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Nyt fra Gildemesteren 

 

Vedr.  Gildetinget d. 11. marts 2019  

Jeg skal for god ordens skyld gøre gildets medlemmer op-
mærksom på, at såfremt man ønsker at fremsætte forslag til 
behandling under årets gildeting, skal forslag være frem-
sendt til undertegnede inden 1. februar d.å. i henhold til § 7 i 
gildets vedtægter. 

Med gildehilsen 

Preben Gustafsen, gm. 

pgustafsen@gmail.com 
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“Dronningen nævnte i sin nytårstale for et år siden, at det er 
fornuftigt af og til at foretage sig noget unyttigt. Gruppe to 
har derfor besluttet, at vi følger i dronningens fodspor og 
laver collager til gildemødet i februar. 

 

 

 

 

 

For at sikre, at vi har nok at klippe og rive i, vil vi bede jer al-
lerede nu om at kikke efter magasiner, turistbrochurer og 
lignende, som har en bedre kvalitet end ugeblade som Femi-
na mm og medbringe dem til gildemødet i februar.” 

Medbring også   

Gildemøde 
 I 

 februar 
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Nytårstaffel med 
spejderlederne 

Søndag d. 6. januar mødtes  22 
spejderledere og 7 gildebrødre 
til det traditionelle nytårstaffel 
i KFUK spejdernes hytte i Has-
lev.  
Inden havde der været nytårs-
parade i Haslev, så vi indledte 
med at spise en lækker vildt-
gryde. Derefter fortalte Peter 
Jensen fra Køge politi om sit arbejde. Det var absolut ikke kedeligt. Vi 
hørte om færdselsuheld og narkosmugling til drab. Nogle gange var det 
tilfældigt  forbindelse med patruljekørsel, at de blev opmærksom på no-
get, der kunne vise sig at være meget større, end det i første omgang så 
ud til.  
Peter Jensen kom også ind på ændringerne i politiet og hvilke konse-
kvenser det havde haft i forhold til nærhed med borgerne. Desuden for-
talte han, at psykisk syge fylder 1/3 af politiets arbejdstid. Han viste ind-
holdet af efterforskningskuffert. 
Der var flere spørgsmål fra spejderne. Bl.a. fortalte han, at det kunne 
være svært at snakke med nogle af de problematiske indvandrere, når de 
var flere sammen. Der kunne sproget godt blive grimt. Han nævnte også, 
at der stort set ikke stjæles elektronik mere, fordi det kan spores. Til gen-
gæld kan man f.eks. ikke altid regne med tallene i forhold til narko,- og 
spirituspåvirkede bilister. De afhænger nemlig af, hvor man retter sin 
opmærksomhed hen.      Ref.: IG  


