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Kære alle  

I er forhåbentlig alle kommet vel ind i det nye årti – 2021, skal vi 
nu vænne os til at skrive ved starten af et nyt tiår. Vil det blive til 
de glade tyvere, som det lød for 100 år siden. 

Meget tyder i hvert fald på, at det bliver en vanskelig start oven 
på endnu vanskeligere slutning på 2020, som vi alle med stor 
sikkerhed vil komme til at huske. Det forgangne år blev et annus 
horibilis som vi ikke ønsker os tilbage – ja som nogen siger i me-
dierne et år, som vi helst springer over. 2020 blev det år, hvor vi 
oplevede at se vort land lukket næsten totalt ned indtil flere 
gange, for at vi kan undgå de mange forfærdelige følger af en 
ukontrolleret epidemi. Vi har set det i andre lande, hvor syg-
dommen har raseret langt være end hos os. Vi vil altid stille os 
det spørgsmål, om det var for meget eller for tidligt, eller for 
sent med de tiltag til begrænsninger, som vi har været og fort-
sat er udsat for. 

Jeg tror at vores regering har ret, når de på baggrund af faglige 
vurderinger fra rigets bedste videnskab, vælger at lukke for en 
væsentlig del af den aktivitet, som vi har vært vant til i vort sam-
fund, den frihed der også giver os ret til at forsamles i det for-
eningsliv, som netop det danske mangfoldige foreningsliv er 
kendt for. 

Nu er vi tvunget til at begrænse møder og arrangementer i stor 
stil for at begrænse smittespredningen. Det føles som et vold-
somt indgreb, hvilket det vel også er særligt for os, som tilhører 
den frieste del af klodens befolkning. 

Gildemesteren har ordet 
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 Men fornuften og eftertænksomheden gør alligevel, at langt 
de fleste af os retter ind efter de påbud og henstillinger der 
bliver bragt til torvs.  
Vi, som forbrugere og foreningsdeltagere, overlever det nok, 
hvorimod det for erhvervslivets store og særligt små spillere er en 
stor belastning. 
Når der et sted i fremtiden kommer en normal tilstand igen, vil 
det blive spændende at se, hvor mange der genopstår på et nyt 
grundlag og har overlevet med de tiltag, som vores regering og 
folketing yder dem på samfundets vegne. Det skal jo betales på 
en eller anden måde og vi må glæde os over at vi som samfund 
forventes at kunne bære den byrde ud i en fremtid. 
Noget helt andet er det foreningsliv, som vores gilde er en del af. 
Efterretninger fra andre gilder fortæller om total stilstand helt 
tilbage fra marts. Så stramt har vi ikke praktiseret det. Vi fasthol-
der i et vist omfang vores gruppemøder og har jo også mødtes før 
jul til en dejlig skovtur, som jeg tror på faldt i god jord hos alle jer, 
der deltog. 
Vores landsgilde har aflyst alle arrangementer på samme vis som 
de fleste gilder. Det er min overbevisning, at det er vigtigt, at vi 
holder en vis kontakt med hinanden, hvis vi skal komme igennem 
denne svære tid og genoptage det sammenhold og det fællesskab 
vi har dyrket i så mange år. 
Det er mit inderlige håb, at vi finder veje til at fastholde vort gilde, 
selv om det er på nedsat 
blus. Mød hinanden i 
grupperne og måske kun-
ne vi ses ude i de fri, når vi 
ved lidt mere om den 
kommende tids restriktio-
ner. 



  

 

Referat fra julemøde 

Mandag d. 7. december  kl. 
11.00 mødtes vi til julemø-
de iført passende beklæd-
ning i Vemmetofte.    

Først gik vi en tur, hvor vi 
så og hørte om Hellig 
Svends Kilde. Undervejs 

kom vi også forbi KFUM-spejderne i 
Val-
bys 

spejderhytte. 
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Juledekorationerne prydede bordene, men da det blæste, blev de 
ikke tændt. Der blev serveret sandwich. Vi sluttede med kaffe og 

småkager og julesang. Og 
ønskede hinanden glædelig 
jul. 

 

 

 

 

 

Desværre er vi igen i en situation, hvor der er be-
grænsninger for vores ud-
foldelser. Derfor er der ik-
ke  mange aktiviteter. For-
håbentlig finder vi frem til 
alternative muligheder at 
mødes på og få oplevelser 
sammen. 

Nogle grupper holder gruppemøder. Husk at sen-
de referater herfra. 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

3.1. Nytårstaffel   

10.1. Nytårsparade j 1 

18.1. Nytårsgildehal   

8.2. Distriktsgilde-
hal 

  

22.2. Gildemøde Spejderhytten Rosen-
kildevej, Faxe 

Gruppe 3 

15.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

16.1. Gruppemøde Hos Liselotte og Gert Gruppe 2 

18.1 ”Spis ude”-
møde 

Hos Leo udvalget 

 
Januar: 
1.1.: Rikke Jensen 
6.1.: Liselotte Kannik-Marquardsen 
Marts: 
12.: Jens Winther 
 

AFLYST 

 


