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Nyt fra Gildemeste-

Kære Gildebrødre 
Vi er nået til årets sidste klumme fra mig. Det er vel tid at se lidt 
tilbage på det år, der snart er gået. Vi lagde ud med at fejre vort 70 
års jubilæum som Gilde med hjemsted i Faxe. Det blev en dejlig 
aften i hinandens selskab. Der har været holdt mange fester i det-
te regi, og når man tæller efter, har der været rigtig mange men-
nesker gennem vore rækker i alle disse år. Vi har faktisk en rig hi-
storie.  
Vi holdt gildeting og fik sat en ny ledelse sammen efter, at Hans 
Christian havde tjent sin tid og Amy (sammen med Jens) rejste 
sydpå.  
Vort store samtaleemne har været fremtiden for vores p.t. hjem-
sted - hytten på Rosenkildevej. Det er en tung sag at kæmpe med 
både udlejer og ”ejer” af lokaliteterne, efter DDS Fakse Gruppe 
ikke eksisterer længere. Men sagen har jo dybest set også meget 
at gøre med det svigtende antal børn og unge, der er aktive i vort 
område inden for spejderiet. DDS korpskontoret anser det åben-
bart for umuligt at drive spejderarbejde i Faxeområdet, og som vi 
oplevede det ved årets Fredslys arrangement, har lederne og de 
uniformerede børn svært ved at nå hinanden. Fakta blev at vi var 
halvdelen af gildets medlemmer og et par voksne ledere, der gik 
til kirken med fakler. Det er beskæmmende, at vi den ene dag får 
besked om 10- 15 deltagere og få dage efter oplever et totalt fra-
vær. Man kan spørge sig selv, om hvor det er galt, og kan der gø-
res noget ved det. Jeg tænker bl.a. her på vores kommende nyt-
årsarrangementer. Jeg er glad for, at vore egen møder trækker 
folk af huse, men er bekymret for vore samarbejdspartneres ønske 
og vilje til at deltager i de møder, vi indbyder til. Vi må måske prø-
ve nye veje i det kommende år. 
Med ønsket om en god jul og et godt 
nyt år til alle. 
Preben 
Gm. 
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Indbydelse tIl nytårstaffel. 
 
 

Søndag den 6 januar 2019 kl. 17.00  
i 

Spejderhuset, Skovbrynet i Haslev. 
 

Peter Jensen fra Køge Politi kommer og fortæller 
om sine mange år som politibetjent. Et arbejde son 
spænder vidt og med mange udfordringer. 

 
Tilmelding gruppevis inden jul til Tommy. 

 
På gensyn gruppe 1. 
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Gildemestertale 12. november 2018 
Når jeg tirsdag morgen drager af til mit frivillige-job på lokalhistorisk 
arkiv, eller som det mere korrekt hedder Faxe Kommunes arkiver, er det 
jo mest for at beskæftige mig med den nære historie på vores egn. F.eks. 
har jeg håndteret dette gildes historie for så vidt angår de første 50-60 
år. Men min generelle interesse for historien kan også få mig til at tænke 
på hvordan eftertiden vil skrive om vores tid. Den helt aktuelle tid som du 
og jeg oplever her helt lokalt, men også på bredere vis ude i den store 
verden. Hvor vi dagligt ser hvordan mennesker behandler hinanden, 
hvordan magt korrumperer og hvordan religiøs fanatisme får lov til at 
bestemme over store gruppers liv både på nært hold og på længere sigt. 
Her i vores fredelige land følger vi med på de forskellige medier og som 
jeg vist før har talt om, mangler der snart kun lugten af mishandlede 
mennesker, når TV-fotografer på vores vegne bringer alle uhyrligheder-
ne ind i vores hjem. Bliver vi så klogere ved at følge med og gør vi noget 
for at afhjælpe alle de rædsler vi er vidner til? Både ja og nej. Vi tager 
selvfølgelig afstand og så køber vi os aflad ved at tage telefonen og sen-
de en eller anden sum til velgørende indsamlinger, som arrangeres sam-
men med underholdning i TV. 
Det er som om menneskeheden i disse år ikke kan finde ud af leve i for-
dragelighed og dele de ressourcer, som vores klode giver os uden at stri-
des og skævdele den høst af fødevarer og andre goder, som jorden kan 
præstere. 
Vi kan også konstatere, til trods for visse personers fornægtelse, at jor-
dens klima ændrer sig og det får en stadig større betydning for vores 
levevilkår på de forskellige kontinenter. Vi har vist aldrig set så omfatten-
de naturkatastrofer, som vi pt. bliver præsenteret for samtidig med, at 
nogen tager afstand fra den stadig mere underbyggede påstand om, at vi 
nok selv bærer en stor del af ansvaret for at det sker rundt omkring i ver-
den.På en tid i menneskenes historie, hvor det højest sandsynligt var 
mest nødvendigt at stå sammen ser vi en stadig større splittelse mellem 
de nationer, der har størrelsen og muligheden for at ændre på noget. Det 
er selvsagt udmærket, at vi i vores beskedne størrelse går foran med at 
spare klimaet og ændre vores kolossale forbrug for at der kan blive mere 
til deling blandt dem, der har mindst. Men det er de store nationer der 
virkelig batter og så strides de bare og fornægter, at der er sammenhæn-
ge mellem et globalt overforbrug af ressourcer af både råmaterialer og 
energi. Det er jo beregnet, at hvis alle skulle leve som os i vores del af  
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Verden gør, ville der være brug for 3½ jordkloder for at producere til-
strækkeligt for at alle kunne blive mætte og holde varmen, som vi gør. 
Når vi ser ud over verden kan vi se at den er af lave. Vi kan i historien se at 
der har  
været folkevandringer gennem tiderne, men det er min bedste tro, at det 
vi ser nu og senere vil live omtalt som en folkevandringstid. Store men-
neskeflokke flygter fra ringere livsvilkår som følge af både krige, mangel 
på mad og evner til at gøre noget ved det. Udviklingen til selvhjulpethed 
forhindres ofte af udbredt griskhed blandt visse landes ledere ligesom 
korruption trives i de varme lande til stor skade for de jævne folk. Måske 
en af grundene til den vandring fra syd mod nord vi ser både i den gamle 
og den ny verden på hver side af Atlanterhavet. 
Jeg håber virkelig at der er en brugbar verden for vores børnebørn og 
oldebørn at leve i, men kunne også synes at det var spændende at kunne 
kaste et blik ud i fremtiden og se vores tid i et tilbageskuende perspektiv. 
Vil jordens befolkning stadig vokse, vil vi stadig udvikle teknologi i det 
tempo vi har oplevet i vores tid og vil der stadig være krige der raser mel-
lem mennesker. Netop i disse dage er det 100 år siden at den store krig, 
første verdenskrig blev bragt til standsning, men ikke endelig aflyst. 
Fredsslutningerne kom senere og førte til en anden opdeling af det Euro-
pakort vi kender i mellemkrigstiden, for der kom jo en krig mere. Der er 
stadig krige og vi ruster os som skulle vi opleve flere store krige igen. Det 
er skræmmende at den kolde krig er ved at vende tilbage. 
Vi har netop været i Polen, hvor en dansktalende polsk kvinde på 51 for-
talte om hvordan et land, der har været slettet fra landkortet og været 
kastebold mellem striden nationer, påskynder fred. Hvor meget det be-
tyder for dem at være en nation. Stof til eftertanke for os i Danmark, som 
nok blander os i stridigheder rundt omkring i verden, men gerne vil leve 
fredeligt og for manges vedkommende gerne for os selv. 
Der er meget at tænke over, når man filosoferer over hvad der kan kom-
me til at stå i historiebøgerne om 100 år. Det her var bare et lille udpluk 
af de mange historier og begivenheder der fylder vores hverdag. 
Preben 
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Referater 

Gruppe 1. 
 
Gruppemøde hos Tommy hvor vi fik lagt det sidste på plads 
med julestuen, nytårstaffel og nytårsparade. 
 
Julestuen har vi fået lagt et godt og sjovt program med. Vi 
glæder os og håber at andre vil gøre det samme. 
 
Nytårstaffel i Haslev har vi fået et spændende emne som vil 
fortælle om det han arbejder med. 
Vi håber at mange gildebrødre vil deltage denne dag. Vi har 
tilmelding inden jul for alle. 
Gildet gruppe vis. 
 
Nytårsparaden i Faxe fik vi også lagt på plads. Vi får hjælp 
fra gruppe 3 og det er vi meget glade for.  Ref.: Tommy 
 

Fredslyset 
Fredag d. 30. november mødtes 11 gilde-
brødre og to ledere fra henholdsvis Rol-
logruppen og Kongsted ved Rollospej-
dernes hytte. Vi gik gennem byen med 
fakler og Fredslys til Faxe Kirke, hvor  
Der heldigvis var flere der ventede på os. 
Præsten, Kirsten Kjær Ohms holdt en fin 
lille gudstjeneste i stearinlysenes skær. 
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Opslagstavlen 

HUSK! 
Nytårsparade i Faxe d. 13. januar. Der ind-
ledes med gudstjeneste kl. 10.30 i Faxe 
Kirke. Derefter går man til Rollospejder-
nes hytte på Kalkbrudsvej, hvor der er 
spisning og løb. 
 

Redaktøren ønsker 
alle en glædelig jul 
og et godt nytår 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
11.12 Julehygge/

Julestue 
Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 1 

12.12. Gruppemøde Rikke Gruppe 2 

6.1.19 Nytårstaffel KFUK-spejdernes hyt-
te, Haslev 

Gruppe 1 

13.1.19 Nytårsparade KFUM-spejdernes 
hytte, Stationsvej, 
Faxe 

Gruppe1 
med hjælp 
fra gr.3 

14.1.19 Nytårsgildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

3.1.19 Gruppemøde Per Gruppe 2 

  
Januar: 
Rikke Jensen 
6. Liselotte Kannik-Marquardsen 
Marts: 
12.3.: Jens Winther 
 


