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Nyt fra Gildemesteren 

Kære Gildebrødre 
Det var så det. Nys hjemkommet fra Gildemesterstævne i Hor-
sens, bliver jeg af redaktøren bedt om et indlæg til nærværende 
Gildenyt. 
Landsgildemester Helmut indledet mødet med at berette for os 
de facts, som medlemsskare og økonomi fortæller om Sct. 
Georgsgilderne i Danmark. Vi har tabt ca. 30 gilder og 2000 med-
lemmer de sidste 10 år, og hvis det fortsætter sådan er vi i 2025 
1600 medlemmer og et driftsunderskud på 800.00 kr. om året. Så 
der skal handles. Vi skal enten være flere – eller i hvert fald ikke 
færre, eller vi skal skære i de omkostninger, vi har som landsorga-
nisation. Så var scenen sat! 
Mødet havde generelt en god atmosfære med beretninger om 
tiltag og gruppearbejder med afrapportering i plenum. Det er altid 
givende at mødes med de andre gildemestre fra alle egne af lan-
det, skønt vi kun var 67 af 169 mulige. Ja, det er dyrt at tage til 
stævner, men uden er vi ikke en landsdækkende organisation.  
Som sagt i korthed er der lagt op til, at der skal handles i en demo-
kratisk ånd, hvor ledelsen i København selvfølgelig har udspillet 
med baggrund i mødets mange besøg på talerstolen af salens 
fremmødte, men også de enkelte gilder og distrikter må se kends-
gerningerne i øjnene og søge at vende nedgang til stabilitet og 
videre til fremgang, hvis det er muligt med de relationer, vi har til 
den fødekæde, som vi forleden forsøgte at komme i kontakt med 
ved vores spejdergildehal i Haslev. (4 uniformerede og 12 gb.) 
Med hilsen ude fra verden 
Preben 
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Spejdergildehal 
 

 

Torsdag d. 20. september samledes  4 spejder-
ledere (Peder Oxe, KFUK, Kongsted og Karise) 
og 12 gildebrødre i Peder Oxes spejderhytte i 
Haslev. Vi indledte med gildehal , hvor man sad 
rundt op det dækkede bor med højbordet for 
enden.  Lidt speciel. Måske havde været bedre 
med den traditionelle eller cirklen. 
Efter gildehallen blev der serveret hotdogs, hvorefter vi overgik 
til en orientering om spejderarbejdet.  Det går godt hos Peder 
Oxe, der har over 100 spejdere og 20 ledere. Der er også lidt 
fremgang hos KFUK., der har 30-35 medlemmer. Kongsted har 
lidt problemer med, at boldklubben ligger deres aktiviteter sam-
tidig med spejderne. De har 15-20 spejdere og 3 ledere. Karise 
har 20-25 spejdere og 7 ledere. Seniorerne nedlægges. Vi hørte 
lidt om deres aktiviteter, men der var ikke det store bud efter os. 
De vil gerne have hjælp til Halloween i Karise og detektivløbet i 
Haslev.  
Neils Jørgen forsøgte at få forsamlingen til at give hjertemassa-
ge på nogle dukker. Vi sluttede af på sædvanlig vis. Ref.: IG 

 
 
 
 
 
 

Præstø Gildet har en vandregruppe, som man er meget 
velkommen til at deltage i. Lørdag d. 29. september var 
de i Faxe Kalkbrud.  D. 27. oktober er Hjertestien i He-
sede Skov. Det er hyggeligt at være sammen med gil-
debrødre  fra andre gilder.      IG 
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Gruppe 2: 

Fredag den 7. september 2018 startede gruppe 2 sæsonen 
2018/2019.  
Jytte lagde hus til, og Liselotte accepterede at være ny gruppele-
der efter Rikke, som nu har større opgaver i Ledelsen – en tung 
opgave at løfte, men de øvrige medlemmer lovede at hjælpe til. 
Først var der tilmelding til spejdergildehallen torsdag 20. septem-
ber – halvdelen af gruppen kunne deltage, men opgaver mht. drik-
kevarer og pengekasse var fordelt.  
Dernæst blev mødedatoerne for resten af året fordelt. Vi står for 
eftergildehallen 12. november, det behandles på næste møde. Så 
gik vi over til at bestemme vinterens emne.  
Der var forslag om at fortsætte med Tænkepauserne, der er jo 
rigeligt at tage af – og stadigt nye kommer til. Der var forslag om 
Produkterne i vores kommune. Men forslaget om Benny Andersen 
– i hvert tilfælde første halvår og med H.C. Andersen som eventuel 
plan B. – blev vedtaget – ikke med fast oplægger, men alle kom-
mer hver gang med en sang eller en tekst.   Liselotte 

Gruppe 3: 
Tirsdag d. 18. september 2018 afholdt gruppe 3 deres gruppemø-
de hos Inger og Hans Chr. 
Vi startede med frokost, hvor vi samtidig drøftede, hvilke aktivite-
ter vi evt. kunne finde på til næste gildemøde i oktober. 
Efter frokost fik vi vendt mange ideer. Men de fleste arrangemen-
ter koster jo en del penge, så vi kunne hurtigt ”luge” ud i en del.  
Det endte ud med at Marianne skulle kontakte ”Huset ” i Faxe La-
deplads vedr. en orientering om de spændende aktiviteter der fo-
regår der. ( Se Indbydelse fra gruppe 3 i Gildeinfo.) 
Vi sluttede med en tur ned til stranden.  Ref. Inger 

Referat fra gruppemøder 
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HUSK! 
D. 3. november I-dag med Siegfried Matlow og Ras- 
mus Krath. Tilmeldingsfrist d. 24. oktober til Inga, 
igustafsen@gmail.com eller 51714867, men meget 
gerne før. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
18.10. Gruppemøde Hos Liselotte og Gert Gruppe 2 

22.10. Gildemøde Huset, Hovedgaden 
40. Faxe Ladeplads 

Gruppe 3 

24.10. Fellowship Kirkehuset, Adelgade 
127, Præstø 

Præstø gil-
det og di-
striktet 

3.11. I-Dag Kirkehuset, kirkeplad-
sen, Haslev 

Dus’er 

12.11. Gildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

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


