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Nyt fra Gildemeste-

Kære Gildebrødre i Faxe Sct. Georgs Gilde. 
Først vil jeg på ledelsens vegne ønske Jer alle et godt nytår. Jeg 
håber, at alle er kommet godt over julen og vel ind i det nye år. 
2019  
Det er altid forbundet med en sær følelse at skulle skifte år, forla-
de det velkendte og starte på noget nyt. Vi har alle prøvet det 
mange gange og alligevel skal tanken lige drejes, hvad vil der 
komme til at ske for mig - for os, vi ved det ikke. Ja, det vil sige 
noget ved vi, for vi er jo vanemennesker med hang til at fylde vo-
res kalender og gøre ting vi plejer, ting vi har tradition for. Det 
gælder både i gildesammenhæng, men da også i stor grad inden 
for den enkelte familie eller vennekreds. 
Jeg tror vi hæger om vores traditioner, selv om oprindelsen kan 
forsvinde i mindernes uklare slør. Der er ikke tvivl om, at vi holder 
stadig jul som vi plejer, men ved nærmere eftertanke ændrer ind-
holdet af fejringen karakter og indhold. Dels vil tiden ændrer på 
selv meget faste traditioner, dels også fordi vi bliver ældre og læg-
ger noget forskelligt i de handlinger vi foretager os. Men for de 
fleste af os er det glædens fest, hvor familierne mødes i flere ge-
nerationer. 
På det andet felt har vort samvær i Gildet også traditioner, selv om 
det ofte drøftes om de nu skal være sådan som de har været læn-
ge. Men det er mit håb for det kommende år, at også I glæder Jer 
til de fælles oplevelser der står i kalenderen, må vor fællesskab og 
omsorg for hinanden vokse og trives i det kommende år. 
Godt Nytår 
Preben Gustafsen, gm. 
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Gildearrangementer i Distriktet 
I februar 

5. Gildemøde Suså Gildet 13. Gildemøde Køge 

6. Fælles Gildemøde Vordingborg 18. Gildemøde 2. Næstved 

7. Gildemøde St. Heddinge 18. Gildemøde Faxe 

9. Vandregruppen. Kludeegen 

Præstø 

26. Distrikts- 

gildehal Suså 

13. Gildemøde Præstø  
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Mandag d. 10. december mødtes vi til julehygge i spejder-
hytten Gruppe 1 stod for arrange-
mentet, og de havde dækket et 
fint julebord med bordkort, så de 
enkelte gruppemedlemmer  blev 
blandet.  
Vi indledte med et traditionelt ju-
lemåltid, hvor der også var man-

delgaver til dem, der fik man-
delen. Vi sang julesange og 
dansede om juletræet.  
Undervejs fik vi sunget alle jule-
sangene i sanghæftet. 
Gruppen havde også lavet en 
spændende konkurrence, hvor 
vi skulle gætte, hvad forskellige 

redskaber var og blev brugt til. Meget interessant, samtidig 
med fik vi  nogle gode histori-
er om tinge-
ne. 
 
 
 
 
 
 

JULESTUEN 
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ÅRETS TILBUD 
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Referater 

Gruppe 2: 
Onsdag den 12. december 2018 var der gruppemøde hos Rikke.  
Vi startede mødet med sang: Dagen i dag.  
Gildemødet 18. februar – traktement og aktiviteter blev planlagt, 
og mødedatoer for 1. halvår 2019 blev aftalt. 
Nyt emne bliver atter Tænkepauser – der er jo så mange at vælge 
imellem - og derefter Benny Andersen, hvor Rikke læste Ordet 
Fred (1985: Tiden og Storken), Preben: H.C. Andersens Land 
(1985: Tiden og Storken), Gert: Livets Lov, Inga: Dosmerseddel 
(1974 Personlige papirer) & Langt Lavere bjerge (Denne Kom-
men og Gåen), Jytte: Novellen Hother Hansen/ Det mystiske brev 
samt Per: Hesten, som kom i Paradis. 
Næste møde 3. januar hos Per: Juleevaluering 
Liselotte 
 
 
Gruppe 3: 
Mandag d. 3. dec. afholdt gruppe 3 deres grup-
pemøde hos Leo og Marianne. På grund af 1. søndag i advent fik 
vi serveret gløgg og hjemmebagte æbleskiver. 
Vi gennemgik gruppens kommende opgaver i den nærmeste 
fremtid. Gruppen tilbyder at hjælpe gruppe 1 med diverse nytårs-
arrangementer. Gruppe 3 står for eftergildehallen til nytårsgilde-
hallen d. 14. januar, så derfor drøftede vi, hvad der skulle foregå. 
Da vi har bankospil på de 3 plejehjem i februar, uddeligerede vi 
de forskellige arbejdsopgaver bl. kontakt til plejehjemmene og 
indkøb af gevinster og blomster samt forespørgsel om hjælp på 
plejehjemmene fra andre gildebrødre.  
Vi sluttede med lækker ost og god rødvin.   Ref. Inger 
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Opslagstavlen 

Bankospil på plejehjemmene 
På følgende datoer afholder gruppe 
3 bankospil: 
Lindevejscentret: 
Torsdag d. 14. februar kl. 14.00 
Hylleholtcentret: 
Tirsdag d. 19. februar kl. 14.30 
Solhavecentret: 
Onsdag d. 20. februar kl. 14.00 
Vi håber, der er nogle gildebrødre, som kan afse tid til at hjæl-
pe os på nogle af disse plejehjem. Mail til Inger på mailadr. 
ihhc@email.dk , om hvem der har mulighed for at deltage, 
senest d. 12. februar.  
På gruppe 3 vegne 
Inger 

Husk ! Nytårstaffel d. 6. januar kl. 
17.00 i Spejderhuset, Skovbrynet i 
Haslev. 
Nytårsparade i Faxe kl. 10.30 i Fa-
xe kirke. Efterfølgende i Rol-
lospejdernes hytte, Kalkbrudsvej. 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
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 

15.1.19 Tænk Vildt! 
Evaluering  

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Distriktet 

14.2.19 Gruppemøde Inga og Preben Gruppe2 

18.2.19 Gildemøde Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

  
Marts: 
12.: Jens Winther 
April: 
1.:  Erik Christoffersen 
9.:  Hans Christian Hansen 
16.: Conny Andersen 
 


