Sct. Georgs Gildet i Faxe

GILDEINFO

Tænd op vor ild! Det er bålets tid,
Se aftenstjernen klar.
Vort fælleskab efter dagens flid
Sin bedtse time nu har.
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Gildemesteren har ordet

Kære alle
Når jeg når til denne tid på måneden, får jeg lejlighed til at reflektere over hvordan min og jeres verden ser ud. Hvad er det der rør
sig imellem mennesker i vores land og blandt os selv. Ja, vi lever i
en særlig tid, hvor vi må tilpasse os i et samliv med en virus, som vi
ikke kan se og derfor kun værge os imod ved at følge de regler, der
udstedes af landets myndigheder og politikere. Men er vi blevet
bange for at færdes mellem hinanden; ser vi frygten for at blive
ramt som et spøgelse i hælene på os hele tiden?
Tilsyneladende er vi i vores aldersgruppe bedre til at passe på os
selv end de unge mennesker, som synes at de begrænsninger der
lægges på os er for voldsomme, hvilket afspejler sig i fordelingen
af sygeforløb mellem aldersgrupperne.
Det har allerede været nævnt i medierne, at det også er vigtigt
ikke at lade frygten tage over i et omfang, som forhindrer socialt
samvær mellem mennesker.
Jeg håber derfor, at vi alt til trods kan komme hinanden ved i vinterens løb, mødes på tilpasse måder og få udbytte af det samvær,
som vores gildebevægelse giver os mulighed for. Vi har allerede
gjort os erfaringer i møder med rigtig afstand og jeg er sikker på,
at det også kommer til at gælde for kommende arrangementer.
Med ønsket om et godt efterår
Preben

GILDEHAL
Gruppe 1 inviterer til gildehal i spejderhuset Rosenkildevej,
Faxe.
Vi mødes kl. 19.00 til gildehal.
Gruppen laver lidt spiselig og kaffe.
Eftergildehallen bliver Prebens forslag til
”Hvordan kommer vi videre”
Tilmelding gruppevis til Tommy på mail: hemmingsvej51@gmail.com
På gensyn.

HUSK disse datoer i distriktet:
D. 7.10.: Afslutning på Gøngernes Højskole
i Faxe
D. 27. 10.: Fellowship Day i Vordingborg ,
hvor Læger uden grænser kommer og fortæller om deres arbejde i verden.
D. 7.11.: I– dag i Haslev. Tilmelding senest
d. 25. oktober til Inga
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Referat fra gildemødet
Mandag d. 24. august mødtes gildet for første gang efter
ferien..
Vi overholdt naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer med afstand, håndhygiejne m.v.

På mødet drøftede vi gildemesterens oplæg til, hvordan
vi kunne gøre opmærksom på, at vi er her. Der var flere
forslag. Det blev besluttet, at grupperne drøftede dem på
deres gruppemøder først i september. Alle gildemedlemmer har fået oplægget og et mere udførligt referat sendt
ud til brug ved gruppemøderne.
Resultatet af drøftelserne tages op i eftergildehallen, hvor
det besluttes, hvad vi gør, og hvornår vi gør det.
Ref.: IG
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Referat fra grupperne

Gruppe 1:
Preben er kommet med et oplæg: Hvordan gør vi opmærksom på, at vi eksisterer.
Vi kom godt igennem flere forslag og endte med ”spis
ude”. Der var mange forslag til mad over bål. Grubemad,
fiskefilet stegt over bål indpakket i aviser og andre spændende retter på bålet. Det er en god ide med naturvejlederen i samarbejde med børnene rundt på spejdergrunden.
Gildehallen den 14 september, som ikke bliver en spejdergildehal blev gennemgået.
Nytårstaffel den 3 januar. Signy har en god ide til en foredragsholder som vi arbejder på.
Næste møde bliver den 22 oktober kl. 14.00 hos Valerie
og Niels Jørgen.
Tommy
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Opslagstavlen
Jeg vil hermed sige tusinde tak for opmærksomheden til min fødselsdag.
Det var en utrolig flot kurv med masser af
gode flasker samt lidt sødt til.
Mange tak.
Gildehilsen Tommy.

Plan for græsslåning:
Uge 38:Preben
Uge 39:Niels Jørgen
Uge 40:Hans Christian
Uge 41:Leo
Uge 42:Preben
Uge 43: Niels Jørgen
Uge 44: Hans Christian
Uge 45: Leo
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo
sørger for benzin.
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Kalender
Dato Arrangement

Hvor?

Arrangør

Sept.

Gruppemøder- Gruppelederen indkal- Alle grupper
ne begynder
der

7.9.

Gruppemøde

Inga og Preben

14.9.

Gildehal

Der kommer nærmere Gruppe 1
besked

7.10.

Gøngernes
Højskole afslutnning

Sognehuset, Præstøvej, Faxe

DUS

19.10

Gildemøde

Spejderhytten, Rosenkildevej, Faxe

Gruppe 3

22.10.

Gruppemøde

Valerie og Niels Jørgen

Gruppe 1

27.10.

Fellowship Day Soldaterhjemmet,
Vordingborg

Distriktet +
Vordingborg

7.11.

I-dag

DUS

Kirkens Hus, Haslev

Gruppe 2

September:
11. Inga Gustafsen
Oktober:
16.: Valerie Sørensen

