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Gildemesteren har ordet 

Kære gildemedlemmer 
Nu skriver vi februar og vi lever stadig i et nedlukket samfund, som hol-
der os indespærrede i et vist omfang, ja, i hvert fald afholder os fra at 
mødes i de sammenhænge vi plejer – familier, venner og også i vort 
gilde. 
Siden jeg sidst skrev til jer, har vi haft en noget anden udgave af distrik-
tets nytårskur – ikke aflyst, som dem med spejderne, men gennemført 
på videolink med hinanden. Distriktets ledelse og gildemestrene i Gøn-
gernes distrikt plejer at mødes og planlægge de fælles arrangementer i 
den kommende periode. Herunder hører også 
at få en appel fra distriktsgildemesteren og et 
måltid mad med efterfølgende kammeratligt 
samvær i et par timer. Sådan skulle det ikke 
være i år. Men alligevel blev det til et fælles 
møde på video og med et glas vin og lidt snaks, 
som distriktet havde bragt rundt til de enkelte 
gildemestre. 
 Vi fik klaret planlægningen og ønsket hinan-
den et godt nytår med håb om snarligt normali-
serede tilstande. 
I den forbindelse kan jeg lige oplyse om, at vi nu kun er 7 gilder i Gøn-
gernes distrikt, idet Vordingborg gilderne er sammenlagt til 1 gilde og 
Stege Sct. Georgs gilde er nedlagt. Det er trist, men det kunne ikke bæ-
re med så få medlemmer. 
Foreløbigt må vi aflyse, som det ses i programmet, men håbe, at der 
sker en udvikling mod foråret, så der lempes til at måtte mødes i et lidt 
større antal inden døre. Opdelt i mindre grupper kan man stadig mødes 
udendørs! 
Med håb om alt godt for jer alle og på snarlig gensyn  
Gildehilsen Preben 
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OPSLAGSTAVLEN 

Der indkaldes til Giildeting mandag 
d. 15. marts 2021. Dagsordenen er 
ifølge vedtægterne for Sct. Georgs 
Gildet i Faxe . 

Evt. forslag skal være gildelmeste-
ren i hænde senest d.  22. februar 
2021 

Vi må desværre stadig skrive aflyst over flere af vo-
res aktiviteter i februar, da restriktionerne i forbin-
delse med covid-19 løber frem til d. 28. februar.  

Vi holder ved og holder ud, så 
vi forhåbentlig kan mødes i 
marts måned.  

Vi har igen i år fået bevilget 
penge til sociale aktiviteter 
på ældrecentrene, og gruppe 
3 er i gang med at finde alter-
native løsninger. 



  

 

Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

8.2. Distriktsgilde-
hal 

  

22.2. Gildemøde Spejderhytten Rosen-
kildevej, Faxe 

Gruppe 3 

15.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

    

    

20.3. Tænk Vildt!   

18.2 ”Spis Ude”-
udvalgsmøde 

digitalt Leo, Tommy, 
Inga 

 
Marts: 
12.: Jens Winther 
April: 
1.:Erik Christoffersen9.  
9.:Hans Christian Hansen 
16.: Conny Andersen 

AFLYST 

 


