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Nyt fra Gildemeste-

Kære gildebrødre 
 
Hvis I som jeg læser Sct. Georg og vore nabogilders medde-
lelsesblade, vil I have erfaret, at der er røre om vores hæder-
kronede organisation.  
 
Allerede på efterårets gildemesterstævne måtte vores lands-
gildemester slå fast, at der er en grænse for hvor længe vi 
kan opretholde den organisation vi kender i dag. Vi lider af 
medlemstab i en sådan grad, at der simpelthen ikke er kon-
tingentkroner nok til at holde LGL, kontoret og Sct. Georg 
kørende i det omfang vi kender. 
Det medfører den debat, som kører på flere planer om dels 
vores økonomi, dels grundlaget for vores virke. Der har væ-
ret forslag om en revision af gildernes love, hvor der var ud-
meldt drastiske forandringer. Disse skulle have været debat-
teret, men blev trukket i sidste øjeblik. Nu er der igen en re-
vision ude til høring i distriktsforum, som netop har været 
afholdt. Det er noget mindre omfattende. Det fælles for dis-
se forslag er nok, at vi må tilpasse gildelivet til tiden vi lever i, 
hvis gilderne skal have den tilgang, som er nødvendig, så-
fremt de skal bestå ud over den nære fremtid. 
 
Lokalt kan vi glæde os over at have kontakt med flere spej-
dertroppe i vores område, men ærgrer os over at ingen ser til 
vores side, når deres spejdertid er ovre og de har udstået de-
res ledertid m.v. sammen med deres børn.  
 
Der skal derfor ske noget dels på landsplan, som skal beslut-
tes på det kommende landsgildeting til efteråret dels lokalt i 
gilderne ude i landet, det kunne altså også være hos os – har 
I enkeltvis eller gruppevis forslag, så sig frem. Jeg tror at det 
haster. 
 
Med gildehilsen 
Preben Gustafsen, GM 
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Referater 

Gruppe 2: 
Første møde efter jul var hos Liselotte og Gert d. 3. januar, hvor 
vi havde evaluering af julen. Vi kom rundt om mange teamer: 
Fredslys, traditioner, julesange og –salmer, julehilsner, julemær-
ker, forventninger osv. Konklusionen blev vist. ”Rør blot ikke ved 
min gamle jul”.       Ref.: IG 
 
Nytårsgildehal 
 
 
 
 
 
 
Gildehallen blev afviklet helt traditionelt. Gildemesteren talte 
om, at gå baglæns ind i det nye år, forstået på den måde, at vi 
tager vores erfaringer med os. Talen er vedhæftet mailen med 
dette Gildeinfo. 
Conny holdt 5 minutters Sct. Georg, hvor hun på baggrund af en 
julegave, bogen Mormor fortæl nu” filosoferede lidt over de erin-
dringer, der dukker op, når man skal i gang med at udfylde sider-
ne i bogen. 
Efterfølgende fik vi smørrebrød og så fandt vi Højskolesangbo-
gen frem. Gruppe 3 havde forberedt nogle sange vi skulle synge, 
og gav dem et lille ord med på vejen. Vi sang bl.a.: Op al den ting 
som Gud har gjort, Den blå anemone, Når vinteren rinder i grøft 
og i grav, Kære linedanser, Den danske sang er en ung blond pi-
ge.  
Man bliver altid i godt humør af at synge. Tak til gr. 3. Ref.: IG 
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Opslagstavlen 

OBS! 
Vil du læse mere om, hvad der rørte sig på di-
striktsforum ang. udviklingen i Sct. Georgs Gilder-
ne. Gå ind på sct.georgsgilderne.dk under med-
lemmer, derefter Nøglen. Tryk på Nøglen nr. 1 fe-
bruar 2019. Her skriver vores distriktsgildemester 
Lone Erkmann herom på side 1 og 2. 

Nøglen er Næstved, Præstø og Steges blad 

 
 

Gildeting 

Der indkaldes til gildeting 
mandag d. 11. marts 2019 kl. 
18.00 i spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe kl.  
Dagsorden ifølge vedtægter-
ne. Endelig dagsorden sendes 
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
14.2,19 Gruppemøde Inga og Preben Gruppe 2 

14.2.19 Bankospil Lindevejscentret kl. 
14.00 

Gruppe 3  + 
hjælpere 

18.2.19 Gildemøde Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

19.2.19 Bankospil Hylleholtcentret kl. 
14.30 

Gruppe 3 + 
hjælpere 

20.2.19 Bankospil Solhavecenteret kl. 
14.00 

Gruppe3 + 
hjælpere 

26.2.19 Distriktsgildehal Farmen, Strandbak-
ken 82, Klinteby, 4736 
Karrebæksminde 

Susågildet 
og DGL 

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


