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Nyt fra Gildemesteren 

Så gik september måned og dermed 2 af de arrangementer vi som Gilde 

har deltaget í. Foreningernes dag skulle prøves og vi mødte 6 mand op til 

en regnfuld forestilling. Der var en del mennesker på besøg – mange for 

at se Hr. Skæg. Men også vores ildbor og musefældebygning trak publi-

kum. Peder Oxe lige ved siden af os lagde virkelig kræfter i for t lave ild, 

men blev trætte lige før det var lykkedes. Vi havde en hyggelig dag og 

talte da også med en del mennesker – også fra de andre ”udstillere”. 

Hvorvidt det var ulejligheden værd må vi evaluere lidt på. Vi havde et par 

stykker med en reel interesse. Jeg tror at mange besøgende havde rod i 

andre foreninger og altså var ”optaget”. 

Den anden begivenhed var jo selvfølgelig vor Landsgildeting i Fredericia. 

Der var lagt op til fest med modtagelse af byens garde, der spillede for 

os. 

Tinget indledtes som vanligt med beretninger fra forskellige organisatio-

ner, hvor vi har en finger med i spillet lige fra frimærkebanken over dåse-

ringeprojektet til Danmarkssamfundet, der lige har doneret en fane til 

Folketinget. 

Selve tinget synes jeg var lidt tyndt besat med emner til debat. Mest tid 

gik der med Plan for 2017-2019, som var udsendt inden mødet og et 

modforslag fra Arresø distrikt, som opfordrede til ikke at vedtage den af 

LGL fremlagte plan. 

Men først landsgildemesterens supplerende beretning oven i den i Sct. 

Georg. Der var vist bred enighed om at der ikke var meget kød på beret-

ningen, som Helmut vanen tro indledte med refleksioner over den  ikke 

særligt vellykkede  forgangne periode. Tiden har været brugt på kiv og 

splid og afsked med 2 af ledelsens medlemmer. LGUS Peter Skræ blev 

mindet, idet han afgik ved døden kort efter at han havde forladt landsgil-

deledelsen. Johan Evensen var til stede i salen som repræsentant  
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for Sct. Georgsfonden, som ikke er en del  af landsgildet, men har et 

medlem derfra. Der udspandt sig efterfølgende en debat om hvordan 

dette medlem skal udpeges – af fonden eller af LGL. Det er man ikke 

enige om og den fjendske tone fornægtede sig ikke. Salen blev bedt om 

at tilkendegive over for LGL om  man skulle slippe retten til at udpege, 

men denne vejledende afstemning blev forpurret af en af deltagerne – 

lidt ærgerligt synes jeg, da  Evensen havde accepteret at efterleve denne 

tilkendegivelse uanset udfald. 

Efter en del yderligere tilføjelse til den trykte beretning, men altså ingen 

opfølgninger på tidligere projekter, blev Helmuts beretning taget til ef-

terretning. 

Skatmesterens aflæggelse af regnskab var en oplistning af det trykte og 

altså lidt kedeligt, men pænt og ordentligt. Som I har kunnet læse er der 

brugt mange penge på administration og meget lidt på projekter. Stri-

dighederne internt og udskiftning af personale på kontoret har været 

dyrt ligesom rejseomkostninger er løbet lidt stærkt. Paula gennemgik 

det hele og havde orden på sine forklaringer. Budgettet derimod kunne 

der debatteres om. Som alle ved, er vi færre og færre til at betale for 

landsgildets aktiviteter og bladet m.v. Budgettet blev flittigt kommente-

ret, som det vist altid er tilfældet på landsgildeting. Det blev så slået fast 

at et budget er en plan for hvordan den kommende to-års periode skal 

finansieres og kan selvfølgelig ændres undervejs. Der blev peget på at 

indtægterne vil vige, hvis vi fortsat skrumper på landsplan. Kontingentet 

har man vedtaget for mange år siden skal følge pristallet, som offentlig-

gøres i januar, så det var der ikke et fast beløb på – det kan gå begge ve-

je. 

Tilbage til det med planer for fremtiden. Som sagt havde Arresø distrikt 

fremsendt et forslag om at undlade at stemme for LGL´s plan for det 

kommende arbejde, da man anså det for for lidt ambitiøst. Arresø havde 

fremsat punkter til indarbejdelse og mente både at der kunne stemmes 

om det som et forslag og at det bare skulle indarbejdes i det verserende 

forslag til plan for Gildernes arbejde i de kommende 2 år.  
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Distriktsgildemester Henning havde svært ved at fastholde sin første 

mening om at stemme om forslagene og det endte med at modforlaget 

led en krank skæbne, men at LGL´s forslag måtte indarbejde de af Arre-

sø fremsatte punkter til forelæggelse på Distriktsgildemestrenes møde 

i januar 2018 og ikke på gildemesterstævnet i september. En lidt rodet 

og uskøn demokratisk omgang afstemning, hvor dirigenterne havde 

det svært og salen ikke rigtigt kender de uskrevne regler for afstemnin-

ger ved generalforsamlinger, som et landsgildeting jo egentligt er. 

Inden fastsættelse af næste Landsgildeting, som bliver Vejen Idræts-

center,  skulle vi så lige igennem valg til ledelsesposterne, som er hvad 

de plejer at være da forslaget til nye love jo ikke kom på dagsordnen 

(der blev talt om det  undervejs). 

LGM, LGK og LGS blev alle genvalgt uden modkandidater LGIS  Anne 

Haastrup-Nielsen ønskede ikke genvalg. Der var 2 kandidater til denne 

post, nemlig Georg Fulsig Lauridsen og Birthe Karin Ømark fra hen-

holdsvis Vejle og Horsens. Georg blev valgt og der er nu  2 mænd og 4 

kvinder i ledelsen,  idet  Bente Christensen fra Frederikssund blev valgt 

som LGUS (hun hører til i Arresø distrikt). 

Tinget sluttede med eventuelt med lidt debat om tidligere berørte em-

ner. 

Den nye landsgildeledelse: 
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Foreningernes Dag 
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Spejdergildehal 

Spejdegildehallen blev afholdt i KFUM-spejdernes hytte i 
Karise d. 11.9. I gildehallen sad vi i en kreds, lige som ved 
Sct. Georgs Gildehallen, så vi kunne se hinanden. I gilde-
hallen deltog 4 KFUM-spejderledere, 2 fra Karise og 2 fra 
Faxe. 
Efter gildehallen blev vi delt op i hold, hvor vi skulle prøve 
forskellige spejderaktiviteter: spinding, ildbor og kimsleg. 
Derefter blev der serveret sandwich, og vi talte om, hvad 
spejderne kunne bruge os til.  
Karisespejderne, Karl af Rise, kunne godt bruge hjælp til 
poster på deres Halloween arrangement (se invitation på 
s. 7).  
Rollogruppen holder fælles spejdermøde for alle grene 
hver 2. søndag fra kl. 10—13.  De ønskede sig, at gildet ville 
lave en let frokost til dem en gang i mellem. De er ca. 20—
25. 
Nytårsparaden blev også drøftet. Her kom det frem, at 
spejderne i Faxe lukker ned i december og først mødes i 
januar. Derfor kan det være svært at informere om nytårs-
paraden og få tilmeldinger hertil. Det aftaltes, at Poul Bo-
deholt indkaldte spejderlederne til et møde for at få en 
afklaring. 
Vi orienterede om Nytårstaflet for alle spejderledere d. 7. 
januar 2018.  
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Giv Tommy besked på vores gildemøde d. 9. ok-

tober, hvis du har mulighed for at hjælpe Karise-

spejderne  
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Møde for Gildemestrene i Stege d. 7. september-

forud for Landsgildtinget. 

Deltagerne lytter 

intenst til de mange 

indlæg til GM-mødet 

så interessere som 
deltagerne ser ud, må 
der bestemt komme 
noget godt ud af årets 
GM-møde 

Hele DGL på plads for 

bordenden ivrigt 

lyttende til de mange 

indlæg 
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Gildemestrene drøftede, hvordan man skulle forholde 

sig til Landsgildets plan for 2017—2019. Se hvordan det 

gik på selve Landsgildetinget i ”Nyt fra Gildemesteren” 

på side 2. 

Derudover drøftede man, hvad gilderne kunne bruge di-

striktets ledelse til. Det blev besluttet, at distriktsgildele-

delsen skulle besøge de enkelte gildeledelser og tage en 

drøftelse med dem. Det vil distriktsgildeledelsen finde 

en løsning på på deres næste møde d. 12. oktober. 

Jens Østergaard 

beretter ivrigt og 

fyldestgørende 

om sit arbejde i 

Landsgildets lov-

udvalg  
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Nyt fra grupperne 

Referat fra gr.2. 

D.21 september holdt vi vores første gruppemøde hos 

Inga og Preben. Vi startede som altid med en sang, og 

så bød jeg velkommen til Amy, som har valgt at deltage 

i Gøngernes Højskole sammen med vores gruppe. 

Vi havde fået nogle arbejdsspørgsmål til første etape. 

De handler om kommunikation.  Hvordan den skal væ-

re i forskellige situationer, og hvilke faktorer der  er vig-

tige for en god kommunikation.  

Vi var også inde på dialogen mellem generationerne, og 

hvordan sproget udvikler sig. Vores aldersgruppe kan 

godt have lidt svært ved at følge de unges sprog via de 

sociale medier. Modsat kan de undre sig over vores ud-

tryk.  

Det næste spørgsmål var takt og tone på nettet og i vir-

keligheden. Der tales ikke altid lige pænt. Hvad kan vi 

gøre? Vi kunne jo selv prøve at tale ordentlig til andre. 

(Det tror jeg vi gør) så kunne det brede sig som ringe i 

vandet.  

Som vanlig så var ingen af os mundlamme og alle kom 

til orde med deres meninger og holdninger. Vi sluttede  

med en dejlig frokost.  

Ref.: Rikke 
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Opslagstavlen 

Husk tilmelding til Fellowship Day er 
senest mandag den 16. oktober 
til:Gildemester Preben Gustafsen, 
51714866 eller pgustafsen@gmail.com 
Det er Faxe Gildet, der står for alt det prak-
tiske, så kom og vær med! 

Husk også til-
melding til I-
Dagen d. 4. no-
vember i Haslev. 

Tilmed dig allere-
de nu og senest 
d. 25. oktober til 
Inga Gustafsen. 
51714867 eller 
igustaf-
sen@gmail.com 

Ved du, at du kan se 
Gildeinfoer og alle 
invitationer på vores 
hjemmeside 
sctgeorgfaxe.dk ? 

Vi samlede 6,025 kg 
ind og blev nr. 29 af 
93 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

9.10. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2. 

16.10. Gruppemøde/ 
gildehøjskole 

Rikke Gr. 2 

24.10. Fellowship Day Sognehuset, Faxe Distriktet + 
Faxe Gildet 

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

13.11. Gildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 3 

23.11. Gruppemøde Jytte og Per Gr. 2 

 Oktober: 
16.10.: Valerie Sørensen 
November: 
17.11: Per Engelsted Jonasen 
December: 
7.12.: Niels Jørgen Sørensen 
21.12.: Gert Kannik-Marquarsen 
 


