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Hver æblegren er tung af frugt 

Som sødt og modent lokker (Martin Jensen 2004) 
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Nyt fra Gildemesteren 

Så blev det efterår og vi kan tænke tilbage på en sommer, som vi 

sjældent har oplevet. Varme og tørke, som pludselig er vendt til 

regn og rusk. Sådan er livet åbenbart. Som vejret vender, kan også 

vores snak om hytte fra forleden aften pludselig få et andet lys, 

end hvad vi troede var i udsigt. 

Jeg talte onsdag middag med udviklingskonsulent i DDS om pro-

jektet. Hun, Stinne Busted, var helt på vor side og syntes, at det 

ville være et godt projekt for sådan nogle som os med en spejder-

baggrund og et ønske om, at hytten må komme til at fungere ef-

ter sin hensigt igen. Men – DDS´s generalsekretær har åbenbart 

en anden opfattelse. Hun tænker i penge og forpligtigelser, og 

hvad der dog kan ske, hvis DDS Danmark skal overtage og eventu-

elt rydde grunden. I Hendes verden er DDS Faxe en såkaldt juridisk 

person, som man kan lade gå konkurs, for at man ikke centralt 

skal overtage et hus til nedrivning! Min tanke er så, om ikke det er 

formålet med den centrale organisation at drive og fremme spej-

derarbejde blandt børn og unge. Jeg har pointeret, at vi i Sct. 

Georgsgildet ikke har nogen forpligtigelse, men kun et oprigtigt 

ønske om, at der genskabes spejderarbejde i huset. 

Stinne har lovet at give sagen en omgang til for om der kan opnås 

en bedre løsning, som den vi har foreslået – det kunne jo også 

tænkes, at kommunen kunne have et ønske om, at der fortsat er 

et hus til gavn for unge mennesker under en eller anden form på 

Rosenkildevej 12. 

Lige nu har vi tabt pusten lidt, men jeg 

håber, vi får mulighed for at vende 

tilbage til noget realistisk. 

Med gildehilsen 

Preben 
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Sct Georgs Gildet Faxe 
 

Indbydelse til Spejdergildehal 
 

torsdag den 20 september 2018 kl. 19.00 
hos KFUM Peder Oxe, Haslev 

Maglemosevej 23. 

 
Igen i år har vi inviteret spejderleder-
ne til at deltage i vores gildehal. Vi har 
valgt, at lade gildehallen finde sted på 
skift hos de forskellige spejdergrup-
per. I år foregår den hos Peder Oxe i 
Haslev. I eftergildehallen kan vi tale 
om løst og fast, og om hvordan det 
går hos spejderne. 
 

Vi vil som vi plejer servere lidt spise-
ligt, så vi vil gerne have en tilbage-
melding på hvor mange der kom-
mer fra jeres gruppe. Denne tilbage-
melding vil vi gerne have senest den 
14 september på tlf. 40451556 eller 
på mail erikchai@haslevnet.dk 
 

Hilsen gruppe 1 
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Med dette gildeinfo udsendes der et udførligt referat fra 

Workshoppen 
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Torsdag d. 16 august var vi 10 gildebrødre fra Faxe, der var 
draget til Nykøbing F for at være 
med til Amy og Jens’ overførsel fra 
Faxe til 2. Nykøbings Gilde. 

Det var en dejlig lun aften, og vi ind-
ledte med gildehallen, hvor der og-
så blev indsat en ny faneherold. Ef-
tergildehallen foregik indendørs. 
Her var almindelig samtale mellem 
gildebrødrene, mens man indtog 
den medbragte mad. Da vi var gæ-
ster, fik vi serveret smørebrød og drikkelse. 

Det var en dejlig aften, 
hvor vi dels fik lejlighed til 
at opleve et andet gilde og 
dels fik overført Amy og 
Jens. Ref.: IG 

 

16 gildebrødre mødtes d. 27. aug. 
Vi indledte med et måltid mad. 
Efterfølgende blev gruppelederne fastslået. Gr 1: Tommy, 
gr. 2: Lisellotte og gr.3: Inger. Derefter orienterede gildeme-
steren om Workshoppen Tænk Vildt!, møde for gildeledel-
ser i distriktet d. 6.9.forud for gildemesterstævnet d. 29.-
30.9. Endelig kunne gildemesteren orientere om, at Faxe 
kommune havde sendt et udkast til en aftale ang. leje af den 
grund hytten ligger på. Det vil være korpset, der er lejere af 
grunden, men ellers ligner aftale den, der har været med 
spejderne.  

Stoffer hilste fra Svend Erik, der takkede for de mange, der 

Friluftgildehal 

Gildemøde 
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var mødt op for at fejre ham d. 21.8. i Odd Fellow Logen i 
Haslev. 
Vi sluttede aftenen af med at synge et par sange fra Højsko-
lesangbogen bl.a. Barndommens Land af Benny Andersen 
og Skuld gammel venskab rent forgå. 
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Opslagstavlen 

Sæt allerede nu i kalenderen 

ved d. 24. oktober, her afholder 

vi fellowship Day i Præstø,  

Hvor vi får besøg af en repræsentant fra 

Mercy Ship, der er et hospitalsskib, der 

arbejde ud for Afrikas kyst med hjælp til 

de fattigste lande  

Mange flere bør deltage i I-
dagen 
Sådan skriver gildemesteren, Torben, I Køgegil-
dets Info. Jeg vil give ham fuldstændig ret. Han 
fortsætter: ”Distriktet arrangerer sammen med 3 
andre distrikter en I-dag med to foredrag af høj 
kvalitet, ligesom  frokost og anden forplejning er 
fin. Skal vi blive ved med at have I-dage, og det 
bør vi, skal vi have deltagerantallet op på min. 150 
fra alle distrikter. ...I, der ikke har været til I-dag, 
skulle overveje, om I ikke skulle deltage…. Tag og 
meld jer til I-dage.” 
 
Jeg kan kun bakke Torben op. Meld jeg allerede 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 

Sept.  Gruppemøderne 
begynder 

Hos gruppelederne  

7.9. Gruppemøde Hos Jytte og Per Gruppe 2 

20.9. Spejdergildehal Hos Peder Oxe i Has-
lev 

Gruppe 1 

22.10. Gildemøde  Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

24.10 Fellowship Day Kirkehuset, Adelgade 
127, Præstø 

Distriktet og 
Præstø  

September: 
11.9.: Inga Gustafsen 
Oktober: 
16.10. Valerie Sørensen 
November: 
17.11.:Per Engelsted Jonasen 
 


