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Spejderideen for voksne kalder vi vort virke, når vi forsøger 
os med at forklare over for latente nye medlemmer, hvad vi 
fylder vort gildeliv med. 
Sidst jeg var omkring denne forklaring var ved vort møde 
med spejderlederne i Haslev efter nytårstaflet i De Grønne 
pigers hytte. Det var dejligt at få lejligheden til at forklare 
noget om os, men det er jo også svært at gøre et fællesskab 
attraktivt for andre. Man skal prøve at nå en fælles forståel-
se. Alle kan forstå det gamle spejderspørgsmål: Har du gjort 
en god gerning i dag? 
Men har vi gjort vores – ja, f. eks. stiller vi jo op hvert år og 
spiller banko med den del af de ældre, som er beboere på 
vores plejehjem. I den anden ende af spektret møder vi op 
og serverer svensk pølseret for børnene og måske også deres 
forældre en søndag middag først i det nye år. Men er det 
nok, kan man spørge sig selv. Er det nok til at omverdenen er 
bevidst om vores eksistens og til at ”nye” ”gamle” spejdere 
bliver interesseret i vores fællesskab. Det må vi undersøge, 
hvilket vi bl.a. kan gøre på de møder distriktet arranger un-
der mottoet ”Tænk vildt” 
Jeg håber at I har lyst til at deltage. Første 
gang er 28. marts i vores egen hytte. 
Gildehilsen 
Preben 

 
FRA GILDEMESTEREN 
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Nytårstaffel 
Det traditionelle nyt-
årstaffel for spejderle-
derne blev afholdt i De 
Grønne Pigers hytte i 
Haslev d. 5. januar. Der 
deltog 17 spejdere og 
FDF’er fra Haslev og 
Karise og 9 gildemed-
lemmer. Gruppe 3 stod 
for arrangementet, som indledtes med en lækker elggryde-
ret.  

Derefter fortalte Søren Sørensen om sine 
20 år som chauffør i kongehuset. Det var 
både interessant og morsomt. Vi sluttede 
af med samtale om, hvad der sker i de 
forskellige grupper. Der blev gjort op-
mærksom på Haslev ungdomskorps og 
efterskolers kanolaug, der i dag har 2 trai-
lere med 6 kanoer på hver plus rednings-
veste og padler. 

Peder Qxe fortalte om , hvad der skal ske i forbindelse med 
deres 100 års jubilæum.  15. juni er der faneoverdragelse. 19. 
juni overnatning for spejderne og d. 20. juni er der den store 
fest, hvor alle er velkomne. 
 

Nytår 2020 
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Nytårsparade 
D. 12. januar fandt endnu en tradition sted, idet der blev af-
holdt nytårsparade i Faxe. Her deltog KFUM-spejdere fra Fa-
xe, Karise og Kongsted. Her blev traditionen tro serveret 
svensk pølseret, som gruppe 1 med hjælp fra gruppe 3 stod 
for. Poul Bodeholt holdt nytårsparolen, og da spejderne var 
blevet mætte, var det tid til et byløb. 
 
 
 
 
 
 
 
Nytårgildehal 
Gruppe 2 indledte med at servere et glas bobler og lidt pea-
nuts inden gildehallen, så alle kunne ønske hinanden godt 
nytår. Derefter overgik vi til selve gildehallen, hvor gildeme-
steren talte med inspiration fra Lars Lilholt, ”For at tænde 
lys”, der handler om tid. Rikke stod for 5 minutters Sct. 
Georg, hvor hun citerede en af præsternes nytårsklumme i 
Haslev-Faxe Posten. 
Så blev det tid en 2 
retters nytårsmenu, 
en nytårstale, som 
Inga stod for et par 
sange og hyggeligt 
samvær. 
Ref.: IG 
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Lindevejscentret tirsdag d. 18. feb. kl. 14.00 
Inger, Hans Chr. ,Lilian, Tommy, Conny, Leo, Marianne,  
Rikke, Jens og Signy 
Hylleholtcentret tirsdag d. 25. feb. kl. 14.30 
Inger , Hans Chr., Lilian, Tommy, Valerie, Niels Jørgen, 
Conny, Inga, Preben, Jens og Signy 
Solhavecentret onsdag d. 26. feb. kl. 14.00 
Inger, Hans Chr., Conny, Inga, Preben, Rikke, Jens og Signy 
Gruppe 3 takker ovenstående gildebrødre for hjælpen på plejehjemmene. 
NB: Hvis I er forhindret i at komme, må I meget gerne skrive besked til 
Inger 
på mailadr: ihhc@email.dk 

Opslagstavlen 

Bankospil 

Gilderejsen 2020  
Vedhæfte dette Gilde-
info er der nogle prak-
tiske oplysninger om 
rejsen. Der er plads til 
flere. Hvis I vil med så 
kontakt Ruth Lundstrøm 
Rosfeldt 
tlf. 20 95 95 49  
ruth-allan.rosfeldt@pc.dk 

Tænk Vildt! 
Sæt kryds i kalenderen 
d. 28. marts og kom og 
vær med til at finde på 
gode ideer til synliggø-
relse af os. Workshop-
pen er åben for alle gil-
demedlemmer og det 
foregår i Spejderhytten 
på Rosenkildevej i Faxe. 
Distriktet står for da-
gens indhold også kuli-
narisk. Nærmere i næ-
ste Gildeinfo  
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

6.2. gruppemøde Hos Liselotte og Gert Gruppe 2 

17.2. Gildemøde Spejderhytte, Rosen-
kildevej; Faxe 

Gruppe 1 

25.2. Distriktsgilde-
hal 

Sognehuset i Faxe Faxe og di-
striktet 

Febr. Bankospil Ældrecentrene 
Se plan i bladet 

Gruppe 3 

9.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

28.3. Tænk Vildt! Spejderhytten, Ro-
senkldevej, Faxe 

Distriktsgil-
deledelsen 

20.4.  Sct. Georgs 
Gildehal 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

28.4. Afslutning 
Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset i Faxe DUS 

  
Marts: 
12.: Jens Winther 
April: 
1.:Erik Christoffersen—80 år 
9.: Hans Chr. Hansen 
25 års jubilæum d. 27.4: 
Inger Hansen 
Hans Chr. Hansen 
Marianne Sørensen 
Leo Sørensen 
 


