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Kære Gildebrødre 

Som de fleste af jer nok ved, flytter vi i løbet af sommeren til Vær-
løse, dels fordi haven kræver for meget arbejde og dels og mest, 
fordi vi kommer nærmere børn og børnebørn. Vi har derfor meldt 
os ud af Gildet med udgangen af juni måned. 

Vi havde regnet med at deltage i møder og tur indtil da, men som I 
nok også ved, har Per gennemgået en stor operation, som det ta-
ger lang tid at komme sig over. Derfor kan vi desværre ikke kom-
me i Faxe Gildet mere. 

Vi har været meget glade for at være med i Gildet i næsten 15 år, 
idet vi blev optaget den 20. september 2004. At være gildebrødre 
har været med til at berige de 16 år, vi har boet i Karise. Der har 
været spændende møder, hyggelige møder og gode ture. Altid i 
godt samvær med jer andre. Det takker vi for. 

En særlig tak til gildebrødrene i gruppe to. Hvor har vi dog snak-
ket, sunget og hygget os og vi er altid gået glade hjem fra vores 
formiddage. Tak. I har været med til at gøre gildelivet betydnings-
fuldt. 

Vi ønsker for Faxe Gildet, at I må 
finde fornyelse med nye med-
lemmer, så Gildet kan bestå i 
mange år endnu. 

Mange hilsner 

Per og Jytte 
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Vi mødes ved spejderhytten på Rosenkildevej kl. 18.00 

Her vil gruppe 2 have sørget for, at der er tændt op under 
grillen.  

I skal selv medbringe service og bestik samt det I vil have 
grillet og drikkevarer hertil. 

Gruppe 2 sørger for forskellige salater 
og brød samt kage til kaffen. 

 

 

 

 

Når vi er færdige med at spi-
se, har vi fundet på forskellige 
aktiviteter. 

Vi glæder os til at se jer alle, men giv 
lige Rikke et praj om I kommer på 
erika@fakse-net.dk eller på 
30243376. 

Gruppe 2 
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 Den 8. maj mødtes vi 7 gildebrødre ved spejderhytten. Vej-
ret var dejligt, lige tilpas til en udflugt i det grønne. Vi kørte 
først til Vordingborg, hvor vi så, hvor stor havnen på Masne-
dø er blevet. Hans Christian fortalte om udbygningen, stør-
relser på siloerne og hvor meget, der blev udskibet herfra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derefter kørte vi videre til Masnedø Fortet, hvor vi så på for-
beredelserne til den nye Storstrømsbro og ændringen af 
jernbaneforløbet. 
Herefter tog vi et stort 
skridt tilbage i tiden til 
Valdemar den Store, 
der byggede den første 
Vordingborg i 1160’er-
ne. Sidenhen opførte 
Valdemar Atterdag 
Gåsetårnet i 1360’er.  

Sommerudflugt 
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Vi slog lige et smut inden om klosterhaven ved siden af  bor-
gen. Her gættede vi lidt på nogle af planterne, andre stod 
der navne ve. En fin symmetrisk have. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi sluttede af med at køre til Dehnshytten, hvor vi spiste vo-
res medbragte mad. Her mødte vi Niels Hovgaaard, der åb-
nede hytten og fortalte hele dens historie fra fiskerhytte til 
spejderhytte. 
Tak for en god tur til gruppe 3.    Ref.: IG 
 
 
 
 
 
Gruppe 2 mødtes hos Preben og Inga til 
årets sidste gruppemøde. Desværre måtte vi 
undvære Jytte og Per. Efter at have klaret de 
praktiske ting ang. sommerafslutningen gik 
vi over til at tale om Tænkepausen Danmark. 
Her kom vi ind på: sprogets betydning ( dia-
lekt, ændringer over tid, ord der kommer fra 
udlandet). Vi talte også om madens betyd-
ning, rækkefølgen man spiser den i. Øvrige 
temaer vi drøftede var: vores identitet, modtagelse af frem-
mede, forskel på, hvor vi er opvokset, ensomhed osv. 
         Ref.: IG 

Fra grupperne 
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Mandag d. 3. juni blev der afholdt 
friluftgildehal på Nyord. Stege gil-
det stod for tilrettelæggelsen af 
friluftgildehallen. 
Vi indledte med en guidet rundtur 
på Nyord med Birgitte, der fortalte 
levende om livet på øen, der har 
været ret selvstændig. F.eks. Køb-
te de øen i 1639 for mellem 3 og  

4000  rigsdaler. Det var længe før stavnsbåndet. Vi hørte 
om lodserne, gårdmændene og kirken. I dag bor der 40 per-
soner på øen, en tiende del i forhold til øens velmagtsdage. 
Der har også været 5 købmænd på øen, nu er der ingen. Til 
gengæld kan de profilere sig af forskellige egenproduktio-
ner f.eks. sennep. 

 
 
 
 
 
 

 
Bagefter kørte vi til  Hyllevang naturcenter, hvor vi spiste 
og efterfølgende holdt gildehal. I gildehallen blev den ny-
valgte kansler, Kurt Muusmann, og skat mester, Karl 
Kristjansen, indsat. Hvis nogen genkender efternavnet, er 
det ganske rigtigt Erik Kristjansens søn.    Ref.: IG 

Gøngernes Distrikt 
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Opslagstavlen 

Alle gildebrødre 
med ledsagere er 
velkomne til mor-
genkaffe d. 28. juni 
kl. 8 hos Inga og 

Husk at indbetale kontingent 
på kr. 350 senest d. 31.7.19  

Sæt  i kalenderen 
 på  d. 19. august. Her holder 
ledelsen et opstartsmøde, og 
de har helt sikkert fundet på 
et spændende indhold.. Vi 
mødes i spejderhytten kl. 
18.30, hvor der er mad. 
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Kalender 

 

Husk at gruppemøderne begynder i september. Gruppelede-
ren indkalder til det første 
møde. 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

17.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2 

19.8. Startopmøde Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

2.9. Spejdergilde-
hal 

 Gruppe 1 

19.9. Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset i Faxe DUS 

  
Juni: 
7.: Jytte Laurberg Jonasen 
24.: Leo Sørensen 70 år 
Juli: 
14.: Signy Svare Winther 
August: 
1. Inger Hansen 
2. Tommy Pedersen 
3. Marianne Sørensen 
21. Svend Erik Myrup 


