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Kære gildebrødre 

Først og fremmest vil jeg ønske Jer alle og jeres familier godt 
nytår.  
Det er blevet tid for at starte et nyt årti og alle de sædvanlige 
har holdt deres nytårstaler på det sædvanlige tidspunkt og 
sted. Sædvanligvis er det også tid til at komme med ønsker 
for det nye år – fremgang og velfærd for alle i landet. Jeg vil 
dog her indskrænke mig til at ønske et goldt nyt år for Sankt 
Georgsgilderne i Danmark og da særligt for vores eget. Jeg 
håber, at vi må få nogle gode oplevelser sammen og også 
gerne sammen med vore nabogilder.  
Vi starter med at mødes også med de aktive spejderes lede-
re, som vi gerne ser et udbygget samarbejde med i de kom-
mende år. Vi er næsten kommet på plads med den hytte, 
som har fyldt så meget i det forgangne år. Gid den måtte 
finde anvendelse efter sit egentlige formål, det måtte godt 
være et af mine bedste ønsker for det kommende år.  
Selvfølgelig så jeg gerne, at nogle gamle spejdere så til vores 
side i den kommende tid, som i givet fald kunne styrke og 
berige vores samvær -både i gruppearbejdet og i gildehaller 
og gildemøder. 
Godt nytår 2020 
 Preben Gustafsen 
      gildemester 

 
FRA GILDEMESTEREN 
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Mandag d. 9. december afholdt vi den traditionelle julestue i 
gildet. Vi blev modtaget af Leo, der krydsede os af og mod-
tog betaling for aftenen. 
Derefter fik vi hver især 
udleveret en bunke pusle-
spilsbrikker, og så var det 
op til os alle at få samlet 
dem. 

 
Da der var lykke-
des til alles til-
fredshed, var det 
tid at sætte sig til 
det veldækkede 
bord. Vi sang en 
julesang, fik ser-
veret hamburgryg med sønderjysk grønlangkål. Der var na-
turligvis også ris al a mande med mandel i. 

JULESTUE 2019 
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Marianne læste en julehistorie for os. 
 
Så blev det tid til at danse om juletræet 

 
 
 
 
og synge flere julesange. 
 
Oven på den motion trængte vi 
til en kop kaffe. 
 
 
 
 
 

 
 Heller ikke i år mangle-
de vi et pakkespil. 
 
Aftenen sluttede med at 
der blev trukket lod om 
juletræet. 
 
 
Tak til gruppe 3 for en veltilrettelagt julestue, der gjorde, at vi alle 
kom i den rette julestemning. 
Ref.: IG 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu er vi inde i det nye år, hvor gruppe 3 står for bankospille-
ne på plejehjemmene i februar. 

Derfor vil vi gerne orientere om datoerne, så man måske 
kan sætte kryds i sin kalender. 

Datoerne er følgende: 

Lindevejscentret tirsdag d. 18. feb. kl. 14 

Hylleholtcentret tirsdag d. 25. feb. kl. 14.30 

Solhavecentret onsdag d. 26. feb. kl. 14 

Nærmere orientering følger i Gildeinfo i februar. 

 

Referat fra grupperne Bankospil 

Husk , at der er nytårs-
parade i Faxe søndag d. 
12. januar. Der indledes 
med gudstjeneste kl. 
10.30 i Faxe Kirke. Deref-
ter i Rollohytten på Sta-
tionsvej. 
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Opslagstavlen 

Gildeting 
 
Der indkaldes til gildeting mandag d. 9. 
marts. Dagsorden ifølge Faxe Gildets ved-
tægter.  
Hvis der er forslag, der skal behandles på 
gildetinget, skal de være gildeledelsen i 
hænde senest lørdag d. 1. februar. 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

5.1. Nytårstaffel  Haslev Gruppe 1 

12.1. Nytårsparade Faxe Gruppe 1 

20.1 Nytårsgildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

17.2. Gildemøde Spejderhytte, Rosen-
kildevej; Faxe 

Gruppe 1 

Febr. Bankospil Ældrecentrene 
Se plan i bladet 

Gruppe 3 

25.2. Distriktsgilde-
hal 

Sognehuset i Faxe Faxe og di-
striktet 

5.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

6.2. gruppemøde Hos Liselotte og Gert Gruppe 2 

  
Januar: 
1. Rikke Jensen 
6. Liselotte Kannik-Marquardsen 
Marts: 
12.: Jens Winther 


