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Gildemesteren har ordet 

Kære gildemedllemmer i Faxe Sct. Georgs Gilde 

Vi har i ledelsen besluttet, at det seneste udspil fra regeringen, som 
lyder: 

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for 
så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktivite-
ter i organiseret regi  

må betyde, at vi kan holde vores gildeting udendørs rundt om et bål 
med god afstand i mellem os. Vi inviterer derfor til Gildeting på den 
tidligere i vort program satte dato, 15 marts, men rykker til et formid-
dagsarrangement med start kl. 10 med en kop kaffe/te og kage. Så hol-
der vi ting og slutter med et måltid varm mad, når vi er færdige, så for-
ventet afslutning vil være omkring kl. 13. 

Vi foreslår, at man møder med samme udstyr og på samme vis som  
til vort julestue arrangement i skoven, der efter vores opfattelse var en 
farbar vej. 

Vi har ikke i vore vedtægter særlige krav til fremmøde, når der ikke skal 
vedtages større ændringer, men plejer at forvente fuldt fremmøde. I 
denne særlige situation er dette nok ikke forventeligt, men alligevel vil 
jeg gerne om man tilmelder sig til undertegnede for at vide om I er ind-
stillede på at klare denne forårsopgave med et passende fremmøde, 
eller vi skal udskyde Gildetinget. 

Vedlagt dagsorden ifølge vedtægten og regnskab for gildeåret 2020 

Tilmelding til Preben senest 10. marts på 51714866 eller  

pgustafsen@gmail.com  
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Gruppe 3 har ansvaret for bankospillene og uddeling af blomster på 
plejehjemmene i februar måned. Grundet Covid19 har vi været nødsa-
get til at ændre på programmet og tænke anderledes. 
 
Som vanlig havde Gildet søgt og fået 
bevilget 4.500 kr. af Faxe Kommune. 
Men da vi ikke måtte komme ind på ple-
jehjemmene, forhørte vi os hos aktivi-
tetsmedarbejderne på plejehjemmene 
om det var en god idé at komme med 
blomster til beboerne. 
 

De var meget begejstrede for ideen, så der-
for besluttede vi at indkøbe 130 Primula i 
SuperBrugsen i Faxe Ladeplads til en favo-
rabel pris.  
 
Så torsdag d. 11. februar 
kørte gruppe 3 ud til 
Hylleholt, Faxe og Kari-
se plejehjem, hvor med-
arbejdere stod ude på 
trappen og tog imod 
blomsterne. De blev 
meget glade og takkede 

mange gange på beboernes vegne. 
 
Derefter holdt vi gruppemøde hos Marianne og 
Leo, hvor vi drøftede, hvornår vi mon kunne komme i gang igen med 
gildearbejdet. Leo fortalte om hans vedligeholdelse/pasning af hytten, 
og vi sluttede af med en hyggelig frokost.    
 Ref. Inger  

Referater 



  

 

Kalender 
 

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

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

15.3. Gildeting Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

26.4. Sct. Georgs 
Gildehal 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 1 

26.5. Sommerud-
flugt 

Se i invitationen Gruppe 2 

3.6. Friluftgildehal Køge Køge + DGL 

13.6. Tænk Vildt! 

Alle er velkom-
ne 

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Distriktet 

29.5  Spis Ude Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Leo, Tommy 
og Inga 

19.6. Sommerafslut-
ning 

Spejderhytten, Ros-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 


