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.. Når forårssolen skinner, bliver jeg glad 



  

Nyt fra Gildemeste-

 Marts 2019 

Kære gildebrødre 

Det er blevet marts, og vi nærmer os vort årlige Gildeting, hvor alle jo 

har mulighed for at ytre sig om vores ve og vel i vores lille forening. 

I sidste nummer af Gildeinfo var jeg inde på de ting, der drøftes på 

landsplan, hvor der ikke rigtigt er enighed om, hvordan vedtægter 

skal ændres, og hvordan gilderne skal gebærde sig i de kommende 

år. Jeg sluttede af med at opfordre til at drøfte os selv og om muligt 

komme med gode ideer til vort fortsatte virke. 

Vi har netop haft en god gildeaften sammen med masser af kreativitet 

og godt humør. Det var dejligt at opleve, men denne aften var der ikke 

lagt  op til den mere alvorlige debat. 

Så derfor vil I se på dagsorden til vort ting, at vi i ledelsen foreslår at 

nedsætte et lille udvalg til varetagelse af denne opgave. 

Jeg håber, at I vil tage denne udfordring til jer og overveje sagen lidt 

hver især, inden vi mødes. 

Ellers ser jeg frem til roligt gildeting. 

Vi ses 

Med gildehilsen 

Preben gm 
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Gildeting d. 11. marts 2019 

Dagsorden, Regnskab og budget til gildetinget er vedhæftet 

udsendelsen af dette Gildeinfo. 

Inden gildetinget er der spisning 

kl. 18.00. Vi regner med, at alle 

deltager, ellers meldes afbud til 

gildemesteren senest d. 7. marts 

2019 på 51714866 eller pgustaf-

sen@gmail.com  

En lille collage af billederne fra gildemødet d. 18. februar 
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16 gildebrødre mødtes til et lidt anderledes gildemøde. Vi 
indledte med at synge ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”, 
hvorefter vi spiste et måltid mad.  
Derefter instruerede Jytte os i at lave collager. Hvilket alle 
kastede sig ud i med stor koncentration og entusiasme. Der 
blev klippet, revet, klistret og snakket på kryds og tværs. 
 

 
 
 
 
 
 

Vores værker blev hængt op, og vi holdt en fin fernisering 
med bobler og snacks. Kunstnerne fortalte selv om deres 
værker både med alvor og humor. Vi sluttede en rigtig god 
aften med at synge: ”Stille, hjerte sol går ned”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ref.: IG 

Gildemøde d. 18. 2.2019 
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Det sker i Gøngernes Distrikt 
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Referater 

Gruppe 1: 
HELTEMOD OG KRAGELORT. 

Årets tema på forårets spejderløb i Haslev. Lørdag den 4 
maj 2019 deltager Niels Jørgen og Tommy i spejdernes 
forårsløb. Løbet bliver afholdt på Vibeengskolen. 

Vi talte videre om det kommende gildeting og Sct. Georgs 
Gildehallen sidst i april. 

Gruppen skal besøge Kongsted Spejderne og høre om de-
res projekt med en shelter. 

Næste gruppemøde bliver hos Tommy den 23 april. 

Ref. Tommy 

 

Gruppe 2: 

Vi mødtes hos Inga og Preben. Vi indledte med at synge 
”Stille, hjerte sol går ned” og citerede lidt af en klumme af 
Søren Ryge herom. Gruppen har igen taget fat på Tænke-
pauserne. Denne gang var det ”Stemmen”. 
Der var delte meninger om, hvor meget vi 
kunne sige om den, men der gik da hurtigt en 
god times tid, hvor vi kom ind på: stemmen i 
telefonen og forestilling om, hvordan perso-
nen ser ud, overraskelsen over at høre sin 
egen stemme på bånd, stemmens betydning 
for f.eks. en jurys bedømmelse, kastratsan-
gere, stemmesvigt ved særlige lejligheder 
osv. Ref.: IG 
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Opslagstavlen 

 

Så er det tid til at sætte endnu et 
kryds i kalenderen.  
Igen i år byder vi på en spændende 
dag med 2 spændende foredrags-
holdere, nemlig forfatteren Male-
ne Ravn, der har skrevet en meget 
interessant om, om en af de kine-
sere, der blev udstillet i Tivoli i 

1902, "I 
dine øjne" 

og præsten Søren Hermansen fra Sor-
genfri, der har været sparringspartner 
til dramaserien Herrens Veje. 

Vi byder som sædvanlig på kaffe med 
rundstykke, varm mad til middag og hjemmebagt kage om efter-
middagen. Hele dagen for 200 kr. Jeg glæder mig til at se rigtig 
mange af jer denne dag. Inga Gustafsen, DUS 

Henvendelse om Gildeturen 

sker til : 

Ruth Lundstrøm Rosfeldt 

ruth-allan.rosfeldt@pc.dk 

tlf. 20 95 95 49 

Program vedhæftet dette Gilde-
info 

mailto:ruth-allan.rosfeldt@pc.dk
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

11.3. Gildeting Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

14.3. Gruppemøde Hos Gert Gr. 2 

11.4. Gruppemøde Hos Jytte Gr.2. 

23.4. Gruppemøde Hos Tommy Gr.1 

29.4. Sct. Georgs 
Gildehal 

Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 1 

8.5. Sommerud-
flugt 

??? Gr. 3. 

  

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


