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Kære gildebrødre 
Sommerpausen er ved at være forbi og vi kan vende blikket mod 
efterårets start på vort gildeliv igen. Jeg håber at I har haft en god 
sommer og er friske på at starte et forhåbentligt givende gildeliv. 
Vi mødes d. 19. august, hvor vi starter med at spise sammen og så 
har vi en aften til rådighed, hvor vi kan tale om, hvad der rører sig i 
vores organisation og lokalt.  
Vi skal tale om at få styr på det praktiske omkring drift og vedlige-
holdelse af ”vores” hytte. Udvendigt har Leo m.fl. pyntet geval-
digt, og det er dejligt at vi har måttet låne Gerts plæneklipper, 
men vi skal også se på resten. 
Efteråret er også tid for landsgildeting. Jeg er tilmeldt til at vareta-
ger Jeres synspunkter på tinget, hvor der både skal vælges lands-
ledelse og udformes vedtægter eller love for landsgildets drift i en 
tid, hvor vi desværre stadig bliver færre og færre. Økonomien 
strammes og der er brug for ændringer i den  eksisterende organi-
sation for at enderne kan nå sammen. Jeg vil prøve at ridse pro-
grammet op og høre jeres mening om det. Som I ved har hvert 
gilde én stemme og der er nok nogle forskelle mellem landsdelene 
i opfattelse af, hvad der er ret og rigtigt. Jeg forudser, at der bliver 
nogle afstemninger, der kan rykke noget rundt på tingene. 
De, der endnu ikke har fået et årsprogram, kan få det udleveret, 
og vi hører gerne i ledelsen om kommentarer til gruppernes ar-
bejdsområder. 
Vel mødt 
Preben 
gm 

 
Nyt fra gildemesteren 
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Mandag d. 19. august 2019 Kl. 18.30 

mødes vi i spejderhytten på Rosenkildevej.  

Vi indleder med at spise sammen. Ledelsen står for menuen. 

 

 

 

 

Herefter er dagsordenen: 

1. Drøftelse af forslag på Landsgildetingets dagsorden 

2. Det kommende gildeår 

3. Eventuelt 

Tilmelding til Preben: pgustafsen@gamil.com senest ons-
dag d. 14. august. 
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Spejder / gildemøde 
 

Vi vil gerne inviterer gildebrødre til et møde sammen med 
vores spejdervenner mandag den 2. september kl. 18.00 
 
Denne gang holder vi et uformelt møde på  
Kulsvierpladsen på Eskildstrupvej 27, Rønnede. 
 
 
 
 
 
 
Vi starter med lidt at spise og herefter vil Kulsvier Aleks Jen-
sen vise os rundt på pladsen og fortælle, hvordan en kulsvier 
arbejder. 
Herefter  snakker vi med vores spejdervenner om løst og 
fast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding gruppevis senest den 28. august til Tommy:  
hemmingsvej51@gmail.com 
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Vi mødtes som sædvanlig om 
grillen med vores medbragte 
kød, og gruppe 2 havde sørget 
for tilbehøret.  
Det var en dejlig varm aften, 
hvor vi kunne være ude hele 
tiden. 
Efter spisningen spillede vi 
kongespil og petanque. Der blev lagt megen energi og entu-
siasme for dagen. I skrivende stund, har jeg ikke overblik 
over, hvem der vandt, men det er jo heller ikke det vigtigste. 
Det er derimod vigtigt, at vi har det sjovt, og det havde vi! 

Vi sluttede af med kaffe og 
kage og ønskede hinanden 
en god sommer. 
Ref.: IG 

Sommerafslutning 

D. 17. juni 2019 
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Gøngernes Distrikt 
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Opslagstavlen 

 Sæt kryds ved følgende vigtige datoer, 
hvor der foregår noget meget interes-

sant. 
D. 24. oktober ,Fellow Ship Day i Køge. Birgit 
Riemer fortæller om Verdenspigespejdercente-
ret i Sangam Indien.  
D. 2. november, I-dag i Haslev. Se invitation. 

De 8 forskellige forslag, der er ind-
kommet til lovændringer kan findes 
på hjemmesiden: 
sct-georg.dk         medlemmer     ”vi 
skal snart til landsgildeting”      hent 
dokumenter 

Mange tak for gaverne til vores guldbryllup,  
og tak til alle jer, der var med til at gøre 
morgenen og dermed dagen festlig for os. 

Preben og Inga 
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Kalender 

 

Husk at gruppemøderne begynder i september. Gruppele-
deren indkalder til det første møde. 

Forsiden er fra Rosenfestivalen i Bogense. 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

19.8. Startmøde Spejderhytten på Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

2.9. Spejdergilde-
hal 

Eskildstrupvej  27, 
Rønnede 

Gruppe 1 

19.9. Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset i Faxe DUS 

14.10. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2 

24.10. Fellowship Day Spejderhytten, Mark-
stien, Køge 

Køge gildet 
og DGL 

5.9. Gildeledelses-
møde 

Spejderhytten i 
Præstø 

Distriktsgil-
deledelsen 

  
August: 
21. Svend Erik Myrup 
September: 
11.9.: Inga Gustafsen 
Oktober: 
16.10.: Valerie Sørensen  70 år                                                                               


