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Nyt fra Gildemeste-

 Kære gildebrødre 
Det lader sig ikke skjule længere, det er blevet forår og alting 
pibler op af jorden. Væk er den mørke tid, men også den tid, 
hvor vi i gildet har vores fleste aktiviteter.  
I forrige måned havde vi som vanligt gildeting, hvor alt gik 
fredeligt for sig. Ledelsen blev genvalgt – ja der var ikke no-
gen, der gjorde os rangen stridig, så på den led er alt roligt. 
Vi har stadig vores skærmydsler med Faxe Kommune om 
hytteaftale, som jeg meget håber snart vil finde sin løsning 
med en praktisk aftale mellem os og fritidsforvaltningen. 
Noget nyt var imidlertid, at vi forsøger os med at nedsætte 
en arbejdsgruppe på tværs af gruppernefor at afsøge mulig-
hederne for at forny os i hverdagen i gildet.  
Man kan jo spørge, om vi får nok ud at vort fællesskab, og 
om vi indtil nu har været gode nok til at forsøge at dele det 
med andre, der kunne få fornøjelse af at finde et fællesskab 
blandt ligesindede gamle spejdere eller, som det står i reg-
lerne indtil nu – mennesker der finder grundlaget for vores 
bevægelse tiltalende. 
Vi bliver færre, og der er god plads i grupperne. I øvrigt, hvis 
nogen ønsker at skifte gruppe, vil vi gerne vide det i ledel-
sen inden vi går ud af april måned af hensyn til vores kalen-
der for gildets aktiviteter. 
Vi ses til Sct. Georgs gildehal. 
Med gildehilsen Preben Gustafsen, gm   
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Der er mødepligt denne aften , hvor vi fornyer vort gildeløf-
te. 

Gruppe 1 står for eftergildehallen. 
Gruppevis tilmelding til Tommy på mail 
hemmingsvej51@gmail.com inden på-
ske. 

 

 

 

 

 
Den lille forårssol 

Den første stråle forårssol 
kom frem i formiddags og smol 
Hvor husker man fra alle år 
dens glemte varme klang af vår 
 
Den fandt i år et nøglehul 
og lå dær på mit stuegulv: 
en liden sol men med en klang 
så alle forårslængsler sang. 

Piet Hein 
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Alle 19 gildebrødre var mødte 
frem, og vi indledte med at spise 
gule ærter. 
Kl. 19 gik gildetinget i gang.  
Først valgte vi Leo som dirigent 
og Inga som sekretær. Niels Jør-
gen og Rikke blev stemmetællere. 
 
Herefter fremlagde gildemesteren sin beretning, hvor han 
bl.a. kom ind på landsgildets forslag til ændringer af love og 
vedtægter, der skal behandles på landsgildetinget i septem-
ber. Bekymringen for det dalende medlemstal og konse-
kvenserne heraf blev nævnt. Der var glæde over samarbej-
det med spejderne, og det fine frem møde til nytårstaflet. 
Gildemesteren kom også ind på distriktets arrangementer , 
hvor der er mulighed for få inspirartion og møde andre gilde-
brødre. Tovtrækkeriet med DDS og Faxe Kommune ang. 
hyttens fremtid har fyldt meget i det forløbne år, men skulle 
forhåbentlig være faldet på plads. 
 
Derefter var det de forskellige gruppers 
tur til at berette om årets gang. Gruppe 1 
nævnte de arrangementer, de har stået 
for ifølge kalenderen samt deres spejder-
kontakt. Gruppen holder møder efter be-
hov 3-4 møder. 
  

Gildeting d. 11. 3.2019 
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Gruppe 2 holder møder en gang om måneden. De har be-
skæftiget sig med Benny Andersen indtil jul. Efter jul har de 
taget fat på tænkepauserne igen. Gildemødet i februar, hvor  
vi lavede collager, blev også nævnt som en sjov og hyggelig 
aften.  
Gruppe 3 berettede om gruppens aktiviteter. De har holdt 5 
møder, hvor de har drøftet de ansvarsområder, de har haft i 
gildet. Gildemødet i Huset i oktober blev nævnt. Det var en 
stor succes. De nyligt afholdte bankospil på ældrecentrene 
blev også nævnt med tak til hjælperne fra de to andre grup-
per. 
Der var indkommet 3 forslag.  
Forslag 1 om at give penge til Peder Oxes støtteforening 
faldt, da vores vedtægter siger, at det skal være til specifikke 
formål. 
Forslag 2 om at ændre spejdergildehallen til en friluftgilde-
hal, der ikke er specifik for spejderne, men de kan inviteres, 
blev vedtaget med 17 stemmer. 2 undlod at stemme. 
Forslag 3 om at nedsætte en udvalg med en repræsentant 
fra hver af grupperne, der skal arbejde med gildets fremtid 
sammen med gildeledelsen blev vedtaget med 17 stemmer, 
2 undlod at stemme. 
Regnskab og budget blev godkendt med 17 stemmer for, 2 
undlod at stemme. 
Gildeledelsen blev genvalgt. Lige så GIM, herolder og opta-
gelsesudvalg. BUS-udvalget tager gr. 3 sig fortsat af. 
Bilagskontrolanter blev Leo og Niels Jørgen. 
Liselotte overtager ”Madkassen”.     Ref.: IG 

 



6 

Referater 

Gruppe 1: På besøg hos Irokeserne. 
Gruppe 1 var inviteret på besøg hos Irokeserne for at se og høre om 
deres spændende projekt. 
Gruppen er ved at bygge et bålhus som er 9 meter 
i diameter og lige så høj. De vil gerne bygge 4 
sheltere i forbindelse med denne bålhytte så der 
også kunne være sovepladser uden for. 
Ligeledes håber gruppen, at skolen vil benytte 
dette, når det er færdigt, og så kunne gruppen 
måske få flere spejdere. 
Gruppen er i dag 16 spejdere fordelt på 10 bæver og 6 ulve. Ligeledes er 
der en famliespejdergruppe på 5. 
Gruppen mangler spejderledere som alle andre.   Ref. Tommy. 
 
Gruppe 2 mødtes hos Liselotte og Gert d. 14. marts. Der var 
atter en tænkepause på programmet. Denne gang handle-
de det om monstre. Bogen handlede om, hvordan man helt 

fra tidernes morgen har fortalt skrækhi-
storie. Vi talte om vampyrer, zombier, 
Dracula., og hvorfor nogle elsker at læse 
om dem  eller se film. Vi kom også ind på, 
hvordan vi har oplevet grusomme ting på 
natløb. I dag fejrer man incl. spejderne 
Halloween. Forbavsende nok, var de ikke 
særlig skræmte, selv om det foregik på en 
kirkegård. Vi var inde på overtro. Aristote-
les skulle have sagt: ”På bønder og hyr-

ders iagttagelser kan man stole, men ikke på deres forkla-
ringer.”  Interessant og værd at læse.   Ref.: IG 
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Opslagstavlen 

 

 

HUSK! At grupperne skal finde 
en repræsentant til det udvalg, 
vi besluttede at nedsætte om 
gildets udvikling.  
Meddel resultatet til gildeme-
steren, Preben Gustafsen, se-
nest d. 29. april 2019 

 
Der indkaldes til Distriktsgildeting mandag d. 20. 
maj 2019 i Faxe i Gøngernes Distrikt. 
Gildetinget afholdes i følge "Vedtægterne for Gøn-
gernes Distrikt 2017".Dagorden med regnskab og 
budget vil blive udsendt sener. 
Forslag der ønskes behandlet på Gøngernes di-
striktsgildeting bedes være distriktsgildemesteren i 
hænde senest d. 15. april 2019. 
Vi skal gøre opmærksom på, at vi mangler en di-
striktsgildekansler. Vi vil bede distriktets gilder fin-
de en kandidat til denne post. Vi mangler også en 
DIS. Hvis der er nogen, der har lyst til at tage sig af 
det internationale arbejde, hører vi også gerne her-
om. 
p.v.a. distriktsgildeledelsen 
Inga Gustafsen (DUS) 

Gøngernes Distrikt 
Distriktsgildeting 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

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. 

9.5. Gruppemøde Inga og Preben Gr.2 

20.5. Distriktsgilde-
ting 

Spejderhytte på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gilde– og 
distriktsle-
delsen 

  
April: 
1.:  Erik Christoffersen 
9.:  Hans Christian Hansen 
16.: Conny Andersen 
Maj: 
18.:Preben Gustafsen 
Juni: 
7.: Jytte Laurberg Jonasen 
24.: Leo Sørensen 


