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Trailerdag i Spejderhytten 
Mandag d. 23. september mødtes 4 gildebrødre med trailere samt 
2 servitricer kl. 9.00 i spejderhytten. Vi indledte med at lægge en 
slagplan over en kop kaffe. Derefter gik alle i gang på loftet. Hvor 
blev det overskueligt. 

Alt blev sorteret, så der var en 
trailer med jern, en med pap og 
papir, en med plastik osv.  

Derefter blev der taget fat på 
containeren, som blev fuldstæn-
dig ryddet og fejet—også for 
spindelvæv, og herefter blev der 
plads til traileren der. 

Inden sidste kolonne 
kørte til genbrugsplad-
sen blev der spist fro-
kost. 

Vi sluttede en god og arbejdsom 
dag ved ca. 16-tiden. Tak for indsatsen til Leo, Hans Christian, Ni-
els Jørgen, Preben og Conny..     Ref.: IG 
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Gøngernes Højskole 

D. 19. september mødtes deltagerne i Gøngernes Højskole 
til det første fælles inspirationsmøde. Egentlig skulle Bertel 

Haarder have været inspirator, 
men havde desværre lavet en 
dobbeltaftale. Men han kom-
mer d. 20. november i stedet 
for. Han beklagede meget.  
Heldigvis kunne vores 2. op-
lægsholder, Henrik Friis, leder 
af Karisefonden, springe til. 
Han fortalte levende og enga-

geret om temaerne: 
Velfærdssamfundet  

Foreningsliv og frivillighed 
med udgangspunkt i Karisefondens mange aktiviteter: Kari-
se efterskole, Kariseuddannelsen (STU), botilbud, Kullturhu-
set Leopol.  
Han nævnte, at velfærdssamfun-
det er under pres, fordi vi skubber 
nogle fra os. Et velfærdssamfund 
kendes på måden de behandler de 
svageste. Der er en kæmpe værdi i 
frivillighed. Vi skal passe på, ikke  
at skære den grundlæggende del væk.  
Spørgsmål til temaerne er udsendt til alle deltagere.   Ref.: IG 
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Det er blevet oktober og efterårets kulde har indfundet sig. Men 
inden vi nåede helt så langt har vi holdt landsgildeting i Sct. 
Georgsgilderne i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

Efter de sædvanlige indledninger med prinsessebesøg og diverse 
taler fra LGM og Vejens borgmester, kunne vi kaste os over week-
endens egentlige formål, nemlig at holde ting eller generalforsam-
ling, som det jo er. Stedet hvor vores fælles spørgsmål sættes til 
afstemning, og hvor meninger om dette og hint kan luftes. 

Landsgildemesterens beretning blev taget til efterretning – også 
bemærkningerne om, at vi i stedet for at se sort på vort gildeliv, 
skal vi se det positive, have det godt med hinanden og se lyst på 
fremtiden. 

Det store spørgsmål var vedtagelse af nye vedtægter – ikke love 
som tidligere kaldet. LGL har udsendt sine forslag til ændringer, 
som I vil være bekendt med gennem Sct.Georg, hvor de har været 
trykt. Men der var jo også forslag fra først og fremmest et antal 
Odensegilder, som havde fremlagt et omfattende og voldsomt 
forandrende grundlag for landsgildets fortsatte drift. Det gik  

 
Nyt fra gildemesteren 
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fortrinsvis på at begrænse udgifterne, som jo tynger på grund af 
det vigende medlemstal. Det blev foreslået at reducere ledelser-
nes størrelse, nedlægge Sct. Georg, lukke kontoret, gøre det frivil-
ligt at have distrikter m.v. 

Det afstedkom en livlig debat mellem en repræsentant for forsla-
get og salen, hvor rigtig mange ønskede at give deres besyv med. 
Fornemmelsen var at man mest var imod. Alligevel fandt LGK det 
betimeligt at meddele forsamlingen fra talerstolen, at hvis man 
stemte for nogen del af disse forslag, agtede LGL at gå samlet, og  
der blev spurt om Odensegilderne havde kandidater til en ny LGL. 
Denne trussel vakte, berettiget, megen forundring! 

Der blev ikke stemt om noget lørdag, men forsamlingen mødtes 
efter en fortjent pause til festaften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag blev tinget genoptaget og LGM formanede om at det var 
forsamlings ansvar at gilderne kan fortsætte. Formaningen starte-
de roligt og endte lidt uværdigt med at koge over. 
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Derefter gik vi over til afstemning om ændringsforslagene til ved-
tægterne for gilderne. Odenses forslag blev alle stemt ned med 
markante flertal og LGL’s forslag blev vedtaget som en pakke. 

Vedtagelsen gælder straks, og det betød bl.a., at fuldmagter fra 
andre gilder blev inddraget. Konsekvensen heraf må så være, at 
mindre gilder, der ikke har råd til at sende en repræsentant til LGT 
ikke bliver hørt! 

Forholdene omkring økonomien blev drøftet og forskellige bespa-
relser vil blive udmøntet. LGL er nu kun på 3 medlemmer og prin-
cipielt gælder det også for både gilder og distrikter. Snakken om 
bladet Sct. Georg udmøntede sig i en vejledende afstemning om 
dets eksistens, hvilket betyder, at bladet reduceres til at udkom-
me 4 gange årligt suppleret med et antal nyhedsbreve, som jeg 
videresender til Jer alle. 

Den positive oplevelse ved et landsgildeting er stadig at møde gil-
debrødre fra hele landet, det sociale møde mellem os på tværs af 
landet. Det styrker erkendelse af, at det ikke vil være muligt at 
opretholde en landsdækkende forening uden et samlende 
”kontor” til de overordnede ledelsesfunktioner og landsmøder, 
hvor man netop kan møde hinanden. Der kommer sikkert et offici-
elt referat fra LGL, men dette er min umiddelbare oplevelse af en 
weekend i gildernes tegn i sep-
tember. 
med gildehilsen, Preben gm. 

Vi havde samlet 6½ 
kg frimærker sammen 
i løbet af de sidste 2 
år. 
Tak til jer der sakser 
de få, der kommer 
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Referat fra grupperne 

Gruppe 2 
Vi mødtes til vores første møde d.16. september hos Liselot-
te og Gert. Efter kort samtale om tiden siden vi sidst var 
sammen, gik vi i gang med at planlægge de aktiviteter, vi 
skal stå for i denne periode. Det første var gildemødet i okto-
ber, og I kan se resultatet på side 2. Derudover havde vi ideer 
til sommerudflugten, der skal undersøges. 
Vi sluttede af med en god frokost.  
Ref.: IG 
 
 
Gruppe 3: 
Vi mødtes hos Inger og Hans Chr. til 
frokosttid, så det passede jo fint, at den var klar. Efter vi var 
blevet mætte, gik vi i gang med gruppens program. 
Vi skulle drøfte opgaven, hvordan vi får flere yngre med ind i 
Gildebevægelsen.   Marianne fra vores gruppe skulle komme 
med forslag til den gruppe, som var blevet nedsat ved sidste 
møde i Gildet. Det blev der en god diskussion ud. 
Derefter skulle vi tilrettelægge Gildehallen i november. Vi 
diskuterede forskellige emner, men syntes efterhånden, det 
er svært at finde nye ideer Men det lykkedes os alligevel, at 
uddelegere nogle opgaver, som skulle undersøges nærmere. 
Vi sluttede sidst på dagen efter en god, lang snak. 
Ref. Inger 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du skal plante et træ. 
Du skal gøre en gerning 
Som lever når du går i knæ, 
En ting som skal vare 
Og være til lykke og læ. 
 
 

 
 
 
 
Du skal åbne dit jeg. 
Du skal blive et eneste trin 
På den videre vej. 
Du skal være et led i en lod 
Som når over dig. 
 
Du skal blomstre og dræ. 
Dine frugter skal mætte 
Om så kun det simpleste 
kræ. 
Du har del i en fremtid. 
For den skal du plante et træ. 
(Piet Hein) 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Program for dagen er vedhæftet udsendelsen af dette 
Gildeinfo) 
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Opslagstavlen 

 .Plan for græsslåning. 
Uge 40: Niels Jørgen 
Uge 41: Hans Christian 
Uge 42: Leo 
Uge 43: Preben 
Uge 44: Niels Jørgen 
Hvis man er forhindret, 
finder man selv sin afløser. 
Leo sørger for benzin. 
 

HUSK ! 

At der er 

fredslys d. 

29. decem-

ber kl. 17.00 

Ved 

KFUMspej-

dernes hyt-

te. Kom og 

vær med. 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

3.10. Gruppemøde Hos Inga og Preben Gruppe 2 

14.10. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gr. 2 

24.10. Fellowship Day Borup Kulturhus , Bo-
rup 

Køge gildet 
og DGL 

5.11. Gruppemøde Hos Marianne og Leo Gruppe 3 

11.11. Gildehal Spejdehytten, Rosen-
kildevej, Faxe 

Gruppe 3 

20.11. Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset , Præstø-
vej, Faxe 

DUS 

2.11. I-Dag Kirkehuset, Haslev DUS 

29.11. Fredslyset KFUM-spejdernes 
Hytte. Faxe Kirke 

GIM 

  
Oktober: 
16.: Valerie Sørensen  70 år  
December: 
7. :Niels Jørgen Sørensen 
21.: Gert Kannik-Marquardsen 


