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Nyt fra Gildemesteren 

Kære gildebrødre 

På dette sted skrev jeg sidste år om en meget våd og meget stor 

spejderlejr. I år har naturens luner været noget anderledes, og vi 

har oplevet den varmeste og tørreste sommer i mands minde, 
men det lakker formentlig mod enden lige som vores sommerpau-

se, hvor vi hver især har haft sommeroplevelser. Netop derfor er 

der god mening i at mødes for en fælles sæsonstart d. 27. august. 

Dette uformelle møde kan jo udmærket anvendes til at udveksle 

oplevelser fra sommerens hede dage såvel som at byde på, hvad 

der kan tages fat på i gildesammenhæng i det kommende gildeår. 

Lokalt har vi stadig en uafklaret situation omkring hytten, selv om 

det er forventeligt, at vi får i opdrag at tage vare på den. Vi kan jo 

så se på den og det den indeholder og tage hul på, hvordan vi kan 

forberede, at der kunne opstå den lykkelige ting, at en ny flok un-
ger vil tage den i besiddelse og bruge den efter dens formål. Der 

trænger gevaldigt til en generel oprydning. Vi har tidligere løseligt 

budt på en organisering og det er mit håb, at der mellem skriven-

de stund og d. 27. august må komme en afklaring, så vi med større 

myndighed kan træffe beslutninger om stedets fremtid og anven-

delse. 

Før den tid har distriktsledelsen indkaldt til workshop om gilder-

nes fremtidige arbejde og fremtid i øvrigt netop i hytten på Rosen-

kildevej i Faxe, og endelig skal jeg til gildemesterstævne i septem-

ber, hvor jeg gerne sammen med jer ser på 
dagsordnen og selvfølgelig gerne lytter til 

bemærkninger, som kunne være gode at 

bringe til torvs i mesterforsamlingen. 

Vi ses 

Preben 
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Du kan godt nå at tilmelde dig endnu til Inga. Vi 

har også brug for din inspiration! (invitation sendt ud 

på mail) 

 

 

Mandag d. 27. august kl. 18.30 
Spejderhytten, Rosenkildevej 

  
Vi indleder med at spise. 
Derefter tager vi fat på 
aftenensprogran (se nyt 
fra Gildemesteren). 
 

 
Tilmelding gruppevis 
til GM tlf. 51714866 
eller pgustaf-
sen@gmail.com  
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Sommerafslutning 

Mandag d. 11. juni mødtes vi i spejderhytten til  den traditio-

nelle sommerafslutning. I år stod gruppe 1 herfor.  

Vi indledte med at grille 

vores medbragte kød, 

hvortil gruppe 1 havde la-

vet nogle dejlige salater.  

 

 

Vejret var fantastisk, så vi kun-

ne sidde på terrassen. 

 

Efter spisningen blev vores spej-

derfærdigheder i knob sat på en 

prøve. Det kom der meget spæn-

dende ud af. 
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Nogle måtte studere de 

gamle knobtavler. Vi slut-

tede aftenen af på sæd-

vanlig vis med sangen Nu 

flyver mørkets fugle ud. 

Alle ønskede hinanden en 

god sommer. 

Ref,: IG 

Friluftgildehal 

Onsdag d. 13. juni mødtes gilde-

brødre fra hele distriktet ved 

Dehsnhytten til Distriktets fri-

luftgildehal. Vi indledte med et 

spændende foredrag om områ-

det af Berit Christensen, Vor-

dingborg museum. P.gr.a. blæsten fra Storstømmen, måtte 

vi gå indendørs for at alle kunne 

høre. Derefter var det tid til at spise 

den medbragte mad med udsigt 

over vandet.  Aftenen sluttede af 

med gildehal uden bål, da der på 

grund af tørken var afbrændings-

forbud i Vordingborg kommune.    Ref.: IG 
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Opslagstavlen 

Skal du med til Amy og Jens’ overføres til 2. Nykø-

bing F d. 16.8. kl. 18.30 i KUDU-hytten (de grønne 

spejderes hytte), Poul Martin Møllers Vej 6 B, 4800 

Nykøbing F. 

Traditionen er at man til friluftsgildehal spiser sin 

medbragte mad. Arrangerende gruppe sørger for 

kaffe og kage. 

Giv Inga besked (51714867 eller igustaf-

sen@gmail.com)senest d. 9.8., så vi kan tilmelde 

os samlet og evt. køre sammen til Nykøbing F. 

HUSK 

Gruppemøderne be-

gynder i september. 

Grupper vælger selv 

leder og dette med-

deles gildemesteren. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

16.8. Indsættelse af 
Amy og Jens 

Kudu hytten, Poul 
Martin Møllersvej 37B 

2.Nykøbing F 
gilde 

19.8. Workshop,  

Tænk vildt! 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Distriktet 

27.8. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelse 

Sept. Gruppemøder Hos gruppelederne  

20.9. Spejdergildehal  Gruppe 1 

August: 
21.8.: Svend Erik M yrup—90 år 
September: 
11.9.: Inga Gustafsen 
Oktober: 
16.10. Valerie Sørensen 
 


