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Kære gildemedlemmer 

Som I alle ved skulle jeg i forgangne måned have været til gilde-
mesterstævne. Her skulle landes gildemestre have drøfter hvad 
gilderne skulle beskæftige sig med i den kommende tid. Des-
værre blev det ikke til noget, hvad der i en større sammenhæng 
er ærgerligt. 

Til gengæld kunne jeg glæde mig over at vi havde en god gilde-
hal, hvor vi fik indhentet lidt af forårets forsømmelser med hen-
syn til gildeløfte og gildelov. Vi måtte jo desværre stryge det 
med at synge sammen, men jeg håber at I alligevel nød det at 
være sammen igen. 

Det var dejligt at mærke den opbakning, som mit oplæg fra au-
gustmødet havde blandt Jer alle sammen. Der var en god stem-
ning og jeg håber at alle vil følge op på de tiltag vi blev enige om 
hen over efterår og forår -21. 

Det ville være dejligt om disse tiltag kunne resultere i vækst hos 
os selv og måske afstedkomme, at der igen kunne komme unge 
mennesker med mod på spejderi på samme måde som vi har 
følt det. Det må være mit ønske, at spejderånden må florere i 
huset på Rosenkildevej, både bland os ældre og blandt de unge, 
hvor vi nu færdes. 

Med gildehilsen 

Preben 

Gildemesteren har ordet 
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Referat fra gildehal 

Mandag d. 14. september havde vi den første gildehal ef-
ter , at vi måtte lukke ned p.gr.a. covid-19. Gildemesteren 
talte om den mærkelige tid, vi lever i. Han talte om vores 
sociale behov, og at vi nok må vænne os til lidt andre om-
gangsformer end hidtil, men at landet og vi jo ikke kan gå i 
stå. 

Jens holdt  5 minutter Sct. Georg om at færdes i naturen og 
hvilke spændende og sjove oplevelser, man kan have. Jens 
havde været ude at lede efter, hvor Tryggevælde og Stevns 
å løber sammen.  

I eftergildehallen skulle grupperne fortælle om, hvad de 
havde fået ud af at drøfte gildemesterens forslag fra au-
gustmødet. Alle var enige i, at vi skal gøre opmærksom på, 
at vi eksisterer, og at vi har to mål: at  få flere medlemmer i 
gildet og at få startet en ny spejdergruppe i huset. 

Vi besluttede med fuld opbakning, at vi holder en drage-
dag d. 16. oktober fra. Kl. 10 til 14. Marianne, Leo, Preben 
og Inga tilrettelægger dagen  og resten af gildet bakker op. 

Og at vi laver en Spis ude dag d. 29. 
maj 2021. der blev nedsat et udvalg, 
Tommy, Leo og Inga,der tilrette-
lægger dagen og resten af gildet 
bakker op. 
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Referat fra grupperne 

Gruppe 2: 
Gruppen holdt deres første møde d. 7. september hos In-
ga og Preben. På mødet fik vi sat datoer på vores møder 
frem til og med februar.  
Vi fik kikket på, hvilke aktiviteter, vi har ansvaret for. Det 
centrerer sig om jul og nytår plus sommerudflugten. 
Vi besluttede et dette års arbejde i gruppe igen skulle 
samle sig om Tænkepauserne. Den første vi tager fat på er 
Religion. 
Så gik vi over til at drøfte gildemesterens oplæg. Vi var 
alle enige om , at vi skal lave en Spis Ude Dag i foråret. 
Her kunne vi også lave naturbingo, fotosafari og fortælle 
sjove og spændende naturhistorier ud over , at vi naturlig-
vis skal samle spiselige ting i naturen og lave mad over 
bål. 
Vi var også enige om, at en dragedag kunne være godt. 
Ref.: IG 

Husk, at mødetidspunk-
tet for afslutningen på 
Gøngernes Højskole er 
ændret til onsdag d. 7. 
oktober kl. 19.00 
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Opslagstavlen 

Plan for græsslåning: 
Uge 41:Leo 
Uge 42:Preben 
Uge 43: Niels Jørgen 
Uge 44: Hans Christian 
Uge 45: Leo 
Uge 46: Preben 
Uge 47: Niels Jørgen 
Mon der slås græs længere??? 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 

 

HUSK disse datoer  i distriktet: 

D. 27. 10.: Fellowship Day i Vordingborg , 

hvor Læger uden grænser kommer og for-

tæller om deres arbejde  i verden. 

D. 7.11.: I– dag i Haslev. Tilmelding senest 

d. 25. oktober til Inga 



  

Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

7.10. Gøngernes 
Højskole af-
slutnning 

Sognehuset, Præstø-
vej, Faxe 

DUS 

19.10 Gildemøde  Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

22.10. Gruppemøde Valerie og Niels Jør-
gen 

Gruppe 1  

27.10. Fellowship Day Soldaterhjemmet, 
Vordingborg 

Distriktet + 
Vordingborg 

7.11. I-dag Kirkens Hus, Haslev DUS 

8.10 Gruppemøde Lisselotte og Gert Gruppe 2 

12.11. Gruppemøde Rikke Gruppe 2 

16.11. Gildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 1 

 
Oktober: 
16.: Valerie Sørensen 
December: 
7.12.: Niels Jøregen Sørensen 
21.12.: Gert Kannik-Marquardsen 


