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Kære medlemmer af Faxe Gilde 

Ja, jeg kunne såmænd skrive til alle gildemedlemmer i hele landet, for mit 
ærinde gælder alle i en tid, hvor snart sagt alt aflyses på grund af den hær-
gende pandemi. 

Vi har allerede forsøgt os i udendørs arrangementer for at imødegå de re-
striktioner, der er pålagt os af vores myndigheder. Man kan være i mod dem, 
men de er der jo for at beskytte os mod sygdom, som vi ikke kan kende om-
fanget af for hvert enkelt menneske i vort samfund. Vi siges jo at være sær-
ligt følsomme i vores alder, så vi skal passe på os selv og hverandre. 

Men, for at vi kan komme ud på den anden side med os selv i en nogenlunde 
hel tilstand, er det vigtigt, at vi ikke murer os inde så fuldstændigt, at vi taber 
værdien af det nærvær mennesker imellem, som er et primært behov hos os 
alle.  

Heldigvis kan vi, i hvert fald de fleste af os, mødes virtuelt med både familie 
og venner. Foreningslivets ledelser kan holde møder på samme vis som er-
hvervslivet og myndighederne. Brug det, hvis I kan. 

Men som sagt, vil vi i gildet stadig forsøge med et begrænset samvær, som I 
vil finde indbydelse til andet steds i dette nummer af Gildeinfo. 

Jeg håber at vi ses ind imellem indtil forholde bedres 

Med gildehilsen 

Preben 
gm 

 
 

Gildemesteren har ordet 
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Referat fra dragedagenl 

Fredag d. 16. oktober var der annonceret Dragedag. Vejret 
var dejlig mildt og lidt vind 
var der også. 

Der blev produceret dra-
ger af både små og store. 

Dragerne ko også 
op at flyve. Vi hav-
de lånt hundetræ-
ningspladsen  til 

det formål. 

Vi 
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Desværre er der en del aflysninger  i øjeblikket 
p.gr.a. forsamlingsforbudet på 10 personer inden 
døre.  Derfor er følgende møder aflyst: 

I-dagen d. 7. november 2020 i Haslev 

Gildehallen d. 16. november 2020 

Fredslyset d. 27. december 2020 

Det er spændende, om vi kan 
gennemføre de planlagte aktivite-
ter i januar, men indtil videre tror 
vi på, at det kan lade sig gøre. 

Da vi heller ikke kunne holde Fellowship Day, kan I 
læse Fellowshipbudskabet på de næste sider. 
 

AFLYSNINGER 

Hvorfor holder vi Fellowship Day? 

Gilder over hele landet fejre i dagene omkring 
den 25. oktober Fellowshipdag – dagen, hvor 
den internationale gildeorganisation blev grund-
lagt. Det skete i 1953 i Lucerne i Schweiz.  
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Fellowshipbudskabet 2020 
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR 

(Nordic Baltic Sub-Region) under ISGF 
(International Scout and Guide Fellowship). Dette års 

budskab er skrevet af Karen Hækkerup, 
generalsektetær for UNICEF Danmark. 

2020 har lært os, at håbet og fællesskabet er 

kernen 

2020 blev ikke det år, som vi alle sammen havde forestillet os, 
da vi hoppede ind i det til rådhusklokkerne. Vi har alle måttet 
opgive besøg, rejser, projekter og fritidsaktiviteter, som vi havde 
glædet os til. Alligevel mener jeg, at vi kan lære rigtig meget af 
2020 om fællesskab og håb. 

I UNICEF er vores vigtigste opgave at støtte verdens børn med 
at overleve, udvikle sig og trives. Det kan med andre ord over-
sættes til, at vores opgave er at give verdens børn et håb for 
deres egen og vores fremtid. 
I Spejderbevægelsen handler det også om at række ud og dan-
ne børn og unge til at være beredte på fremtiden ved at give 
dem spejdermetoden og værdierne med i rygsækken. 
Er der noget, som 2020 har lært os alle sammen, så er det, at vi 
ikke er alene. Intet menneske er en ø. Vi er i den samme båd – 
både når krisen sætter ind, og når vi skal dæmme op for konse-
kvenserne. 

Da verden i løbet af foråret lukkede ned, var det med en stor 
tiltro til ansvar og fællesskabet og med et håb om, at hvis vi står 
sammen som verdensborgere, så kunne vi komme igennem 
pandemien. I UNICEF satte vi gang i katastrofeberedskabet og 
inden for få uger havde vi med hjælp fra vores støtter, virksom-
heder og fonde samlet penge ind til at beskytte verdens børn 
mod både smitten og følgekonsekvenserne som fattigdom og 
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Over hele verden har vi blandt andet hjulpet med at sikre rent 
vand, mulighed for at vaske hænder, uddannet i hygiejne, ud-
delt millioner af stykker sæbe og igennem radioundervisning 
sikret, at børn er blevet undervist, selvom deres skole var luk-
ket. 

Indsatser, som bliver stående og lever videre, når coronapan-
demien har lagt sig. Det handler om at genopbygge, så det bli-
ver bedre end før. 

Derfor er det for mig også sigende, at 2020 blev året, hvor vi i 
UNICEF Danmark underskrev en partnerskabsaftale med Spej-
derne. Sammen skal vi nå endnu bredere ud med budskabet 
om børns rettigheder og det ansvar, som følger med dem. 

Rettigheder er noget vi giver til hinanden i fællesskabet, og de 
giver fællesskabet håb, fordi de blandt andet sætter rammerne 
for, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvad alle børn i hele 
verden har ret til. 

Det første store fælles projekt er, at vi i forbindelse med Børne-
nes U-landskalender 2020 skal besøge 125 skoler over hele 
Danmark. I fællesskab har UNICEF Danmark og Spejderne ud-
viklet en sjov og aktiv workshop, som bygger på spejdermeto-
den og børns rettigheder. 

I løbet af efteråret møder op mod 7000 elever i 1.-5. klasse en 
frivillig instruktør fra Spejderne, som med sit spejdertørklæde 
og sin UNICEF t-shirt viser, at vi står sammen og har taget op-
gaven med at skabe håb og fællesskab på os. 

I skyggen af et helt særligt år og med ønsket om, at vi sammen 
børn og voksne kan holde fast i håbet i fællesskab, ønskes I 
alle en rigtig god fellowship dag. 

På vegne af UNICEF Danmark 
Karen Hækkerup, generalsekretær 
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Gruppe 3 havde inviteret til gildemøde i skoven. Vi mødtes 
ved spejderhytten kl. 15 d.19. oktober 
og fordelte os i bilerne. Derefter kørte 
vi til Sibirien, nærmere bestemt, der 
hvor minedepoterne havde været en 
gang. 

Niels Jørgen fortalte om stedet og viste  
billeder af forskellige effekter. 

Vejret var fint, og gruppe 3 havde medbragt kaffe og kage, 

som vi nød stående eller siddende på nogle store træstam-
mer. 

Gildemøde 



9 

 

 

Bagefter gik vi en tur rundt om 
depoterne, og undervejs fortalte 
Niels Jørgen om, hvad der havde 
ligget de forskellige steder. An-
dre kunne også supplere med 
forskellige historier .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen sluttede af med hygge og smørebrød i spejderhyt-
ten.  

En spændende eftermiddag, hvor vi både fik frisk ludft og 
vandrede i den dejlige efterårsskov og af den historiske me-
mory lane. 



10 

 

Referat fra grupperne 

Gruppe 2: 
Den 8. oktober kl. 10.00 mødtes gruppen hos Liselotte og 
Gert. Vi indledte med at synge ”Godmorgen lille land”. 
Derefter gik vi over til at  få styr på, hvem der kunne del-
tage i de kommende aktiviteter og møder. Det eneste, 
der siden hen er blevet gennemført er Dragedagen. 
Vi har jo atter taget fat på Tænkepauserne, og  denne 
gang var det ”Religion”. Vi fik drøftet mange områder: 
behov for noget at tro på, sjælen, tro flytter bjerge, hvor 
svært det er at assimilere forskellige trosretninger, religi-
on har været årsag til mange konflikter og krige, religion 
kan ødelægge meget for den enkelte, brug af kirken i dag 
osv.  
En spændende og givende formiddag. Der sluttede med 
en god frokost.  
Ref.: IG 
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Opslagstavlen 

Plan for græsslåning: 
Uge 45: Leo 
Uge 46: Preben 
Uge 47: Niels Jørgen 
Uge 48: Hans Christian 
Uge 49: Leo 
Mon der slås græs længere??? 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 

 

 Har I hørt, at der er ved at blive startet en 
ny spejdergruppe i hytten på Rosenkilde-
vej? Desværre er orienteringsmødet ble-
vet udsat p.gr.a. forsamlingsrestriktio-
nerne. Men de varer jo heldigvis ikke 
evigt. 



  

Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

12.11. Gruppemøde Rikke Gruppe 2 

3.12 Gruppemøde Inga og Preben Gruppe 2 

3.1.21 Nytårstaffel KFUK-spejdernes hyt-
te i Haslev 

Gruppe 1 

7.12. Julemøde v/ traktørstedet, Vem-
metofte Strand 

Gruppe 2 

10.1.21 Nytårsparade Kirken og KFUM spej-
dernes hytte, Stati-
onsvej 

Gruppe 1 

18.1.21 Nytårsgildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

8.2.21 Distriktsgilde-
hal 

Farmen?? 2. Næstved 

 
December: 
7.12.: Niels Jørgen Sørensen 
21.12.: Gert Kannik-Marquardsen 
Januar: 
1.1.: Rikke Jensen 
6.1.: Liselotte Kannik-Marquardsen 


