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Kære gildebrødre 

Så er det vist blevet forår selv om vi ikke har haft nogen vin-
ter!  

Forår betyder at vi har gildeting, som det ses andre steder i 
dette nummer af Gildeinfo og som I har fået en dagsorden 
til. Jeg går selvfølgelig ud fra at alle drager af huse, og at vi 
får en fordragelig aften. 

Der kommer også andre arrangementer, som jeg håber, at I 
vil deltage i. Også ting der ikke er de sædvanlige, hvor vi vil 
forsøge at søge nye veje til at fastholde vort tilbud om 
”Spejderideen for voksne”.  

Jeg kunne igen i år konstatere ved selvsyn, at man på pleje-
hjemmene er glade for et besøg, hvor vi udøver lidt social 
velfærd. Men jeg må igen konstatere, at vi møder menne-
sker der, som vi har kendt tidligere, og som ikke kan genken-
de os. Det er lidt skræmmende. 

Når vi ser på vores økonomi, er det 
rart, at Faxe kommune bakker op om 
vores aktivitet, så vi fortsat kan prak-
tisere dette arbejde i vores årspro-
gram. 

Tak for indsatsen til alle der deltog. 

Mgh Preben 

 
FRA GILDEMESTEREN 
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23 gildebrødre havde sat hinan-
den stævne i spejderhuset på 
Rosenkildevej, Faxe. 
Aftenens emne var et foredrag 
med Rikke Nielsen som havde 
aftjent sin værnepligt på Kon-
geskibet. 
Levende fortalte hun om det at 
gennemgå en grunduddannel-
se, som omhandler alt fra 
livreddende førstehjælp, brand-
slukning, røgdykning, overlevel-
se på vandet og meget mere. 
Som værnepligtig på Kongeskibet skulle man være i trøjen i 
9 måneder. Hun lærte grundigt,  hvordan man pudser alt det 
messing, som er på skibet, redde sengen på en bestemt må-

de og at have sit udstyr på ganske lidt 
plads. Der var mange spændende ople-
velser både på skibet og ved landgang. 
Oplevelserne ved hver gang skibet lag-
de til kaj, hvor mange mennesker kom 
for at hylde kongefamilien. 
Et rigtig spændende foredrag. 
 
Gruppe 1 
 

Gildemøde  
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Tirsdag d. 25. februar var der distrikts-
gildehal i Sognehuset i Faxe. 30 gilde-
medlemmer fra en del af distriktet del-
tog. 
I gildehallen talte distriktsgildemeste-
ren, Lone, om hvad der sker i Sct. 
Georgs Gilderne på landsplan 
(distriktsforum) og især på Sjælland og i 
vores distrikt. Inga Gustafsen holdt 5 
min. Sct. Georg, hvor hun tog udgangspunkt i det at sætte sig mål 
og gennemføre dem. 
Derefter var der spisning, og så tog Frede Tram over og fortalte 
levende om sin tid i Etiopien, hvor han havde været i 6 år, mens 
kejser Haile Selassie regerede, men også flere gange efter  i 1986, 
1995 (valgobservatør. 1. demokratiske valg i 3000 år. Man kan stil-
le et spørgsmål ved demokrati, da der er mange analfabeter) og i 
2018.Haile Selassie hører til Salomonske dynasti, hvis stamtræ går 
ca. 3000 år tilbage til kejser Menelik I, der var søn kong Salomon 
og dronningen af Saba. Frede Tram fortalte om de mange stam-
mer i Etiopien, der har 70 forskellige sprog. Frede havde lært sig 
det, der blev talt i det område, hvor han boede, Amhara. Her hørte 
kejserens stamme i øvrigt også til. Kejserens navn betyder kraft og 
treenighed. Vi hørte, at Sct. Georg er Etiopiens helt. Kvinderne 
spinder og mændene væver. Frede 
fortalte naturligvis også om kirken, 
specielt om en, der er hugget ud i 
en stor klippe, symmetrisk kors-
form. Sct. Georgs Kirken. Et 
spændende og oplysende fore-
drag. 

Distriktsgildehal 



  

 
 
 
 
 
Gruppe 2 
Vi mødtes hos Gert 
og Liselotte d. 6. 
februar efter en 
længere pause, da 
der havde været 
rejseaktivitet for en 
del af gruppen. 
Vi indledte med at synge Den blå anemone af Kaj Munk. 
Derefter tog vi fat på spørgsmål om frisind fra Gøngernes 
Højskole. Vi blev klar over, at §4 i vores gildelov kan være 
svær at gå 100% ind for.  Vi nåede også frem til, at når no-
get bliver fanatisk, kan det være svært at respektere andre 
mindretal. Vi kom også ind på, at den unge generation er 
blevet mere bornerte, hvilket måske kan skyldes den per-
fekthedskultur, der hersker for tiden. 
Et spændende og givende samtale om et svært emne. 
Ref.: IG 
 

Referat fra Grupperne 
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Opslagstavlen 

Plan for græsslåning. 
Uge 11: Niels Jørgen 
Uge 12: Hans Christian 
Uge 13: Leo 
Uge 14:Preben 
Uge 15: Niels Jørgen 
Uge 16: Hans Christian 
Uge 17: Leo 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 

Gildeting  
d. 9. marts 2020 
Spisning kl. 18.00 
Gildeting kl. 19.00 
 
Dagsorden og materiale til 
gildetinget er udsendt sær-
skilt til alle gildemedlemmer d. 3. marts 2020.  
 
Indkaldelse til Gildetinget er i Gildeinfo nr. 147, 
januarnummeret. 
 
Der er ingen tilmelding, da vi forventer, at alle 
møder op. 



8 

Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

9.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

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

Distriktsgil-
deledelsen 

20.4.  Sct. Georgs 
Gildehal 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

28.4. Afslutning 
Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset i Faxe DUS 

12.3. Gruppemøde Hos Inga og Preben Gruppe 2 

18.4. Ledelsessemi-
nar 

Stege Distriktsgil-
deledelsn 

23.4. Gruppemøde Hos Rikke Gruppe 2 

  
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 
 


