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Gildemesteren har ordet
Kære alle
Så fik vi her på gården, som bonderøven ville sige, lys i vores
udendørs juletræ, så ved vi julen kommer., for det gør den jo
hvad enten vi må mødes med afstand eller på forhåbentlig snart
normal vis.
Det har været en mærkeligt gildeår i 2020, et år som mange vil
sige vi blot skal glemme. Det tror jeg nu ikke, vi lige kan, for det
har været udfordrende på mange måder. ting er blevet aflyst i
lange baner, men der er også ting der er blev gennemført på en
anden måde, end den vi normalt kender.
Jeg tror at vi kommer ud på den anden side og langsomt genoptager vores liv – måske på nogle måder i lidt reduceret form. Det
at møde andre mennesker, som vi jo normalt gør også i Gildesammenhæng, er et af menneskelivets basale behov, der i denne tid underkues. Det er ikke rart for hverken de ældste af os
eller for små børn, som ikke kan se mimikken bag maskerne.
Alligevel glæder vi os alle til julen og helt aktuelt glæder jeg mig
til at se de fleste af jer i skoven på mandag.
Under alle omstændigheder vil jeg på egne og den øvrige ledelses vegne ønske alle i Gildet og deres familier en god jul 2020
og et godt nytår.
Med Gildehilsen
Preben

Mandag d. 18. januar 2021 Kl.19.00
Spejderhytten, Rosenkildvej, Faxe

til

Gruppe 2
glæder sig
at byde det
nye år velkommen dammen med jer.

Derefter afholdes der

gildehal

Eftergildehallen vil stå i nytårets tegn.

Husk at melde jer til Liselotte senest d. 13. januar 21 på
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Spis Ude

Arbejdsgruppen (Leo, Tommy og Inga), der skal komme
med forslag til vores Spis ude dag d. 29. maj 2021, har
været samlet d. 19. november. Her havde vi en brainstorm, hvor vi havde en masse ideer til, hvordan dagen
kan forløbe. Vi skal både beskæftige voksne og børn.
Heldigvis vil vores naturvejleder, Louise,
gerne være med og øse af sin viden.
Vi håber, at alle gildets medlemmer kommer d. 29. maj, for vi har brug for alles
indsats.
Vi forestiller os, at vi finder diverse
spiselige ting i naturen, som vi supplerer med diverse ingredienser og så
tilbereder maden over bål på forskellig vis.
Samtidig vil der også foregå
forskellige aktiviteter, der
giver både børn og voksne
et sjovt indblik i vores vidunderlige natur….
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Hvad mon de to nisser på bænken taler om?
Julegaver? Eller måske taler de om, om menneskene må
synge de gode gamle julesange i år.
Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler ned
fra himlens dybblå bund.

I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.
Emmy Köhler, 1899

Og over alt på jorden nu går
julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist,
vor Frelser og vor Gud.

Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.
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Referat fra grupperne

Gruppe 2:
Vi har mødtes 2 gange, nemlig d. 12. november og d. 3. december, hvor vi har drøftet Tænkepauserne om ”Alder” og om ”Valg”. Begge meget interessante. Rikke havde lavet nogle spørgsmål til os. Vi kan konstatere, at hjernen bliver langsommere til at optage og
modtage nye informationer, men til gengæld hurtigere til at bearbejde, omdanne
og bruge den viden. Det skal ifølge Suresh
Rattan være godt for hjernen at samle puslespil, gætte krydsord, spille skak, løse sudoku eller lære et nyt sprog!
I bogen om valg fik vi en
fin indsigt i, hvordan valg
foregår rundt omkring på
kloden. Vi blev overraskede over det
svenske system, hvor stemmesedlerne
har forskellige farver alt efter parti, og så
tager vælgerne dem, de har brug for og
går ind i stemmeboksen. Er det et hemmeligt valg? Derimod blev vi ikke overraskede over, at der er meget forskel på
valg i forskellige lande i Afrika og så her i Danmark. Vi
måtte endnu en gang konstatere, at vi er født et heldigt
sted.
Ref.: IG
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Opslagstavlen

Desværre er der endnu nogle
aflysninger, idet hverken Nytårstaflet i Haslev eller Nytårsparaden i Faxe bliver til noget.
Vi er spændt på, om vi kan gennemføre bankospillene på ældrecentrene. Hvis ikke, må vi finde på
en anden løsning.

Redaktøren ønsker alle en
glædelig jul og et godt
nytår.
Næste nummer udkommer d. 5. januar 2021
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Kalender
Dato

Arrangement

Hvor?

Arrangør

7.12.

Julemøde

v/ traktørstedet, Vem- Gruppe 2
metofte Strand

3.1.21

Nytårstaffel

KFUK-spejdernes hyt- Gruppe 1
te i Haslev

10.1.21

Nytårsparade

Kirken og KFUM spej- Gruppe 1
dernes hytte, Stationsvej

18.1.21

Nytårsgildehal Spejderhytten, Rosenkildevej, Faxe

Gruppe 2

8.2.21

Distriktsgildehal

Farmen??

2. Næstved

22.2.

Gildemøde

Spejderhytten Rosen- Gruppe 3
kildevej, Faxe

15.3.

Gildeting

Spejderhytten, Rosenkildevej, Faxe

AFLYST

Ledelsen

December:
7.12.: Niels Jørgen Sørensen
21.12.: Gert Kannik-Marquardsen

Januar:
1.1.: Rikke Jensen
6.1.: Liselotte Kannik-Marquardsen

