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Gildemøde hos kulsvierne i Eskilstrup 



  

 
 

 

 

Så kom vi i gang efter en sommer uden gildeaktiviteter. Vi 
fortsætter i vores grupper og kan forberede os på vinterens 
møder, hvor vi traditionen tro beskæftiger os med lidt forud-
bestemte emner.  
Nogle har taget imod tilbuddet om at følge dette års 
”Højskole”, som jo starter snart, andre holder sig til de opga-
ver gruppen er tildelt. Jeg vil stadig opfordre alle til i det om-
fang I kan få tid til det at deltage i de fælles arrangementer, 
der er planlagt i det kommende halvår. Det gælder både for 
distriktet og vore nabogilder, hvor døren for besøg står 
åben. 
På de indre linjer prøver vi stadig at øge vort antal i gildet og 
vil gerne forsøge at tilbyde en ”yngregruppe” plads i vort 
samvær og eller for sig selv med en tilpas tilknytning. Så har I 
nogen i tankerne, så sig til. 
Jeg tror at vi hen over vinteren kommer på plads i hytten, så 
hvis der opstår en mulighed kan vi tilbyde plads for opstart af 
en spejdergruppe under en eller anden form. 
Når vi mødes i oktober har jeg været til Landsgildeting, hvil-
ket jeg forventer bliver spændende. Formår vi som landsor-
ganisation at samle os og få vendt den nedadgående trend 
til noget positivt. Tilsyneladende er der tilgang til de unifor-
merede spejderkorps, gid det ville smitte af på os. 
Med gildehilsen 
Preben  

 
Nyt fra gildemesteren 
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Vi mødtes for første gang efter sommerferien. Gildemeste-
ren bød velkommen og traditionen tro indledte vi med lidt 
let grillmad. Derefter gik vi over til aftenens dagsorden. 
Først drøftede vi de foreslåede ændringer til ledelserne i or-
ganisationen, som er på Landsgildetinget i slutningen af sep-
tember.  
Vi synes ikke, at distrikterne skal nedlægges. Vi er nødt til at 
have et samlende led. 
Vi har heller ikke noget ønske om, at Sct. Georg skal være 
digitalt, men hvis man beslutter at spare der, tager vi det til 
efterretning. Ændringerne i idégrundlaget er ordkløveri. 
 
Derefter vendte vi blikket mod os selv. Vi vil gerne gøre os 
synlige, men hvordan og med hvilket formål?  
Vi kan lave ungdomsgrupper, der kører parallelt med os. De 
skal køre selv, men med hjælp fra os. Den gruppe (Marianne, 
Niels Jørgen og Liselotte), vi nedsatte på gildetinget, der skal 
komme med forslag til Faxe gildets fremtid, aftalte at mødes 
d. 27. 9. kl.10.00 hos Niels Jørgen for at arbejde videre. 
 
Der blev desuden aftalt en plan for græsslåning. Se under 
opslagstavlen.  
Der blev aftalt en trailerdag d. 23. september kl. 9. Her mø-
des Leo, Hans Chr., Preben og André. Inga og Conny sørger 
for morgenkaffe og frokost. 
Endelig prøvede vi at få et overblik over, hvem der har hvilke 
nøgler. Det styrer Leo. 
Ref.: IG 

 

Gildemøde d. 19. august 
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Gildemøde hos kulsvierne i  

Eskilstrup d. 2. september 
 
En dejlig sensommer aften mødtes vi 4 spejdere fra Peder 
Oxe og 13 gildemedlemmer på kulsvierpladsen ved Mølle-
gården i Eskildstrup.  
Det var gruppe 3, der stod 
for mødet, og de var godt 
i gang med at grille kyllin-
gebryster, da vi ankom. 
Tommy bød os velkom-
men og Alex Jensen for-
talte kort om, hvordan 
ideen til at brænde trækul 
m.v. var opstået og havde 
udviklet sig til en kulsvierfestival 2. weekend i juni med 0ver 
3000 besøgende. 

Efter spisningen fik vi en rundvisning 
på hele området, der både rummer 
en tjæremile, en stenovn i diget,  
 
 
 
 
 
 

som man bager brød i  
lige som gjorde nogle  
steder i bondesamfundet. 
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De er ca. 25 medlemmer 
af kulsvierlauget, og de er 
meget ihærdige. De har 
bygget et flot aktivitets-
hus, en bålhytte, de har 
overtaget fra Rollingen i 
Faxe, muldtoiletter o.m.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Alex Jensen købte ejendommen lavede han et shelter 
område, hvor man kan komme og overnatte. Der er mulig-
hed for at lave mad over et stort bålfad, og der ligger brænde 
parat. 
Vi sluttede denne spændende og interessante aften af med 
kage og kaffe og fik en god samtale med spejderne om bl.a. 
detektivløbet og Peder Oxes 100 års jubilæum næste år. Det 
holdes d. 20. juni 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: IG 
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Gøngernes Distrikt 

Er I opmærksom på I-dagen, 

inspirationsdagen d. 2. novem-

ber i Kirkehuset i Haslev. Her 

kommer forfatteren Malene 

Ravn og Søren Hermansen, der 

har rådgivet til ”Herrens Veje”. 
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Opslagstavlen 

 .Plan for græsslåning. 
Uge 36: Niels Jørgen 
Uge 37: Hans Christian 
Uge 38: Leo 
Uge 39:Preben 
Uge 40: Niels Jørgen 
Uge 41: Hans Christian 
Uge 42: Leo 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin aflø-
ser. Leo sørger for benzin. 

HUSK AT der er gildemøde d. 
14. oktober. Gruppe 2 er i gang 
med at planlægge en interes-
sant aften. 

Der kommer en mere udførlig 
invitation i næste nemmer af 
gildeinfo 
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Kalender 

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

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

5.9. Gildeledelses-
møde 

Spejderhytten i 
Præstø 

Distriktsgil-
deledelsen 

16,9, Gruppemøde Hos Liselotte og Gert Gruppe 2 

19.9. Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset i Faxe DUS 

14.10. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2 

24.10. Fellowship Day Borup Kulturhus , Bo-
rup 

Køge gildet 
og DGL 

23.9. Trailerdag Hytten på Rosenkilde-
vej, Faxe 

Se side 3 

27.9. Udvikling Hos Niels Jørgen Udv.gruppen 

  
September: 
11.9.: Inga Gustafsen 
Oktober: 
16.10.: Valerie Sørensen  70 år  
 


