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Kære Gildebrødre

Så er vi næsten frie igen. Efter en lang træls periode i vores
liv med en masse begrænsninger i vores dagligdag, er der
endelig ved at gå hverdag i den igen. Vi har jo trods alt
mødtes nogle gange, men med færre begrænsninger bliver
der en større lyst til at mødes og sandelig om ikke vort gil-
de oven i købet er vokset i denne begrænsningernes tid.
Det er med stor glæde at vi kan sige velkommen til yderli-
gere et par nye medlemmer i vort gilde. Der tales ellers kun
om tilbagegang, men altså ikke her i vort gilde i Faxe. Det
er overordentligt glædeligt. Jeg glæder mig til en gildehal
med optagelse, hvilket skal være en begivenhed, som nye
gildebrødre vil huske i deres kommende gildeliv.
Det er jo ikke nytår lige nu, men det kan næsten føles så-
dan og kan få mig til at udtrykke ønsket om at vort samvær
i gildet – både i grupper og i fælles møder, må blomstre,
når vi efter endt sommerpause igen mødes og genoptager
gildelivet på et nogenlunde nor-
malt leje.
Indtil da vil jeg ønske alle en god
sommer og håbe for Jer alle, at I
kan få indhentet noget af det for-
sømte familie- og venneliv, vi har
måttet undvære.
Med gildehilsen  Preben

GILDEMESTEREN
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Mandag d. 21. juni kl. 18.00
holder  vi sommerafslutning i
spejderhytten. Sæt Kryds i ka-
lenderen. Gruppe 3 står for ar-
rangementet.  Der vil komme
nærmere besked om indholdet
af aftenen.

SOMMERAFSLUTNING

Sommerudflugt d. 26. maj til Næstved Kunstby

Vi mødtes ved spejderhytten og kørte til Kvægtorvet i
Næstved. Herfra gik vi en tur rundt i centrum af Næstved
og så på de mange meget forskellige gavlmalerier. Ind
imellem kom vi også forbi en skulptur, som fik vores op-
mærksomhed.  Vi var utrolig
heldige, at det først regnede, da
vi manglede få hundrede me-
ter til bilerne. Vi spiste vores
medbragte mad I KFUM-
spejdernes hytte i Ringsted-
gade.

Ref.: IG
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SPIS UDE D. 29. MAJ

DER GØRES KLAR
TIL DAGENS AKTI-
VITETER  RUNDT
OMKRING PÅ
SPEJDERGRUN-
DEN.
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Lørdag d. 29. maj skinnede solen fra en skyfri himmel , og
gildeflaget vajede fra flagstangen på spejdergrunden på
Rosenkildevej. Alle var mødt kl. 8 til fælles morgenkaffe,
og derefter gik vi i gang med at gøre klar til dagens aktivi-
teter. Kl. 10.15 Viste Louise, Faxe Kommunes naturvejle-
der, os hvad der vokser af vilde planter på spejdergrunden,
og hun fortalte, hvad vi kunne bruge dem til. Herefter  be-
gyndte resten af aktiviteterne. Vi nød fisk stegt/dampet i
våde aviser på glødebålet. Vi fyldte vores foliebakker med
grøntsager og kylling. De få børn, der var kommet, satte
”mariehønefodspor”., og de lavede edderkopper. Der blev
bagt pandekager med skvalderkål og pandebrød med
brændenælder. Ramsløgpestoen blev brugt i primimaden.
Vi sluttede af i fællseskab rundt om pandekagebålet.

Tak til alle gildemedllemmer for en dejlig dag, som vi vil
mindes længe. Ref: IG
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Branden på Rosenkildevej.

Som I alle allerede ved, blev vi søndag d. 30. maj udsat for
en brand i de gamle barakker på Rosenkildevej. Det føles
urimeligt, at ting
går til og medfører
tab og meget be-
svær og uvished
om, hvad der skal
ske.
Der er selvfølgelig
optaget rapport hos
politiet samme af-
ten, og branden er meldt til Faxe kommunes forsikringsen-
hed, som det hedder. Kommunen, som jo ejer hytten, er

selvforsikrende, hvilket ikke er let-
tere at håndtere end forsikring på
normal vis. Vi er hverken lejere eller
ejere, men brugere, og der forestår
et større udredningsarbejde om op-
rydning, erstatningslokaliteter og
løsøre. For nærværende er det ikke
gennemskueligt, men jeg håber at
blive klogere på konsekvenserne af
denne ulykke i nærmeste fremtid.

Preben
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Plan for græs- slåning:
Uge 24: Leo
Uge 25: Preben
Uge 26: Niels Jørgen
Uge 27: Hans Christian
Uge 28: Leo
Uge 29: Preben
Uge 30:Niels Jørgen
Uge 31: Hans Christian
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo
sørger for benzin.

Opslagstavlen

Onsdag d. 3. juni
mødtes Gøngernes
Distrikt  på Køge
Ås.
Første spise vi ved
vores medbragte
borde og derefter
var der gildehal
rundt om bålet.

Herover ses den genvalgte distriktsgildeledelse: Kurt Muus-
mann, Lone Erkmann og Karl Kristjansen.



Kalender

Juni:
24.: Leo Sørensen
Juli:
14.7.: Signy Svare Winther
August:
1.: Inger Hansen

Dato Arrange-
ment

Hvor? Arrangør

13.6. Tænk Vildt!

Alle er velkom-
ne

KFUM-spejdernes
hytte
Ringstedgade 237,
4700 Næstved

Distriktet

19.6. Sommerafslut-
ning

Spejderhytten, Ros-
senkildevej, Faxe

Gruppe 3

23.8. Start op møde Spejderhytten, Ro-
senkildevej 24, Faxe

Ledelsen

12.9. Naturens Dag

”Spis Ude”

Strandparken, Faxe
Ladeplads

Hele gildet


