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Nyt fra Gildemesteren 

 Kære Gildebrødre 

Det lakker mod enden med vinterens arbejde i grupperne og 
sommeren står snart for døren. Vi mangler nogle af vore 
udendørs arrangementer både ”hjemme” og ude i verden. 

Ja, hjemme kan vi vist efterhånden godt kalde vores domicil 
på Rosenkildevej 12. Efter et meget langt tovtrækkeri med 
DDS og med Faxe kommune er det lykkedes at få en skriftlig 
aftale, hvor vi bliver forvaltere af kommunens ejendom med 
de vilkår, vi havde ønsket. Det vil selvfølgelig give noget ar-
bejde til os, og jeg håber, at alle efter evne vil bakke op om-
kring det. Vi vil som i gamle dage, hvor vi gjorde det for spej-
derne, indkalde til fælles oprydning, og hvad der ellers følger 
med sådan en ejendom og dens brug. 

Samtidig vil jeg håbe, at der vil komme en ny generation af 
de ”rigtige” brugere – børn med lyst til spejderi, som er det 
egentlige mål med vores indsats.  

På forhånd tak 

 

Med gildehilsen 

 

Preben, gm 
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SOMMERUDFLUGT 
 

Gruppe 3 inviterer hermed til Sct. Georgs gildets årlige ud-
flugt 

Onsdag d. 8. maj 2019. 
Vi har i år tilrettelagt en tur, tilbage til fortiden og ind i frem-
tiden, til Vordingborg. 
 
Program: 
Vi mødes ved spejderhytten på Rosenkildevej kl. 9.30. 
 

Vordingborg Borgcenter er fortiden, hvor vi 
går rundt og ser ruinerne fra Valde-
marernes kongeborge og storheds-
tid fra 1160èrne til 1360èrne.  
Dette er jo aktuelt i anledning af 
Dannebrogs 800 års jubilæum. 
Derefter kører vi ind i fremtiden, 
hvor vi kører til Masnedø og ser den 

store udvikling af Vordingborg havn og den kommende ar-
bejdsplads til bygning af den nye Storstrømsbro. 
 
Så er det tid til vore medbragte fro-
kost! 
Denne spiser vi udenfor Dehnshyt-
ten. Her er der borde og bænke 
samt toilet, som vi må benytte. 

Tilmelding til Inger på 
ihhc@email.dk senest d. 7. maj. 

Hilsen 
Gruppe 3 
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D. 29. april samledes vi 14 gildebrødre til 
Sct. Georgs Gildehal rundt om ”bålet” og 
fornyede vores gildeløfte.  
Gildemestertalen og Sct. Georgsbudska-
bet fra Island er vedhæftet udsendelsen af 
dette gildeinfo. 
I eftergildehallen, som gruppe 3 stod for, blev vi sat på speci-
el konstruktionsopgave. Vi blev inddelt i 3 grupper, der på 15 
minutter skulle se, hvem der kunne lave den højeste kon-
struktion af spaghetti og skumfiduser. Konstruktionen skulle 
kunne stå selv i 10 sekunder. En sjov opgave. Resultatet ses 
herunder.       
  
 
 

Sct. Georgsgildehal 
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HUSK at sætte kryds i kalenderen ved d. 
3. juni, hvor distriktet 
sammen med Stege 
Gildet har friluftgilde-
hal på Møn. Der kom-
mer nærmere infor-
mationer om tid og 
sted senere. 
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Fra grupperne 

Gruppe 2 mødtes hos Jytte og Per d. 11. 
april. Denne gang satte vi fokus på tænke-
pausen ”Frihed”. Den rejste mange 
spørgsmål f.eks.: Hvad mener vi med et 
frit land?, Hvor er vi frie? Er vi frie i vort 
eget hjem? (hjemmearbejdsplads, må vi 
ryge der?) Hvordan og hvor føler vi os frie? 
Vi nåede frem til at den ”rene” frihed fin-
des ikke. Begrebet ændres i forhold til det 
fællesskab man er i. 
Endnu en spændende og givende samtale. Ref.: IG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe 2 er ved at gøre grillen klar til d. 17. juni, 
hvor vi mødes i spejderhytten kl. 18.00. Der kom-
mer nærmere herom i næste Gildeinfo 
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Der sker noget i distriktet. Vidste du f.eks. at alle 
kan være med til at Tænke Vildt! Alle gilderne har 
forpligtet sig til at prøve forskellige aktiviteter, der 
skal være med til at promovere os.  

Gøngernes Distrikt 

Hvad vil vi? 
Vision: Forynge Sct. Georgs Gilderne og fortsæt-
te det værdifulde netværk 
Mål: synlighed, kendt i lokalområdet,  
Hvordan gør vi det? 
laver aktiviteter i lokalområderne for alle i samar-
bejde med spejderne 
udvikler ideer, skabe materialer osv. 
HUSK! Alene kan vi noget, men sammen kan vi 

”Det Bath’er”  
Der er lige blevet solgt 13 tons dåseringe, 
der har indbragt næsten 86.000 kr. Det be-
tyder, at gildernes indsamling af dåseringe 
er tæt på 1 mill Bath, og det er hvad en lille 
mobilklinik koster i Thailand. 
Så fortsæt med at samle dåseringe. Inga tager imod dem 
og sender dem videre til Odense, hvor de står og sorterer 
og sælger dem.  
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

8.5. Sommerud-
flugt 

Vordingborg og om-
egn 

Gr. 3. 

9.5. Gruppemøde Inga og Preben Gr.2 

20.5. Distriktsgilde-
ting 

Spejderhytte på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gilde– og 
distriktsle-
delsen 

3.6. Friluftgildehal Møn DGL og Ste-
ge Gildet 

17.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2 

  
Maj: 
18.:Preben Gustafsen 
Juni: 
7.: Jytte Laurberg Jonasen 
24.: Leo Sørensen 70 år 
Juli: 
14.: Tommy Pedersen 

 
HUSK! Tilmelding til Gøn-
gernes Højskole er d. 20. maj 
til Inga 


