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VI SÆTTER SPOR! 



  

 
 
 
 
 
 
Kære Sct. Georgsgildet 

Sommeren er ved at synge på sit sidse vers, og det bliver snart tid 
til at vi igen kan mødes i gildesammenhæng.  Det har ikke været 
en tid som vi normalt kender den. Både vi og hele verden har vært 
præget af Coronapandemien, som desværre sætter sit præg på al 
adfærd ud over verden. 

Vi har nok været gode til at passe på os selv og dem vi omgås og 
alligevel går det galt somme steder. Vi må stadig passe på, men vi 
må heller ikke blive bange for hinanden, det er der ikke grund til 
hvis vi i øvrigt passer på og tager hensyn til med hvem og hvordan 
vi omgås hinanden. 

Set fra den vinkel håber jeg at vi kan gå en vinter i møde, hvor vi 
kan nærme os normale tilstande og dyrke vort samvær under kon-
trollerede former.  

Landsgildeledelsen har besluttet, at vi ikke holder gildemester-
stævne i dette år, så der er intet nyt at berette fra den front. Det er 
derfor mit håb, at vi selv kan skabe et indhold i vinterhalvårets 
møder, hvilket vi kan starte på i distriktssammenhæng ved Tænk-
vildt mødet og for vores eget vedkommende ved vort første møde 
d. 24. august. 

Jeg glæder mig til at vi ses 

Preben 

Gildemesteren har ordet 
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Vi møde i spejderhytten på Rosenkildevej d. 24. august kl. 
18.30, hvor gildeledelsen serverer et måltid mad. 

 

 

 

Derefter går vi i gang med at drøfte det kommende gildeår. 
Hvad vil vi, hvad kan vi, hvad gør vi? 

Undervejs serveres der  

 
 
Tilmelding senest d. 18. august til gildemester Preben gu-
stafsen på pgustafsen@gmail.com eller mobil 51714866. 
 
Gildeledelsen 
 
 
 
 

STARTOPMØDE 
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Referat fra Sommerafslutningen 

Mandag d. 15. juni mødtes alle i gildet, der kunne, for før-
ste gang siden corona-nedlukningen. Gruppe 1 havde in-
viteret.  

Vi kom alle med hver vores bord og stol, service og mad 
m.m. og satte os i en cirkel på 
det nyslåede græs foran spej-
derhytten. Vejret var pragt-
fuldt. Stemningen i top. Alle 
trængte til at mødes fysisk 
igen. 

Efter en kort indledning, gik vi i gang med spisningen og 
samtalen gik lystigt. På et tidspunkt tog gildemesteren 
ordet og overrakte 25 års nålen til 2 af vores jubilarer, Ma-
rianne og Leo.  

 

 

 

 

 

Vi sluttede af med at ønske hinanden en rigtig god som-
mer og på gensyn i august..     Ref.. IG 
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HUSK også at sætte  at sætte kryds ved : 
D. 7.10.:  Afslutning på Gøngernes Højskole i Faxe 
D. 27. 10.:  Fellowship Day i Vordingborg , hvor Læger uden 
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 Opslagstavlen 

Plan for græsslåning: 
Uge 32:Hans Christan 
Uge 33:Leo 
Uge 34:Preben 
Uge 35:Niels Jørgen 
Uge 36:Hans Christian 
Uge 37:Leo 
Uge 38::Preben 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 
 

 

HUSK! At gruppemøderne begynder i 

september, og at gruppelederen ind-

kalder til det første møde. 

De der ikke har fået den nye årsplan, vil 

få den udleveret på møder d. 24. au-

gust. Hvis man er forhindret, kontakt 

da gildemesteren. 

Forsidebilledet er Støvlen 
fra Spejdernes lejr i Sønder-
borg i 2017. Støvlen blev stå-
ende og anvendes til rekrea-
tive formål. 



  

Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

24.8.  Startopmøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

22,8, Tænk Vildt! Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Distriktet 

Sept.  Gruppemøder-
ne begynder 

Gruppelederen indkal-
der 

Alle grupper 

14.9. Spejdergilde-
hal 

Der kommer nærmere 
besked 

Gruppe 1 

7.10. Gøngernes 
Højskole af-
slutnning 

Sognehuset, Præstø-
vej, Faxe 

DUS 

2.9. Distriktsgilde-
ting 

Farmen,  Suså + DGL 

 
August: 
1. Inger Hansen 
2. Tommy Pedersen—70 år 
3. Marianne Sørensen—70 år 
September: 
11. Inga Gustafsen 
Oktober: 
16.: Valerie Sørensen 


