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Kære alle medlemmer af Faxe Gildet

Så er det blevet efterår, sommeren har i hvert fald ifølge kalen-
deren forladt os, selv om vi nu har haft nogle dejlige dage.

Efteråret er også den tid, hvor vi starter på vores vintermøder
både i grupperne og i det samlede gilde. Der er forhåbentlig no-
get godt i vente. Vi starter højskole inden længe, og der er I-dag
med spændende foredrag og altså bare vores egne møder, hvor
vi kan udveksle meninger og oplevelser med hinanden. Jeg øn-
sker alle en god sæson.

På det praktiske område er vi ved at få has på den brand, der har
medført meget arbejde og mange bekymringer om, hvordan vi
kommer videre. Hyttemesteren og jeg har haft mange kontakter
til Faxe kommune på forskellig vis, men nu ser det ud til, at det
fører noget med sig. Vi har fået grønt lys til at købe en nyere ba-
rak – mindre end de gamle, men altså i god stand. Hermed kan
vi få tømt ud i hytten af lagret gods fra branden og vore medlo-
gerende kan komme i gang med deres foreningsaktivitet. Det er
min forventning, at vi kommer til at omgås hinanden på fredelig
vis.

Tak for samarbejdet til dem, der yder en indsats ved vores job
som forvaltere af den ”fælles” hytte, vi skal jo forny vores kon-
trakt med Faxe kommune inden årets udgang.

Preben

GILDEMESTEREN
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Vi vil gerne inviterer gildebrødre til et møde sammen med
vores spejdervenner

mandag den 20. september kl. 19.00
Rosenkildeve 24

4640 Faxe

Der indledes med en gildehal med optagelse af Jytte og
Karsten Nielsen.

Gruppe 1 står for eftergildehallen.

Tilmelding til Tommy: hemmingsvej51@gmail.com  eller
mobil: 42715130 senest d.15. september

Med gildehilsen
Gruppe 1

mailto:hemmingsvej51@gmail.com
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Referat fra opstartsmødet

Vi indledte med at spise. Menuen var mørbradgryde med ris og
spidskålsalat.

Derefter viste gildemesteren den lille film, som han havde klip-
pet sammen fra vores Spis-Ude-Dag. Han viste også en bid af
den film, han havde lavet af vores gildemøde, hvor vi lavede
collager.

Der blev givet en status over, hvor langt hyttemester (Leo) og
gildemester (Preben) var kommet i forhold til branden. De må
ofte hav stor tålmodighed i forhold til forvaltningen m.h.t. at få
svar på de økonomiske spørgsmål.

Der skal være Landsgildeting d. 25.-26. september. Der skal
findes en ny landsgildeledelse, da den nuværende ikke genop-
stiller. De indkomne ændrigforslag blev gennemgået, og alle
var enige om, at Preben stiller et ændringsforslag til forslag  1,
der foreslår, at den internationale konsulent igen bliver en fast
del af ledelsen. Ændringsforslaget er, at også Udviklingskonsu-
lenten og PR-konsulenten igen bliver en fast del af ledelsen.
Dette er vigtigt ikke mindst med henblik på det kommende 90
års jubilæum i 2023.

KFUM Rollo har fået et tilskud fra gildekontoen på kr. 1000 til
indkøb af kompasser.

Grethe og Per er i gruppe 3.

Vi sluttede af med kaffe & kage og  sang.

Ref.: IG
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Sæt ved :

D. 9. september Gøngernes Højskole begynder i Sog-
nehuset på Præstøvej i Faxe

25. oktober Fellowship Day i
Vordingborg
(invitation kommer i næste blad
Formodentlig Læger uden Græn-
ser)

D. 13. november I-dag i Haslev Kirkehus
(invitation var med sidste gildeinfo)
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På besøg hos

kulsvierne

i Kongsted i 2019

Udflugt til

Holmen i

2017

Sct. Georgs-

løb i Stran-
degårds Dy-
rehave i
2005

.

BILLEDER FRA VORES ARKIV
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Plan for græsslåning:
Uge 36: Leo
Uge 37: Preben
Uge 38:Niels Jørgen
Uge 39: Hans Christian
Uge 40: Leo
Uge 41: Preben
Uge 42: Niels Jørgen
Uge 43: Hans Christian
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo
sørger for benzin.

Opslagstavlen

En flok raske gildemedlemmer
samledes onsdag d. 1. septem-
ber for at gøre klar til at modta-
ge den ”nye” pavillon” , Men
drænspader, skovle m.m. var
ikke nok. De fik brug for en  mi-
nigraver. Der kom en mand for-
bi, der havde en.



Kalender

September:
11. Inga Gustafsen
Oktober:
16.: Valerie Sørensen
28.:Jytte Nielsen

Dato Arrange-
ment

Hvor? Arrangør

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

13.11. I-dag Kirkehuset i Haslev DUS

15.11. Gildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej 24,Faxe

Gruppe 3


