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Kære gildebrødre 

Hvad er det dog for en tid vi lever i? Alt står stille og alligevel ikke. 
På hjemmefronten er her stille, vi skal holde os hjemme og ikke 
ses for meget med dem vi gerne ville være sammen med, men det 
er jo ikke til at komme uden om, at vi i gilderne med den gennem-
snitsalder vi har, hører til i risikogrupperne.  

Vores møder må vi aflyse på grund af de forbud, der er udstedt i 
bedste mening – vi får se om vi kan holde Sct. Georgsaften i april, 
som der står i programmet, men det vil I høre nærmere om lidt 
tættere på, når vi ved hvad der gælder om forsamlinger. 

Verden omkring os lider under den plage, som en pandemi er for 
os alle. Ingen havde for få måneder troet, at det kunne komme til 
at se sådan ud, men når man ser ud i verden, må vi stadig prise os 
lykkelige for at vi er blevet født på et heldigt sted. Vi synes nok at 
situationen er slem, men mange steder i omverdenen nærmer ka-
tastrofen sig. Alle medier viser med al tydelighed hvad det bety-
der ikke at have et velfærdssamfund med offentlig sygesikring 
m.v. Jeg tror at vi skal skønne på vores måde at leve på og håbe at 
verden med fælles hjælp kommer over coronapandemien, som 
sikker vil gå over i historien ligesom den spanske syge for 100 år 
siden. 

Jeg ønsker alle det bedste i det forår, der er på vej og vi høres ved. 

Preben 
Gildemester 

 

 
FRA GILDEMESTEREN 
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Denne af-
ten er 
der møde- pligt, 
idet vi skal forny 
vort gildeløfte. 

 

 

 

 

 

Vi mødes i spejderhytten på Rosenkildevej. Eftergildehallen 
står gruppe 3 for. Hvis 
man mod for- ventning 
ikke kan del- tage, bedes 
man melde afbud til 
Ingare Han- sen 
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Gildetinget blev afholdt d. 9. marts, og der deltog 14 gilde-
brødre. Der var 2 afbud. 
Ad. Pkt. 1: 
Leo blev valgt som dirigent og Inga  som referent. 
 
Ad pkt. 2:I 
 gildemesterens beretning sagde han, at vi havde holdt de 
planlagte møder, været sammen med spejderne et par gan-
ge i løbet af året. Også gildebrødre fra andre gilder havde 
deltaget i nogle af vores møder, hvilket han var glad for og 
opfordrede gildebrødrene til at deltage i dels i distriktets ar-
rangementer og dels i andre af distriktets gilders møder. 
Vi er blevet 3 gildebrødre mindre siden sidste gildeting. ” er 
flyttet og en er død. 
Derefter kam gildemesteren ind på ændringerne i landsgil-
deledelsen og i gildebevægelsen generelt. Nye vedtægter, 
der bl.a. medfører, at man ikke læneger kan stemme via 
fuldmagter. Han kom også ind på at tonen mellem landsgil-
deledelsen og gildebrødre ikke var værdig. Her nævnte han 
bl.a. eksempler fra Landsgildetinget, hvor ledelsen på et tids 
havde virket truende i sine udtalelser  og Landsgildemeste-
ren havde skruet sig noget op. 
Gildemesterens beretning blev godkendt. 
Ad pkt. 3:  
Gruppe 1 fortalte om deres aktiviteter sammen spejdere.  

Referat fra Gildetinget 
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med spejderne: Forårsløbet i Haslev med 100 deltagende. 
Gildemøde med spejderlederne på Kulsvierplæadsen. Nyt-
årstaffel i Haslev hvor Søren Sørensen tidl. chauffør i konge-
huset berettede. Nytårsparade i Faxe, hvor ca. 30 spejdere 
deltog og gruppe 3 hjalp til. Endelig var der gildemødet i fe-
bruar med Rikke Nielsen, som havde aftjent sin værnepligt 
på Kongeskibet. Her deltog gildebrødre fra andre gilder. 
Gruppe 2:  
Gruppen holder et møde om måneden. Her arbejdes med 
spørgsmålene fra Gøngernes Højskole. Derud over har man 
taget sig af Fredslyset, hvor der i år deltog mange spejdere. 
Her var Facebook taget i brug. 
Gruppe 3: 
Gruppen har holdt 5 møder. Hele gruppen har meldt sig til 
Gøngernes Højskole. Det har været en god oplevelse. I no-
vember 2019 stod de for eftergidehallen, hvor Lissi braae 
fortalte om en efterskole i Indien, som hun havde været med 
at oprette. Julestuen og bankospillene ahr også været nogle 
af gruppens opgaver. Faxe Ldpl. Superbrugs havde sponse-
ret nogle af blomsterne til bankospillene. 
Hytten: 
Hyttemesteren, Leo, ridsede 
processen med overtagelse af 
hytten op. Takkede Gert for, at 
vi må låne hans græsslåmaski-
ne. Det er en stor lettelse i for-
bindelse med græsslåningen. 
Der er indkøbt nye knive hertil.   
Trailerdagen i september gav 9 
læs til genbrugspladsen 
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Leo nævnte, hvad der skal laves i den kommende tid. El for-
bruget er faldet betydeligt, efter Gildet har overtaget pas-
ningen af hytten. Så her er penge at spare. 
Leo har lavet et regnskab og et budget for hpasningen af 
hytten. På hyttens konto står der d.d. kr. 30.470 kr. 
 
Bus-udvalget:  
Stoffer fortalte, at det står godt til i grupperne i øjeblikket. 
Alle har gode bestyrelser, dog har Rollospejderne lidt pro-
blemer. Forårsløbet d. 16. maj blev nævnt.  
Beretningerne blev taget til efterretning. 
Ad. Pkt. 4 
Der har siddet en gruppe ( Liselotte, Valerie og Marianne) 
og arbejdet med gildets fremtid. Leo fortalte lidt om  forsla-
gene, og overrakte papirerne til ledelsen til videre bearbejd-
ning. 
Ad pkt. 5:  
Regnskabet og budget har været udsendt til alle. Der var 
mulighed for spørgsmål hertil. Da gildet er gået ned i med-
lemstal mangler der nogle penge på budgettet. Det blev be-
sluttet, at hæve kontingentet med kr. 50 pr. halvår. 
Der findes 3 konti: drift, reserve og gildekonto. 
Ønsker en gruppe at have en foredragsholder, der koster 
penge, skal man forespørge ledelsen, 
der skal give tilladelse hertil. 
Ad pkt. 6: 
a: GM Preben Gustafsen 
b: GS: Conny Andersen 
c: GK Erika Jensen 
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D: suppleant til GM: Leo Sørensen 
suppleant til GS. Valerie Sørensen 
suppleant til GK: Hans Christian Hansen 

 
Herolder:  

Faneherold: Niels Jørgen Sørensen 
Dørherold: Marianne Sørensen 

 
Bilagskontrolanter: 

Leo Sørensen og Niels Jørgen Sørensen 
Suppleant: Erik Christoffersen 
 

g: BUS-udvalg: Gruppe 1 vælger selv repræsentant hertil 
 
Optagelsesudvalg: Erika jensen og Niels Jørgen Sørensen 
 
Ad pkt. 7:  
Gm nævnte Peder Oxes 100 års jubilæm , der havde ansøgt om 
penge hertil. De har et budget på kr. 104.250 . Stoffer overdra-
ger dem Haslevgildets fane. Der var stemning for en gave /
tilskud på kr. 2.500 fra gildekontoen, og at der skrives, hvad be-
løbet er tiltænkt. 
Inga opfordrede gildemedlemmerne til at deltage i Tænk Vildt! 
d. 28.3. (det er efterfølgende blevet aflyst, næste møde er d. 
22.8.). Hun foreslog også, at gildet 
lavede en ”Spis ude dag” for at gøre 
opmærksom på os . 
Der blev rejst et forslag om at spørge 
Røde Kors om 45 stole til en rimelig 
pris. 
Ref.: IG 
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Det gør en glad at synge. Må-
ske synger I også morgensang 
sammen med Philip Faber og 
flere hundrede tusind andre 
danskere.   

 

Mon I også nyder det 
pragtfulde forår, hvor 
alting spirer frem, og 
hvor fuglene synger 
og har travlt med at 
bygge rede? 

 
Netop i denne tid er det vigtig at 
tænke på vores gildelov, og især 
det punkt, dr lyder 
At gøre livet lysere og gladere 
for andre 

 
. 

Godmorgen, stå nu op! 
Stå ud af drøm og tankespind, 
Og stræk din tunge krop, 
For ingen er alene, 
Når verden lukkes ind, 
Bygger vi bro fra sind til sind.  

Glæd dig over morgensol i dag 
Glæd dig over lysets styrke 
For alt det du har kær 
Det er jo stadig her det er 
I nuet der skinner  
(Anne Linnet) 
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Vi mødes d. 13. maj kl. 9.50 på Permatopias parkerings-
plads, Køgevej 15 B, 4653 Karise (Indkørsel fra Græsvej) 

Her vil vi få en rundvisning og høre om dette meget speci-
elle projekt, der stort set skal være selvforsynende. Her får 
vi også kaffe og kage. 

 

 

 

 

 

Derefter kører vi til spejderhytten på Rosenkildevej i Faxe, 
hvor vi spiser sammen. Gruppe 2 
sørger for maden og underholdnin-
gen. 

Vi regner med at slutte ved 15– ti-
den. 
Pris: 125 kr (Permatopia koster kr. 
100) 
Tilmelding til Liselotte kannik@pc.dk eller 71723734 se-
nest d. 8. maj. 
Vi glæder sig meget til at se jer alle. 
Gruppe 2 



  

 
 
 
 
 
Gruppe 2 
Vi mødtes hos Inga 
og Preben d. 12 
marts. Vi indledte 
med at vende coro-
nasituationen. Der-
efter sang vi ”Hvad 
var det dog der ske-
te” (Den blå anemone). Så var det tid til at klare den sidste 
planlægning af vores sommerudflugt til Permatopia, inden 
vi overgik til spørgsmålene fra Gøngernes Højskole. Vi tog 
først fat i spørgsmålene til ”Tillid”. Dette emne havde vi 
haft tidligere, da vi arbejdede med Tænkepauserne, så det 
tog ikke så lang tid. Derefter blev det ”Den kristne Kultur-
arv”. De mange dilemmaer gave en rigtig god samtale. Vi 
nåede ikke til nogen samlede konklusioner, men vil fortsæt-
te næste gang, det bliver muligt at holde gruppemøde. 
Ref.: IG 
 
 

Referat fra Grupperne 
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Opslagstavlen 

Plan for græsslåning. 
Uge 14:Preben 
Uge 15: Niels Jørgen 
Uge 16: Hans Christian 
Uge 17: Leo 
Uge 18: Preben 
Uge 19: Niels Jørgen 
Uge 20: Hans Christian 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 

I disse Coronatider er det ikke til at forudse, 
hvad der kan ske.  
Derfor vil Gildeinfo udkomme med et lille eks-
tranummer umiddelbart efter påske med even-
tuelle korrektioner. 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

20.4.  Sct. Georgs 
Gildehal 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

23.4. Gruppemøde Hos Rikke Gruppe 2 

28.4. Afslutning 
Gøngernes 
Højskole 

Sognehuset i Faxe DUS 

13.5. Sommerud-
flugt 

Permatopia i Karise 
og spejderhytte, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

28.5. Gruppemøde Inga og Preben Gruppe 2 

15.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 1 

3.6. Friluftgildehal St. Heddinge St. Heddinge 

Distriktet 

  
 April: 

9.: Hans Chr. Hansen 
16.: Conny Andersen 
25 års jubilæum d. 27.4: 
Inger Hansen 
Hans Chr. Hansen 
Marianne Sørensen 
Leo Sørensen 
Maj: 
18.: Preben Gustafsen 

 


