6. marts. 
Vi håber, at alle gildebrødre deltager i 
begge arrangementer. 
  
Invitationer til oven-
stående er udsendt 
særskilt tidligere. 
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Gildemøde 

Gruppe 1 og 3 var gået sammen om at arrangere gilde-

mødet. Emnet var re-

staurering af Faxe Kir-

ke, og Kurt Sangild for-

talte levende herom. Vi 

mødtes i kirken og så, 

hvordan den var kom-

met til at se ud. Vi fik 

også nogle spændende 

anekdoter under vejs.  

Efter rundvisningen i kirke 

gik vi over i Sognehuset, 

hvor vi fik kaffe/te, boller og 

kage. Snakken gik lystigt, 

og vi havde den store glæ-

de, at der var gildebrødre 

fra andre gilder, der deltog.  

Da den værste sult var stil-

let, viste Kurt Sangild bille-

der fra restaureringen. Det 

var interessant at se kirken 

uden inventar og gulv. 
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Undervejs i restaureringen blev kirken brugt til de sædvanli-

ge aktiviteter. Først ordnede man sideskibet, derefter ho-

vedskibet. Der blev opsat støvtætte skillerum.  

Der er kommet en rigtig flot og lys kirke ud af det. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lærte, at det Nationalmuseet kun er rådgivende organ, 

men det er biskoppen, der har det store ord at skulle have 

sagt i forbindelse med restaurerin-

ger. Vi lærte også, at kalkmalerier 

er dyre at afdække og vedligehol-

de. Men de har det faktisk bedre 

under den hvide kalk, så derfor 

valgte man ikke at afdække kalk-

malerierne i selve kirken. I våben-

huset er der nogle drabelige kalk-

malerier. 

Peter Brandes 
har stået for 
den kunstneri-
ske udsmyk-
ning, mens 
hans kone Maja 
Lise Engelhart 
har stået for 
farvesammen-
sætningen i 
kirken 
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Referat fra gr.2 Vi mødtes hos Inga og Preben d.15 

februar. Efter en kop kaffe te og fastelavnsboller, fortsat-

te vi med emnet demokrati og kommunikation. Første 

punkt var Mads Fuglede , som er cand.mag. i historie og 

filosofi, der engang har sagt,  at ”demokratiet har to fjen-

der: det totalitære og sig selv” Hvad forstås ved det? Det 

første er, at der laves nogle love og regler som kan under-

grave demokratiet på sigt. At lovene for nogle konse-

kvenser, som man ikke havde forudset.  

Mange i Danmark mener, at vi er foregangsmænd for de-

mokratiet. Men Per præsenterede os for et skema over 

bl.a. valgrets tidspunkter. Det var ikke Danmark men Fin-

land der scorede flest point. Så lærte vi det. 

9 januar 2007 var startskuddet til en stor forandring i 

mange menneskers liv. Stev Jobs præsenterede IPhonen. 

Nu kunne vi alle medbringe telefon, computer, musikan-

læg, fotografiapparat, transistorradio og fjernsyn på en 

gang. Konsekvenserne for vores omgang med hinanden 

er markant. Vi er blevet en slags slave af vores mobil, 

som kræver, at vi er på hele tiden. I stedet for at tale med 

hinanden om forskellige spørgsmål, slår vi det bare op. 

Vores samværsform bliver åndeligt  udhulet, hvis ikke vi 

sætter nogle grænser for dens magt. Men vi er enige om, 

at den har utrolig mange gode  anvendelses muligheder.  

Som vanlig fik vi snakket om emnet og alt muligt andet, 

og sluttede med en lækker frokost. Rikke 

Nyt fra grupperne 
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Opslagstavlen 

Distriktsgildehallen i 

Køge d. 28. februar 

blev aflyst p.gr.a. 

snevejret. 

Fik du læst Bente Christensns 

(Lgus) artikel i sidsste nummer 

af Sct. Georg.  Hun skriver om 

medlemspleje. 

Har du været inde på vores  

hjemmeside for nylig? Her kan 

du finde vores blad, invitationer 

m.v. sctgeorgfaxe.dk  

På distriktets hjemmeside kan du 

se, hvad der sker rundt omkring. 

F.eks. Vandreture: goengernes.dk  
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

8.3. Gruppemøde Jytte og Per Gruppe 2 

12.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

16.3. 70 års jubilæum Slangerupgaard, Faxe 
Ladeplads 

Festudvalg 

17.3. Gildehal og re-
ception 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Festudvalg 

12.4. Gruppemøde Gert og Liselotte Gr.2. 

23.4. Sct. Georgs Gil-
dehal 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr.3. 

14.5. Sommerudflugt Der kommer nærmere 
besked 

Gr.2. 

5.4. Gruppemøde Tommy Gr. 1 

  

Marts: 
12.3.: Jens Winther—70 år 
April: 
1.: Erik Christoffersen 
9.4:. Hans Chr. Hansen  
16.4.: Conny Andersen 
Maj: 
6. Jens Jørgensen 
18. Preben Gustafsen 


