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Kære medlemmer af Faxe Gildet

Så har der været
landsgildeting
2021, som jeg på
jeres vegne har
deltaget i. Det er
altid spændende at
være samlet med
andre ledelser fra
hele landet, men
denne gang var det
særdeles spænden-
de, da den sidden-
de landsgildeledel-
se havde varslet sin afgang – alle 3, så der skulle vælges en ny.

Men først de sædvanlige punkter på en generalforsamling med
valg af dirigenter, som viste sig at være velfungerende i mod-
sætning til sidste landsgildeting. Derefter beretninger og rede-
gørelse for økonomiens tilstand. Der har været et mindre for-
brug på grund af covid19, hvor mange ting og møder ikke har
fundet sted. Der er sat penge af til udvikling lige som i sidste pe-
riode, hvor de altså ikke er brugt. Der blev accepteret et mindre
underskud på budgettet på den baggrund og kontingentet fort-
sætter styret af pristal.

Det sædvanlige besøg af prinsesse Benedikte forløb med beret-
ninger af forskellige udvalgte repræsentanter fra de organisatio-
ner, som vi i gilderne støtter. Julemærkefonden og sorggrupper
m.fl. Fortsætter på s. 4

GILDEMESTEREN
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Mandag d. 18. oktober kl.19.oo
Rosenkildevej 24, Faxe

Gruppe 2 glæder sig til at se jer alle til gilde-
mødet, som vi sætter i efterårets tegn.

Vi indleder med at få et
varmt måltid mad.

Derefter går vi i ”spillebulen” og måske fin-
der vi frem til nogle vindere

Undervejs synger vi
nogle efterårssange
og drikker en kop kaffe med en lille
kage til.

Tilmelding til Inga igustafsen@gmail.com eller mobil
51714867 senest torsdag d. 14. oktober 2021.

Med gildehilsen

Gruppe 2

mailto:igustafsen@gmail.com
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De indkomne forslag om muligheden for at stemme ved fuld-
magt blev vedtaget med 75 stemmer for og 25 imod, hvorimod
ønsket om at udvide ledelsen med koordinatorer blev stemt
ned.

Forslaget om at kunne tilknyttes et distrikt ved mangel af gil-
de, som LGL havde stillet blev vedtaget med den ændring, at
det enkelte distrikt ikke kan fravælge en gildebror, som ønsker
tilknytning til distriktet.

Første dag var ved at være til ende og søndagens valg af ledel-
se ventede forude. Det har selvfølgeligt været spændende om
der ville melde sig andre repræsentanter til gildeledelsen end
de kendte, hvor vores distriktsmester Lone havde stillet sig til
rådighed. Lone havde fundet kandidater til de to andre ledel-
sesposter – den ene 2.

Lone blev valgt med stort set enighed 97% og Søren Silving fra
Hillerød som kansler med
samme flotte stemmetal.
Derimod var det lidt trist
med kandidaten til skat-
mester, idet de to først
valgte, ved et møde for-
ud for tinget, ikke fandt
god kemi med ham. Hans
forslagsstiller trak derfor
hans kandidatur og Lone
kunne stille Ilsa Lux An-
dersen fra Fredericia som
kandidat. Hun blev valgt
enstemmigt som den
erfarne økonomimedar-
bejder hun har tilbragt sit
arbejdsliv med.
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Referat fra grupperne

Landsgildetinget blev gennemført i en god tone og overdragel-
se til en ny ledelse skete meget enkelt ved overrækkelse af kæ-
derne til den nye ledelse og med ønsket om god vind for den
nye ledelse og tak fra den afgående for mod- og medvind i de
mange år den har siddet.

På vores distriktsplan betyder nyvalget af landsgildemester at vi
mister vores distriktsgildemester og skal finde en ny senest på
forårets distriktsgildeting.

Jeg håber og tror på at der må ske en fornyelse i aktivitetsni-
veauet for gildebevægelsen i Danmark, hvilket er på høje tid,
hvis vi som organisation skal have en fremtid.

Et bredere referat kommer sikket i Sct. Georg.

Gruppe 2:

Vi mødtes hos Gert og Liselotte d. 30. september. Her fik vi
planlagt gildemødet i oktober og talt om de første spørgsmål fra
Gøngernes Højskole. De drejede sig om at værne naturen og
biodiversitet. Vi kom langt omkring lige fra forædling af græs-
ser, æstetikken i forbindelse med vilde haver og  til, hvad vi som
enkeltpersoner og samfund kan gøre. Ref.: IG

Fellowship Day i Vordingborg d. 27. oktober.

Mogens Funder Larsen kommer og fortæller om sit job
som feltpræst bl.a. i Afghanistan.

Mere detaljeret indbydelse og program kommer en af da-
gene. Sæt Kryds i kalenderen.



6

Denne aften havde vi besøg af 3 leder fra KFUM-spejderne
i Karise og Haslev, Peder Oxe.

Vi indledte med en gildehal, hvor gildemesteren dels for-
talte om Sct. Georgs Gilderne og dels var inde på , hvordan
vi behandler mennesker, der af en eller anden grund er på
flugt eller bliver forfulgt. Han var oså inde på vores over-
forbrug og forhold til naturen. Begge dele sat i relation til
vores gildelov. Tommy holdt 5 min. Sct. Georg , hvor han
fortalte om glæden ved
helt uventet at møde en
gammel spejderkammerat
på gaden i Nykøbing F.

I eftergildehallen fortalte
spejderlederne om, hvor-
dan de havde klaret corona
-nedlukningen med on-line møder og udviklingen af et
hjemmespejdermærke. Årets spejderlejre har også været
lidt alternative specielt for bæverne.

Spejderne har brug for hjælp til Forårsløbet d. 7. maj 22 og
detektivløbet d. 31. oktober 21.

Vi fortalte om hytten, der er blevet kommunal med os som
forvaltere. Vi nævnte også Fredslyset d. 26. november.

Ref. IG

Referat fra Spejdergildehallen
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Plan for græsslåning:
Uge 40: Leo
Uge 41: Preben
Uge 42: Niels Jørgen
Uge 43: Hans Christian
Uge 44: Leo
Uge 45: Preben
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo
sørger for benzin.

Opslagstavlen

Torsdag d. 23.
september stod
en gruppe
spændte gilde-
medlemmer og
modtog vores
nye pavillon, der
skal bruges til
depot og spej-
derlokale. Nu forestår der bygning af et brændeskur og
placering af containeren i forhold til pavillonen. Det er
et stort arbejde, der stadig forestår.



Kalender

Oktober:
16.: Valerie Sørensen
28.:Jytte Nielsen
December:
7.: Niels Jørgen Sørensen
21.: Gert Kannik-Marquardsen
30.: Carsten Birch Nielsen

Dato Arrange-
ment

Hvor? Arrangør

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

23.11.
Fredslys

Roskilde Gruppe 2

26.11. Fredslysarran-
gement

KFUM-spejdernes
hytte og Faxe Kirke

Gruppe 2


