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Kære alle i Faxe Gildet

Sommeren går på hæld og vi skal snart til at ses igen i gildesam-
menhæng, hvilket jeg glæder mig til. Det må vel i sandhed siges,
at det har været et skrækkeligt år på mange måder, selv om vi i
Faxe har gennemført mange af vore arrangementer, ja så har
der blandt vore nabogilder været nærmest stilstand på grund af
den pandemi med Corona, som har påvirket os alle. Vi har alle
lidt afsavn i vores hverdag med forbud mod at mødes – selv med
familier indbyrdes. Det er heldigvis lettet i en vis grad med den
generelle vaccination – specielt i vores aldersgruppe. Alligevel er
der stadig restriktioner bl.a. med hensyn til rejseaktivitet over
grænserne.

Jeg ser frem til, at vi får et gildeår med mere normale tilstande
både inden for og uden for gildet.

Vores andet problem var branden oven på en på mange måder
vellykket lørdag, hvor gildets medlemmer mødte op og sammen
gennemførte en god ”spejderdag”, selv uden ret mange gæster.
De der var der havde også en god dag. Tak for Jeres engage-
ment. Den efterfølgende brand har kostet meget arbejde, som
vi ikke havde set komme. Også tak
for det – det er ikke forbi, men jeg
håber, at vi kan råbe Faxe Kommune
lidt mere op og få støtte til genska-
belse af rammer for spejderi på Ro-
senkildevej.

Preben

GILDEMESTEREN
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Mandag d. 23. august kL 18.30
i spejderhytten på Rosenkildevej

Det møde er gildeledelsens møde, hvor de giver input til
den kommende periodes gildeaktiviteter på lokalt og på
landsplan.

Vi indleder med at spise.
Efter spisningen er der følgende dagsorden:
1. Orientering om branden og dens konsekvenser
2. Orientering om Landsgildetinget d. d. 25.—26. sep-

tember i Middelfart.
• Ændringsforslag til vedtægterne
• Valg af landsgildeledelse

3. Det kommende gildeår
4. Eventuelt

Tilmelding til Kansler Rikke
email:
rikke.erika.jensen@gmail.com
eller mobil: 30243376 senest d.
16. august 2021.
Med gildehilsen
Ledelsen

STARTOPMØDE

mailto:jensen@gmail.com
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Sommerafslutning

Mandag d. 23. juni mødtes vi i spejderhytten kl. 18. gruppe 3
havde lavet dejlig sommermad til os, som vi spiste på spejder-
hyttens terrasse.

Efter kaffe og kage slog vi os ned ved bålpladsen og sang.
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.Det var en dejlig aften, hvor vi fik sagt god sommer til hinan-
den. Ref.: IG

Har I bemærket, at det sidste nummer af Sct. Georg
er et temanummer spejderne og gilderne.

Her skrives om, hvordan det tidligere var helt naturligt,
at man fortsatte i gilderne, når man blev 25 år eller me-
re og ikke længer ønskede at være spejderleder. Sådan
er det ikke helt nu. På side 5 stiller Mathias Lysholm
Faaborg (en af spejdercheferne i DDS) følgende spørgs-
mål, som vi kan overveje: ”Tænker man, at Sct. Georgs
Gilderne fortsat skal være en selvstændig organisation,
der dækker medlemmer  på tværs af korpsene, eller må-
ske en gren man har indefor korpsene eller hvad er det for
en konstruktion man forestiller sig?”
Kristine Clemmensen-Rotne (den anden spejder-
chef):siger: ” ..jeg kunne godt se en idé i, at man lavede et
lille spejdergilde i Sct. Georgs Gilderne, der måske var
koblet på en gruppe eller en division.”
I hvilken retning skal vores udvikling gå?
Læs bladet og bliv inspireret.
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Spejderhytten

Som I kan se på ovenstående foto, så er der nu ryddet helt
op efter branden. Det kan vi takke Leo og flere gildemed-
lemmer  for. Der ud over har der været  en entreprenør,

Nu ser frem til en form for genopbygning.

AFLYSNING/UDSÆTTELSE
Arrangementet på naturens dag d. 12. september er
aflyst/udsat, da der skal bruges mange kræfter på
ovenstående. Nærmere herom på mødet d. 23. au-
gust.



7

Plan for græs- slåning:
Uge 32: Leo
Uge 33: Preben
Uge 34: Niels Jørgen
Uge 35: Hans Christian
Uge 36: Leo
Uge 37: Preben
Uge 38:Niels Jørgen
Uge 39: Hans Christian
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo
sørger for benzin.

Opslagstavlen

OBS!

Der har sneget sig nogle trykfejl ind i folderen. Dem
bedes I lige rette.
Spejdergildehallen er d. 20. september

d. 23. no-



Kalender

Juli:
14.7.: Signy Svare Winther
August:
1.: Inger Hansen
September:
11. Inga Gustafsen

Dato Arrange-
ment

Hvor? Arrangør

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

Ledelsen

9,9 Gøngernes
Højskole

Sognehuset, Faxe DUS

20.9. Spejdergilde-
hal

Spejderhytten, Ro-
senkildevej, 24, Faxe

Gruppe 1

18.10. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej 24, Faxe

Gruppe 2

27.10 Fellowship day Soldaterhjemmet i
Vordingborg

Distriktet +
Vordingborg


