
  

 

       

Sct. Georgs Gildet i Faxe 

GILDEINFO 

 

 

162 

maj. 2021 

  



  

 

 
 
 
 

Kære Gildebrødre 

Så er det blevet forår, og vi kan glæde os over, at kunne vi 
mødes på Rosenkildevej rundt om bålet. Det er lige som 
cirkushestene, når de lugter savsmuld. Vi vil gerne ses og 
tale med hinanden oven på den lange ”tørketid”, hvor alt 
var forbudt. 

I vore nabogilder har man nogle steder aflyst al aktivitet, 
mens f.eks. Vordingborg har arrangeret gåture på forskelli-
ge lokaliteter. Som det vil fremgå andet sted i dette blad, 
får vi muligheden senere på måneden på Gildets sommer-
udflugt. Jeg håber at se jer alle. 

Vi kunne også ved sidste møde tage i mod 2 nye gildebrød-
re. Jeg ser frem til, at I tager godt imod dem og giver dem 
plads i vore grupper, hvor de nu efter lidt prøvetid må finde 
interesse. Forhåbentlig vil der efter sommeren ikke mere 
være hindringer for et aktivt gruppearbejde, hvor der kan 
tages fat på nye emner eller fortsættes med det velkendte. 
Som altid på denne årstid, skal jeg gøre opmærksom på at 
det er tilladt at skifte gruppe, hvis nogen af jer kunne få 
lyst til at prøve nye græsgange. 

God sommer 

Preben 

GILDEMESTEREN 
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Sct. Georgs gildehal 

Mandag d. 26 april mødtes vi til Sct. Georgs Gildehal i det 
fri. Vi havde været lidt bekymret for vejret, da det regnede, 
sneede og haglede om formiddagen, men kl. 15 skinnede 
solen fra en næste skyfri himmel. 

Det var en helt særlig gildehal, 
ikke kun fordi vi skulle bekræfte 
vores gildeløfte, men også fordi 
vi skulle optage 2 nye gildemed-
lemmer. 

Vi samledes i en kreds om bålet, 
og så kunne gildehallen gå i gang på sædvanligvis med ud-
rulning af fanen. 

Derefter blev gildeloven læst 
op, og så indledtes optagelses-
ceremonien af de 2 nye gilde-
medlemmer Grete og Per Jen-
sen i strålende solskin 

 Efter gildemestertalen blev 
Sct. Georgs Budskabet læst op. 
Det var i år skrevet af  Ivan Chetwynd, der er sekretær for 
Sct. Georgs Gilderne i Norge. Han står også for Fredslyset i 
der. 
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Til sidst bekræftede vi vores 
gildeløfte og gildehallen 
blev lukket på sædvanlig 
vis. 

 

 

I eftergildehallen informerede vi om Spis Ude dagen og 
arbejdsopgaverne blev fordelt, mens vi drak kaffe og fik 
flere forskellige slags kager.    Ref.: IG 

Kære gildemedlemmer 

Mange tak for den fine buket blom-
ster, jeg har modtaget. 

Mange hilsner 

Stoffer  
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SPIS UDE 

Program for dagen: 

Kl. 9: mødes vi alle og gør klar til aktiviteterne 
Kl. 10—15: afvikles dagens pro-
gram  
De forskellige aktiviteter afvikles 
sideløbende 
Kl. 12.oo sættes primimaden i glø-
derne 
Kl. 1230 ca. spises der 

Lave glødebål Preben og Leo 

Stegefisk i avispapir  - ildbor Signy og Jens 

Aktiviteter for børn og voks-
ne.bænkebiderløb, kimslege, 
piske smør,  osv. 

Niels Jørgen, Rikke, Per 

Gode, sjove historier om natu-
ren 

Marianne 

Kaffe, Kage, dej til pandekager 
og brød 

Velerie og Grete 

Hjælp til Naturvejleder Louise Tommy og Inga 

Styring og klargøring af primi-
mad 

Conny, Hans Christian og Inger 
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Plan for græsslåning: 

Uge 18: Niels Jørgen 
Uge 19: Hans Christian 
Uge 20: Leo 
Uge 21: Preben 
Uge 22: Niels Jørgen 
Uge 23: Hans Christian 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 

Opslagstavlen 

Dagsorden til Distriktsgildeting, invitation til I

-dag og Landsgildet nyhedsbrev er vedhæftet 

i mailen med dette Gildeinfo 

Vigtige datoer i Gøngernes 
Distrikt: 
3. juni: Friluftgildehal i Køge 
13. juni: Tænk Vildt! i Faxe 
12. september: Fælles  aktivi-
teter i distriktet: Spis ude i de 
enkelte gilder. 

HUSK! Tilmelding til 
Gøngernes Højskole 
senest d. 20. maj 
2021 til Inga 



  

 

Kalender 
 

Maj: 
18.: Preben Gustafsen 
19.: Grete Jensen 
Juni: 
24.: Leo Sørensen 
Juli: 
14.7.: Signy Svare Winther 
 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

26.5. Sommerud-
flugt 

Mødes ved spejder-
hytten  

Gruppe 2 

29.5  Spis Ude Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Leo, Tommy 
og Inga 

3.6. Friluftgildehal Køge Køge + DGL 

13.6. Tænk Vildt! 

Alle er velkom-
ne 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Distriktet 

19.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten, Ros-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

17.5. Distriktsgilde-
ting 

St. Heddinge St. Heddinge 
+ DGL 


