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Og det var så det! 
Vi er kommet forbi fellowship-day og årets I-dag og alle, der har del-
taget i det ene eller begge arrangementer, er kommet hjem med i det 
mindste 2 slags oplevelser. Dels har vi lyttet til andre mennesker for-
tælle om deres oplevelser i det fremmede eller om nære ting, der har 
fyldt meget for dem selv, og som de gerne ville dele med os, dels har 
vi været sammen i en stor flok gildebrødre. 
En stor del af det at være gildebror er for mig at møde andre menne-
sker og opleve noget spændende sammen med dem. Det giver mu-
ligheder for at vende tilbage og tale om disse fælles oplevelser, og 
det udvikler os som mennesker og borgere i de samfund, vi lever i. 
De, der sammen med mig deltog i f.eks. I-dag forleden i Haslev, må 
være gået hjem med en følelse af en god dag. Interessante foredrags-
holdere og i pauserne rigtig god mulighed for at hilse på og tale med 
gamle bekendte fra andre gilder. I hvert fald gik snakken rigtig godt, 
og selv foredragsholderne kunne konstatere, at vi nok kendte hinan-
den i noget større grad, end de mest ser ved lignende arrangementer. 
Det var da også i en tid, hvor der tales om tilbagegang i gilderne, po-
sitivt at se 130 fremmødte gildebrødre fra Maribo til Odense og Kø-
benhavn mødes i Haslev.  
Vi fra Faxe var også godt re-
præsenteret og tak for det, 
det synes jeg var dejligt, når 
de 4 DUSer fra distrikterne har 
kastet så megen energi i at 
kunne tilbyde et godt arrange-
ment. 
Med gildehilsen 
Preben 

 
NYT FRA GILDEMESTEREN 
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Gruppe 3 inviterer til Gildehal i  
Spejderhytten på Rosenkildevej  

mandag den 11. november kl. 19.00. 
 

Efter spisningen vil tidligere efterskoleforstander Lissi Braa 
fortælle om hendes personlige og meget spændende sko-
leprojekt i Ladakh i Indien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi håber alle møder talrigt op for at se og høre dette fore-
drag. 
 
Tilmelding gruppevis til Inger : ihhc@email.dk senest tors-
dag d. 7. nov. 

GILDEHAL 
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Fellowship Day 

38 gildemedlemmer fra Gøngernes Distrikt mødtes i Borup Kul-
turhus kl. 19.00 
Distriktets DUS bød velkommen og fortalte kort om, hvordan 
gildebevægelsen i Danmark blev international, og at ISGF ( In-
ternational Scout and Guide Fellowship) i år kan fejre 66 års 
fødselsdag. 
Derefter fik distriktsgildemesteren, Lone Erkmann, ordet. Hun 
holdt en tale for Tove Givskov, Køge Gildet, der har været 60 år 
i gildet. Tove har beklædt flere poster i løbet af årene. Sidst har 
hun været DIS (distriktets internationale sekretær). Tove fik en 
stor tak for sin indsats.  
Også Køges Gildemester, Torben Lerbech, sagde et par ord til 
Tove. 
Herefter var der spisning og hyggelig snak ved bordene. 
Efter spisningen gik vi over til aftenens internationale indslag. 
Vi havde fået Birgit Riemer fra Roskilde gildet til at komme og 
fortælle om hendes og Birthe Ømarks (LIU) besøg på Verdens-
pigespejdercenteret i Indien, Sangam, der ligger i udkanten af 
Pune. 
Birgit havde mange billeder med, som hun fortalte ud fra. Desu-
den havde hun en masse forskellige ting med, som hun udstille-
de f.eks. affaldsposer af avispapir, 
palmeskåle m.v. Også her bliver der 
tænkt på genbrug og bæredygtighed. 
Birgit havde også en hel del tørklæ-
der med, som hun solgte til fordel for 
Sangam. Hun fortalte om, hvordan 
spejderbevægelsen er knyttet til sko-
lerne i Indien og at gilderne støtter 
spejderbevægelsen  
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på skolerne . Birgit og Birthe havde været til flere Thinking Day 
arrangementer både på en skole i Mumbai og i Pune. 
Hun fortalte også om Tara-projektet, der er et projekt i slumområ-
derne, hvor man tager ud og laver aktiviteter med børnene. I Pune 
var der også et Kvindehus, hvor kvinderne kan få hjælp til at lære 
et håndværk og efterfølgende sælge deres produkter. 
På Sangam kan alle spejdere og gildemedlemmer verden over 
komme. De betaler selv for rejsen dertil og opholdet, og yder så 
undervejs en indsats af en eller anden art. På Sangam er der ansat 
lokale i køkkenet og til at holde haven og det store område San-
gam ligger på. 
Sangams mål er: 
 at bekæmpe vold 
 at give pigerne selvværd 
 at fokusere på økologi og bæredygtighed 
Sangam har i øvrigt deres eget vandtårn. Rent vand er et stort 
problem i Indien. Birgit havde også billeder af vandvogne, hvor 
folk kom  og hentede rent drikkevand. 

På opslagstavlen i Sangams spisesal, 
var der sedler med noget man kunne 
tænke over og ting man skulle gøre. 
Man havde en pose med navn på, 
hvori ens serviet lå. Den afleverede  
man efter hvert måltid, og så blev 
den lagt ud på bordene til næste 
måltid. På den måde kom man hele 
tiden til at sidde ved siden af nye 

mennesker. 
I øvrigt fortalte Birgit også, at gildemedlemmerne i Indien er folk, 
der har penge. 
Vi sluttede af med at Distriktsgildemesteren læste Fellowship 
budskabet fra ISGF verdenskomite. 
 Ref.: Inga Gustafsen (DUS) 
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Gildemødet d. 14. oktober var foregik dels i Faxe Kommunes 
Arkiver i Rønnede og dels i spejderhyt-
te. 
Vi mødtes kl. 18 I Arkivet, hvor arkivets 
leder Marianne Raasted fortalte. Vi sad 
i læsesalen, hvor man normalt ikke må 
medbringe tasker af sikkerhedshen-
syn. Her kan man sidde og studere de  
skrifter, man beder om. Vi fik at vide, at 
plastik og metal var bandlyst, men at man brugte syreneu-
tralt papir til arkivalierne, så de ikke kommer noget til. 
Arkivet dækker hele Faxe Kommune. Arkivloven definerer, 
hvad der officielt skal bevares, men den dækker ikke private-
, virksomheds– og foreningsarkiver. 
Vi skal huske, at erindringer også kan være interessante for 
arkivet. Personfølsomme sager skal være 75 år gamle, før 
man må vise dem frem. 
I øjeblikket digitaliserer man en masse gamle skrifter, da det 
kan være svært for de yngre årgange at læse håndskriften. 
Der er 15 frivillige hjælpere på arkivet, der er der enten man-
dag eller tirsdag og hjælper de besøgende. 
Vi sluttede af med at gå ned i arkiverne og at kikke på den 
udstilling, der er ved at skulle ned. Der kommer en ny på ar-
kivernes dag, der er den 2. lørdag i november hvert år. 
Vi sluttede aftenen af med spisning og aktuelt fra Landsgil-
detinget plus sang i spejderhytten    Ref.: IG 

 
GILDEMØDE 
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 I-dag i billeder 
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Referat fra grupperne 

Gruppe 1 
 
Vi holdt gruppemøde hos Valerie og Niels Jørgen den 31. ok-
tober. 
Vores kommende opgaver er – Nytårstaffel den 5. januar – 
Nytårsparade den 12. januar og gildemøde den 17. februar. 
Nytårstaffel er kommet på skinner. Vi har lovning på De 
Grønne Pigespejders hytte igen. Vi har skaffet en spænden-
de fordragsholder til aftenen og menuen kom på plads. 
Nytårsparaden blev drøftet. Vi vil gerne have at vide, hvor 
mange spejdere, der kommer, så vi ikke står med for meget 
svensk pølseret, som vi har prøvet før. 
Vi har fået lovning fra gruppe 3, at de vil hjælpe os, hvilket vi 
er meget taknemmelig for. 
Gildemødet den 17. februar havde vi talt om før, og der kom 
næsten et resultat for aftenen. 
Næste gruppemøde bliver den 4 februar. Ref. Tommy 



  

Gruppe 2 
 
Gruppen mødtes hos Inga og Pre-
ben d. 7. oktober. Vi fik aftalt de 
sidste opgaver i forbindelse med 
gildemødet d. 14. oktober. 
Derefter gik vi i gang med de 
spørgsmål, vi havde fået udleveret i Gøngernes Højskole , 
der omfattede temaet velfærdssamfundet i Danmarkska-
nonen. Vi kom bl.a. ind på, at i et velfærdssamfund yder vi 
efter evne, og at det tager sig af sine borgere (skole, syge-
huse, netværk osv.). Man har mulighed for at vælge 
(demokrati). Der bør være en plads til alle, så det enkelte 
menneske føler sig værdsat. 
Vi mener, at velfærdssamfundet kan trues af demografi, 
manglende tillid, tryghed og socialforståelse.  
Vi kom i øvrigt ind på gildelovens sidste paragraf: At gør sin 
pligt frem for at kræve sin ret.    Ref.:IG 
 

 .Plan for græsslåning. 
Uge 45: Hans Christian 
Uge 46: Leo 
Uge 47: Preben 
Uge 48: Niels Jørgen 
Hvis man er forhindret, fin-
der man selv sin afløser. 
Leo sørger for benzin. 
Mon der skal laves noget andet end at slå græs 
på denne årstid? 
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Har I set Liselottes opslag på Facebook? 

For 21. gang bringer Sct. Georgs Gildet at-
ter i år fredslyset fra Betlehem til Faxe 
Fredag d. 29. november 2019 kl. 17.00 vil 
Sct. Georgs Gildet i Faxe sammen med 
spejderne atter bringe Fredslyset gennem 
Faxe. 
Jeg håber, at mange vil møde op ved KFUM
-spejdernes hytte Stationsvej , hvorfra vi 
går i fakkeltog kl. 17 gennem Faxe til Kir-
ken. 
Præst Kirsten Kjær Ohms vil ca. kl. 17.20 
afholde en kort Fredslys Gudstjeneste. 
Efter gudstjenesten kan alle få en flamme med hjem, hvis en fla-
germuslygte eller lignende medbringes. Det er blevet en tradition 
for flere, at man tænder adventskransens lys med flammen fra 
Fredslyset. 
Siden 2003 har flammen i Danmark brændt i Sankt Laurentii Kirke 
i Roskilde, hvorfra den tirsdag den 26. november bringes til Roskil-
de Domkirke, hvor vi henter den. 
Fredslyset fra Betlehem er: - 
- et lys for fællesskab 
- et lys for forståelse 
- et lys for fred og venskab 
- et lys for tolerance 
- et lys for nødlidende og ensomme 
- et lys for aktivt hjælpearbejde 
En gave, der skal lyse op i adventstiden 
en gave til dig, så du kan tænde lys til glæde for andre 

Opslagstavlen 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

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 

29.11. Fredslyset KFUM-spejdernes 
Hytte. Faxe Kirke 

GIM 

9.12. Julestue Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

5.1.20 Nytårstaffel  Haslev Gruppe 1 

12.12. Gruppemøde Hos Gert Gruppe 2 

12.1.2
0 

Nytårsparade Faxe Gruppe 1 

  
December: 
7. :Niels Jørgen Sørensen 
21.: Gert Kannik-Marquardsen 
Januar: 
1. Rikke Jensen 
6. Liselotte Kannik-Marquardsen 


