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Forside:
Kurts dejlige kransekager til nytårs-   
gildehallen. Der blev spist op!

LGT 2015
Du kan ligeså godt vænne dig til tan-
ken. I efteråret 2015 er der landsgil-
deting - igen.

Hvorfor jeg nævner dette allerede nu, 
og i denne klumme, er den simple år-
sag, at det er Gøngernes Distrikt der 
har fået det ærefulde hverv at arrangere 
det. Jamen er det alligevel ikke tidligt 
at begynde at skrive om det. Nej, Et ar-
rangement af den karakter, er ikke no-
get man liiiige planlægger week enden 
før. Tænk på, at der skal bookes konfe-
rencelokaler, hotelovernatninger, led-
sagerture og meget andet. 

Så derfor er en gruppe stærkt dedike-
rede personer gået i gang med at ud-
arbejde en grovskitse for forløbet, og 
når den er på plads, skal der bruges en 
hel del hoveder/hænder til det videre 
arbejde. Og det er her, kære læser, du 
kommer ind i billedet.

Hvis du har noget at byde ind med, hvis 
der er noget du har lyst til og samtidig 
har den fornødne tid, så er det nu styre-
gruppen skal vide det.

Send en mail til undertegnede hvor du 
fortæller om dine kompetencer og dine 
lyster (ja, rolig – ikke den slags lyster), 
og jeg skal sørge for at den kommer vi-
dere i systemet. 

Kurt
PS Godt nytår

FÆLLES

Gøngernes Distriktsgilde indbyder til:

DISTRIKTSGILDEHAL
Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.00

på Marjatta Skolehjem, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje

Forstander Bernhard Schmitz vil vise rundt og fortælle. 

 Ca. kl. 19.45 kører vi til
Kulturhuset på Bredeshave, Strandvejen 11,

hvor der serveres sandwich, kaffe, the og kage – mens forstander 
B. F. Schmitz holder oplæg om livet på Marjatta. 

Herefter holdes Gildehal! 

Pris kr. 80,-  Alle distriktets gildebrødre er velkomne.

Rettidig og bindende tilmelding senest den 17. februar til:
tlf. 5650 2710 – E-mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk

DGK Ruth Rosfeldt 

Med Gildehilsen
Distriktsledelsen
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8 dages kultur- og naturrejse: 23.-30. august 2014

UDREJSE/DRESDEN. Efter indkvartering i Dresden tager vi på en gåtur 
gennem den smukke midtby og ser bl.a. slottet og Frauenkirche. 

MEISSEN. Efter morgenmad besøger vi byen Meissen og den verdensbe-
rømte porcelænsfabrik. Derefter går turen til Polen med passende pauser. 

ZAKOPANE OG OMEGN. Bustur i byen og omegn. Vi tager bjergbanen 
op til udsigtsstedet. Om aftenen festmiddag.

SEJLADS PÅ DUNAJEC. På tømmerfl åder sejler vi gennem de fl otteste 
partier af Nationalparken Pieniny. 

BJERGSØEN ”HAVETS ØJE”. Et naturvidunder som alle Zakopanebe-
søgende skal opleve. 

FRIDAG. Udforsk denne hyggelige by på egen hånd. 

HJEMTUREN. På hjemturen overnatter vi i Lichen Stary, hvor vi skal se 
Polens største kirke, som kan rumme 17.000 mennesker. 

Pris pr. person: kr. 5.595,- er inkl.: Transport med komfortabel bus, færge, 
7 overnatninger på gode hoteller med morgenmad, indkvartering i dobbelt-
værelse, 7x aftensmad, udfl ugter inkl. entre, rejseleder, bidrag til Rejsega-
rantifonden. Prisen garanteres ved min. 40 deltagere.

Der er tillæg for: enkeltværelse kr. 900,- og forsikringer.

Programmet er vejledende og med forbehold for ændringer. Detaljeret pro-
gram fremsendes en måned før afrejse.

Tilmelding og nærmere information: 
Ruth Rosfeldt, tlf. 5650 2710 eller mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk

Gilderejse 2014: 

ZAKOPANE 
– POLSKE BJERGE

Så blev december måned overstået 
– pakkekalendere, adventsgaver, ju-
legaver, julefrokoster og alt det andet 
der hører julen til er afl everet, overstået 
og der er 11 måneder til hele det kom-
mercielle show starter igen. Jeg er ikke 
sur eller bitter på julen, men mangler 
lidt varmere juleglæde hvor vi min-
der hinanden om hvorfor vi holder jul, 
mangler de glade barneøjne der får en 
gave med noget de mangler og bliver 
glade for og det ikke kun er antallet af 
gaver der tæller. Julen er for mig blevet 
et kommercielt anliggende som stort 
set alle taler om, men ikke gør noget 
ved – heller ikke jeg – jeg følger bare 
fl okken.

Var I klar over at det med at holde jul 
den 24. om aftenen, stammer helt til-
bage fra vikingetiden, hvor man ikke 

FÆLLES

LIDT OM JULEN
havde en kalender eller et ur til at holde 
styr på tiden med, så når det var mørkt 
var dagen gået og en ny begyndte.

Det var Romerne der i år 330 beslut-
tede at Jesus var født den 25. december, 
da det faldt sammen med 2 andre store 
begivenheder som romerne havde fej-
ret før de blev kristne – så var det ikke 
så svært at sælge kristendommen.

Det var også Romerne der i år 336 
indførte julegavebegrebet, der var en 
udspringer af de 3 hellige konger, der 
gav guld, røgelse og myrra til Jesus. 
Det symboliserede rigdom med guld, 
røgelse for hellig og myrra for lidelse.

I de fl este lande får man sine julegaver 
den 25. om morgenen, i andre lande får 
man dem den 6. december, som regnes 

for Sct. Nicolas dødsdag. 
Sct. Nicolas er jo ham der 
er blevet til julemanden 
og som er børnenes be-
skytter. Han har en stor 
bog hvor han skriver nav-
nene på alle de børn der 
har været søde og dermed 
skal have gaver på hans 
dødsdag. I enkelte lande 

Den hollandske Sinter-
klaas og hans følgesvend 
Sorte Peter.
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går man med livrem og seler og fej-
rer både Jesus fødsel og julemandens 
(Sankt Nikolaus) dødsdag og der van-
ker gaver begge dage.

Sankt Nikolaus eller Sankt Nikolaj 
kom sammen med Hollænderne til 
Amerika. Hollænderne kaldte ham 
Sinterklaas som i amerikaniseret form 
blev til Santa Claus – senere tog Coca-
Cola ham under sine vinger og gav ham 
den udformning som han er kendt på i 
hele verden – meget lidt sammenligne-
lig med den Biskop fra Myra i Lykien 
(Tyrkiet) som var den oprindelige ”ju-
lemand”.

FÆLLES

GILDEREJSE TIL 
ZAKOPANE
Det er NU, I skal tilmelde Jer! Kun 
få ledige pladser tilbage. 

Se side 4. Komplet rejseprogram sen-
des særskilt sammen med dette num-
mer af Nøglen.

Her i Norden er det Jesus fødsel der 
fejres og den falder jo godt sammen 
med vikingetidens solhverv, som kal-
des ”jul”, tidspunktet hvor solen havde 
kørt en omgang, ved at fastholde denne 
begivenhed og vedblive at kalde be-
givenheden ”jul” var kristendommen 
også nemmere at sælge her i Norden.

Sidst men ikke mindst var kristendom 
betragtet som overtro i både romer-
riget, hos Grækerne og Nordboerne. I 
Norden havde vi AseTro, mens Græ-
kere og Romere havde andre guder. 

Fælles for dem alle var, at kristendom-
men fra sin spæde begyndelse blev 
betragtet som overtro, men da befolk-
ningerne var blevet kristne, var deres 
gamle tro pludselig overtro. Så for mig 
er der ingen forskel på tro og overtro.

Blot lidt skrift om julen.
GODT NYTÅR

Tommy

Biskop Nikolaus af Myra.

NÆSTVED - FÆLLES

NYTÅRSGILDEHAL 2014
En mørk, kold og blæsende aften, hav-
de ca. 30 gildebrødre/søstre indfundet 
sig på en dejlig lun Farm, for at deltage 
i nytårsgildehallen.

Snakken gik lystig fra starten af, sam-
tidig med at der blev indtaget ”boble-
vand” og salte ting til ganen.

Kl. 19.30 kaldte stavherold Ida, de 
fremmødte sammen og bad dem tage 
plads i gildehallen. Højsædet var be-
mandet med Kurt, Niels Erik og Bent, 
alle fra Suså Gildet, jobbet som fanehe-
rold, havde John M påtaget sig, da både 
faneherold og afl øser havde meldt af-
bud – men John klarede jobbet til UG.

I sin gildemestertale kom Kurt ind på 
det, pludselig at have tid til fritidsinter-
esser og andre gøremål, Ikke længere at 
skulle stå tidligt op til vækkeurets larm, 
køre langt for at komme på job og kom-
me sent hjem og være træt. Nu var der 
tid til morgenkaffen og avisen, kunne 
indtage frokosten i ro og mag – have 
tid til pligterne og alligevel også have 
tid til interesserne, Jo – det var ikke så 
ringe at blive pensionist.

Palle holdt 5 minutters Sct. Georg og 
uden at have koordineret noget med 
Kurt, kom Palle også ind på glæden ved 
at blive pensioneret og få tid til det han 
brændte for, efter i en menneskealder at 

have stået tidligt op for at tage på job i 
København og dagligt kom sent hjem. 
(Palle har for øvrigt et vækkeur billigt 
til salg). Positivt at høre, at den 3. alder 
blev modtaget med glæde.

I efterhallen var der pyntet festligt op, 
således at 2. gildes medlemmer sad ved 
røde servietter og Suså ved grønne ser-
vietter. På denne måde var vi godt og 
grundigt blandet ved bordene, hvilket 
ikke lagde en dæmper på snakken. 3. 
og 4. gruppe fra Suså og 2. gilde, var 
turhavende og havde leveret en dejlig 
middag med hamburgryg, salat og for-
skellige brød – rigtigt lækkert.

Der blev sunget et par sjove sange, 
som satte forsamlingen lidt på en prøve. 
Bente og John fra Troldelejren havde ar-
rangeret et kinesisk lotteri med sponso-
rerede præmier, som på nær en blev afsat 
til nogle af dem der havde købt lodder til 
støtte for Troldelejren. Lotteriet gav et 
overskud på ca. kr. 1.200,00.

Kurt fra Suså, havde som vanligt frem-
stillet og pyntet nogle lækre kranseka-
ger, som blev spist med stort velbehag 
– godt håndværk fornægter sig ikke.

Kl. 22.30 samledes vi og sang ”nu fl yver 
mørkets fugle ud”, som afslutning på en 
hyggelig aften. Herefter kørte vi hjem i 
mørke, blæst og kulde.                Tommy
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NÆSTVED - FÆLLES SUSÅ GILDET

GILDEMØDE
tirsdag den 18. februar

kl. 19.00 på Farmen 

Dagsorden:
• Gildets fremtid 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe 

til hverning af nye medlemmer 
• Gruppesammensætning 

1. gruppe mener vi skal få sat 
gang i det arbejde, som vi aftalte 
på spejdergildehallen i novem-
ber 2012 og som blev besluttet 

igangsat på fællesmødet den 11. 
november 2013.

Vi håber at kunne fremsende lidt 
materiale med vores forslag inden 

mødet.

Tilmelding senest den
13. februar til Tommy Møller, 

tlf. 3036 1840,
mail: fi genvej141@gmail.com

RODERI
Ja – så skete det alligevel. Forvirringen 
om vores gildemøde i februar er nu to-
tal. 

Baggrunden for forvirringen er føl-
gende: Ved vores planlægningsmøde 
for snart et år siden havde vi en hef-
tig diskussion om, hvorvidt det nu var 
hensigtsmæssigt at lægge et gildemøde 
i skolernes vinterferie. 

Det endte som bekendt med at vi skrev 
et gildemøde ind i kalenderen til uge 7 
– altså den 11. februar. 

I løbet af efteråret og vinteren havde 
indtil fl ere personer meddelt mig, at de 
ikke kunne deltage den dag, og samti-
dig forespurgt om det ikke kunne fl yt-
tes til den 18. februar. 

Jeg havde en plan om et besøg i Næst-
ved Byråd, og da de, i hvert fald ind-
til kommunevalget, plejede at holde 
byrådsmøder på samme dag som vi 
holdt gildemøder, fastholdt jeg derfor 
datoen.

Imidlertid ændrede det nye byråd mø-
deplanerne, og så blev den ide skrin-
lagt.

Så kom der en meddelelse om, at grup-
pe 1 ville arrangere gildemøde den 18. 
februar. Dette afstedkom lidt tumult og 

mødet blev derfor fl yttet tilbage til den 
11. som oprindeligt planlagt.

I mellemtiden er jeg blevet klar over, at 
der kun kunne deltage lidt under halv-

5-KAMP

Nu er der en god anledning til at fi nde ludostøvlerne frem. Vi afholder 
nemlig den tredje konkurrence i vinterens 5-kamp: 

LUDO
Der er en hel måned til, så du kan sagtens nå et par træningsrunder inden 
det går løs for alvor.

Hvem: Gildebrødre i Sct. Georgs Gilderne i Næstved, der ikke er bange 
for at lege (bare lidt)

Hvor: Farmen, Strandbakken 82, Klinteby

Hvornår: Tirsdag den. 25. februar kl. 19.00 på Farmen

Pris: Kr. 10,-, der dækker kaffe/the og evt. lidt at tygge på.

Tilmelding, med oplysning om navn, gilde og gruppe til Dot, gerne i god 
inden dagen oprinder. Tlf.: 2345 8630 eller mail: dottimthy@gmail.com
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NYT FRA GRUPPERNE

SUSÅ GILDET

1. gruppe
Referat for januar 2014

Et rigtigt godt nytår til alle, med ønsket 
et godt år 2014, både på det personlige 
og i gilderegi.

Har ikke fået skrevet referat de sidste 
par gange, men håber det bliver bedre i 
2014 (et af de nytårsforsætter der skul-
le kunne holdes). Årsagen har været at 
vores gruppemøder et par gange har 
været afholdt lige efter deadline.

1. gruppe har haft et par gode møder i 
november og december, hvor alle var 
mødt.

På mødet i november planlagde vi 
gildemødet i februar og udarbejdede et 
program for mødet. Det viste sig at vi 
ikke skulle planlægge mødet, men blot 
være turhavende – vi troede at det var 

turhavende gruppe der også stod for af-
tenens emne – dette har vi beklaget og 
har lagt vores program i arkiv. Vi talte 
efterfølgende med gildemesteren, som 
havde planlagt et spændende program 
til gildemødet.

Vores decembermøde var et rent jule-
hygge møde, med spisning, uden noget 
andet program end at blive mætte. Der 
blev serveret røget dyrekølle på brød, 
pyntet med diverse tilbehør, den varme 
ret bestod af helstegt dyrekølle med 
rodfrugter og små stegte kartofl er. 

Til dessert skulle der have været serve-
ret is, men p.g.a. det efterhånden sene 
tidspunkt valgte vi at bryde op, så de 
arbejdsramte kunne møde friske næste 
dag. 

delen af gildebrødrene, og det syntes 
jeg ville være unfair over for dem der 
ikke kunne deltage. Jeg kryber derfor 
til korset og meddeler at der er:

Gildemøde på Farmen, tirsdag den 18. 
februar kl. 19.00. Tilmelding til Tom-
my Møller, senest den 13. februar.

Det overordnede diskussionsemne vil 
være det, som fremgik af den tidligere 
udsendte mødeindkaldelse.

Jeg undskylder forvirringen og håber I 
møder talstærkt op den 18. februar.

Kurt

SUSÅ GILDET
Der er efterfølgende kommet forslag 
om at fl ytte mødet til en dag, hvor der 
ikke er arbejdsdag næste dag – dette ar-
bejdes der på.

1. gruppe har haft et godt gildeår med 
stor mødeaktivitet og et par gode ud-
fl ugter, hvor der har været stor tilslut-
ning. 

Gruppen har nogle faste emner der bli-
ver vendt på hvert gruppemøde, et af 
emnerne er gildets og FARMENs frem-
tid og det er vores håb at vi kan bidrage 
med input når gildeledelserne har bar-
slet med deres oplæg. 

Gruppens næste møde er den 30. ja-
nuar hos Lars Hansen.                                      

Tommy

2. gruppe
Den 6. januar skød vi gildeåret i gang 
med et gruppemøde hos Lotte og Kurt.

Meget af aftenen gik med at mindes de 
gode sommerlejre som vi havde haft, 
bl.a. Spovalgre som er/var en lejr for 
bestemte grupper fra Danmark, Norge 
og Sverige. Her fra landet var bl.a. fra 
Tybjerg og Troldegruppen. Desværre  
er denne lejr nu stoppet, da nogle af 
grupperne i alle tre lande er nedlagt 
og udgifterne til transport efterhånden 
blev meget dyre. Det er en skam at en 

HUSK: 
Der er ordinært Gildeting tirsdag den 
11. marts på Farmen. Dagsorden ud-
sendes senere.

3. gruppe
Ja, året 2014 er alerede taget i brug. 
Årets første gruppemøde blev holdt 
mandag den 6. januar kl. 10 hos Pal-
le, der serverede en lækker brunch. Det 
skulle fejres, at alle nu er arbejdsfrie.

Nytårsgildehallen blev planlagt færdigt 
og gode ideer kom frem til vort fort-
satte gruppearbejde.

Næste møde er hos Niels Erik, tirsdag 
den 4. februar kl. 14.00.

Inger

god tradition gennem 50 år må lukke 
ned. 

Der starter heldigvis nye op som Spejd 
12 og Troldelejren. Vores næste møde 
er den 31. marts hjemme hos John.
                                                      Dot
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Søndag den 1. december mødtes tre 
friske gildebrødre for at tage til An-
delslandsbyen Nyvang i Holbæk. Vi 
var John N., Tim og Dot.

Da vi kom frem til den julepyntede An-
delslandsby blev vi fristet til at tage en 
kop kaffe i den hyggelige bager/cafe. 

Derefter gik vi rundt og så på alle de 
forskellige former for juleforberedelser 
der var i boderne som var stillet op til 
julemarkedet. 

Vi havde nogle hyggelige timer med at 
besøge de forskellige bygninger som 
Nyvang har. Vi var i skolen, på poli-

SUSÅ GILDET

ANDELSLANDSBYEN NYVANG
tistationen, posthuset, inde og hilse på 
dyrene ved husmandsstedet og i den 
gamle købmandsbutik. Det var også 
spændende at være i Sandveds forsam-
lingshus. 

Det var en rigtig spændende dag og vi 
fi k mange gode snakke med de folk 
som var kustoder i husene. Vi sluttede 
dagen af med en lækker julebuffet in-
den turen gik tilbage til Næstved. 

Jeg synes helt sikkert, at de folk som  
ikke har været deroppe, burde tage et 
par timer ud af kalenderen til sommer 
og besøg Andelslandsbyen Nyvang.

Dot

2. NÆSTVED

VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:
Jens Koefoed    31. januar
Frank Jensen     12. februar
Poul Vind          13. februar
Hanne Jensen   15. februar

HJERTELIG TILLYKKE

GILDEMØDE
10. februar kl. 19.30

på Farmen
for gildebrødre med ledsagere.

Hans Peter Tams
fortæller om hvordan han under 
2. verdenskrig sammen med sin 

mor og søskende brød op fra deres 
krigshærgede hjem i Polen, for at 

søge mod Sønderjylland.

På Ostbahnhof i Berlin blev de 5 
børn skilt fra deres mor, som blev 
udtaget til tvangsarbejde. Alene 

søgte den lille fl ok op mod Sønder-
jylland.

En fantastisk fortælling om mødet 
med nazismens veltilrettelagte ty-
ranni og om menneskenes forbløf-

fende overlevelseskraft.

Gruppevis tilmelding
senest 6. februar til

Lise, tlf. 5576 1867 eller
olk@sport.dk

JULEGILDEHAL 
- den 9. december

En meget indholdsrig aften, hvor Sole 
sad i højsædet og i gildemestertalen tal-
te om tid – tid til alt. Bodil overtog dog 
hvervet, da Gunver skulle afl ægge sit 
væbnerløfte. I sit væbnersvar talte hun 
om broderskab lige fra Pythagoras til 
vores tids broderskaber i rockerbander. 
I Annes 5 minutter fi k vi en moderne 
udgave af juleevangeliet, som den ville 
have set ud i dag.

Gruppe 3 havde lavet julemiddagen 
med fl æskesteg, mørbradbøffer og ris-
alamande og mandelgave. Marias ju-
lehistorier handlede og julegaven og 
gamle krager. Som sædvane en god 
aften.

Lise 
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2. NÆSTVED PRÆSTØ

Gruppe 4 har tilegnet møder-
ne i denne sæson til at se på 
nogle af kalkmalerierne, som 
har givet egnens kirker mere 
end almindelig berømmelse.

Derfor var det en appelsin i 
turbanen, da Skibinge Kirke 
indbød til en aften med præ-
sentation af de kalkmalerier 
som efter mange år i glemmebogen 
blev genfundet i 2008. De bedst beva-
rede blev i de følgende år afdækket og 
restauareret. 

Flere gildebrødre fra andre Præstø-
grupper overværede også – sammen 
med fl ere end 100 andre interesserede 
– fremvisningen og foredragene ved 
tre eksperter fra Nationalmuseets be-
varingsafdeling, som forklarede både Fotos: Lis Dam

VINKLER PÅ 
KALKMALERIER

det tekniske i restaureringen, malerier-
nes bidrag til samtidshistorien og ikke 
mindst det kirkehistorisk interessante, 
at malerierne er skabt efter reformatio-
nen, men beskriver hændelser i oldkir-
ken med apostlenes martyrdød som det 
centrale tema. 

Kalkmalerierne i Skibinge Kirke er be-
stemt et besøg værd.

NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe
Vi holdt først vores julemøde i januar. 
Bente havde lavet noget lækkert mad. 
Vi spillede pakkespil, snakkede meget 
og hyggede os, så tiden løb.

Næste møde bliver i Myrup mandag 
den 3. marts kl. 13.

Lise

2. gruppe 
Julemøde den 19. december 2013.
 
Gruppens sidste møde i 2013 blev et 
traditionsbundet julemøde i Glumsø. 
På bedste sammenskudsgilde-facon 
blev der dækket op med fl ere slags sild, 
lune retter og ost. Der blev herudover 
foretaget prøvesmagninger af fl ere for-
skellige juleølsmærker suppleret med 
dertil hørende snaps.

Og så blev der naturligvis afviklet den 
sædvanlige pakkeleg, hvor det i sidste 
ende gælder om ikke at få sin egen pak-
ke tilbage.

Midt på aftenen ønskede vi hinanden 
en rigtig glædelig jul og godt nytår.

3. gruppe
Vi holdt vores julemøde hos Tove og 
Ole fredag den 10. januar 2014.

Lidt sent julemøde, men dejligt afsla-
pet og lidt på afstand af en lidt stresset 
tid. Alle havde medbragt en dejlig ret 
og en pakke til det kendte pakkespil. 
Anne og Finn havde desværre meldt 
afbud. Dem, ikke alene manglede vi, vi 
savnede dem også.

Aftenen forløb som planlagt, ja selv det 
at kunne parkere i centrum af Næstved 
blev klaret. Vi fi k rigtigt spist, drukket 
og talt sammen, rigtig hyggeligt.
 
Vi fandt ud af, at vi ikke havde planlagt 
noget møde i februar. Det blev løst, idet 
vi blev enige om at vort næste møde er: 
25. februar 2014. (håber Anne kan)
 
Mødet foregår i Byrådssalen, Teater-
gade i Næstved. Vi skal overvære byrå-
dets møde. Dette starter kl. 18,30. Jeg 
tror man skal møde senest 15 min. før. 

Dagsordenen kan ses på nettet, som 
regel dagen før. Efter mødet kører vi 
hjem til Anne Lise og Jens.

 Refr. Ole W.
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PRÆSTØ

Boller op - boller ned !!!

Gildebrødre og ledsagere
indbydes til

FASTELAVNSFEST
klædt ud til ukendelighed onsdag 
den 5. februar 2014 kl. 19.00 i 
Hytten.

Tilmelding til Ingrid senest den 2. 
februar.

 Med venlig hilsen
 Ulla & Jørgen Nielsen

Ingen planlægger at glemme,
men mange glemmer at planlægge! 

Deadline til nr. 2 er tirsdag
18. februar

- startede med klokke-”larm” fra Lin-
nets hjemlige kirke i anledning af 
Dronning Elisabeths 25 års jubilæum i 
1977. Så havde vi den glæde, at optage 
Annette som svend og dermed gilde-
bror i vores kreds. 

Derefter fi k vi en smagsprøve på Frede-
rik Dessaus tanker om Stilhed og ind-
togsmarchen fra Zigøjnerbaronen, som 

NYTÅRSGILDEHAL 2014

ledte os ud til eftergildehallen, hvor 1. 
gruppe – skål! – serverede jordskok-
kesuppe med nytårstorsk i bunden af 
tallerkenen og hjemmebagt brød i fl ere 
udgaver. 

Riber og Hanne overrakte en ”ny” 
klokke, fundet i Nakskov, til at holde 
orden i snaksaligheden og hermed er 
det nye år taget i brug. 

Godt Nytår.                                   Rika

PRÆSTØ

- onsdag 4. december

Traditionen tro mødtes spejderne og 
byens borgere foran spejderhytten, for 
at tænde faklerne med fl ammen fra 
fødselsgrotten i Betlehem. Herefter 
gik fakkeltoget gennem byen til Præstø 
Kirke, hvor fredslyset blev bragt ind 
med fanevagt, salme- og korsang. 

DA ”FREDSLYSET” BLEV TÆNDT

Hans Jørgen Østergård holdt prædiken 
og to spejdere læste korte bibeltekster. 

Bagefter gik vi tilbage til spejderhytten, 
for at få varme med kakao og æbleski-
ver. Selvfølgelig var der også tid til lidt 
hyggesnak. Og så kunne der selvfølge-
lig købes juledekorationer, håndstrik-
kede julegaver, fuglekasser og poser 
”med smør og kærlighed” hjemmebagt 
fi nsk brød. Alt i alt fi k vi kr. 1.055,- ind, 
efter alle udgifter var trukket fra. Som 
sædvanlig en god aften. 

Tak til alle der på en eller anden måde 
har hjulpet til!                          

     Kitty
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PRÆSTØ

- onsdag 11. december 

32 glade gildebrødre med påhæng 
mødtes til vort årlige julehyggekom-
sammen. 

Først bød Barbara velkommen med 
en velkomstdrik, hvorefter der var et 
dejligt tag-selv-bord, leveret af Bilka. 
Selvfølgelig med snaps/vin/øl/vand til, 
efter behag. 

Der blev sunget mange julesange. 
Og Gunner læste en historie for os. 
Naturligvis skulle der også spilles 
terningespil om de pakker, vi selv 
havde taget med. Vi sad ved fi re 
borde med hver sin rafl ebager. Da 
der ikke var fl ere pakker tilbage, 
gik vi rundt for at tage hinandens 
gaver. I den første del af spillet var 

JULEARRANGEMENT

det jo mest spændende at se, om vi 
kunne kaste en sekser. Mens den anden 
del foregik under stor ståhej og latter, 
da vi nødig ville af med vore pakker.

En stor tak til gruppe 2 for en hyggelig 
afslutning på årets gildemøder!

Kitty

STEGE

JULEMØDET 
- søndag den 1. december.
Den første dag i december mødtes vi, 
gildebrødre med ægtefæller, på Thors-
vang samlermuseum, Møns nye store 
attraktion, hvor C.O. Zachariassen vi-
ste rundt. Rundturen startede med be-
søg i bunkeren ved indkørslen til mu-
seet, hvor vi via fl adskærm fi k en gen-
nemgang af Danmarks situation under 
besættelsen, startende med en luftalarm 
for at slutte ni minutter senere med fri-
hedsbudskabet. Et fl ot sammendrag, 
som var meget interessant og rigtig 
godt sat op.

Næste stop var smedjen, hvor tidligere 
kgl. beslagsmed Asger Skov viste os, 
hvordan man smeder en hestesko og 
samtidig kom med anekdoter fra sin tid 
som smed på galopbanen.

Med Zachariassen som kyndig guide 
fortsatte rundvisningen på selve mu-
seet, hvor udstillingen er bygget op 
omkring tidligere butikker i Stege. Det 
var en god oplevelse, hvor vist næsten 
alle kunne nikke genkendende til me-
get, såsom Installatør Balle, fotograf 
Echwald, Radio Lind, bagermester Ras-
mussen og mange fl ere. I Sedenius` køb-
mandshandel kunne man oven i købet 
gøre indkøb, bl.a. sild, ost og kaffe. 

Desuden så vi en imponerende sam-
ling af porcelæn fra en nedlagt butik 

på Islands Brygge og ”Kongestuen” - 
en fuldt møbleret spisestue med et fl ot 
dækket bord. Og sidst men ikke mindst 
den gamle skolestue, som mindede os 
om dengang i fyrrene og halvtredserne, 
hvor de fl este af os gildebrødre startede 
i skolen.

Efterfølgende var det tid til en lækker 
frokost i museets cafe, hvor der na-
turligvis også blev sunget nogle af de 
gamle kendte julesange og hvor Jytte 
læste op af minderne fra barndommens 
juleforberedelser på mejeriet i Vestjyl-
land.

Desuden var der arrangeret lidt gætte-
rier omkring, hvad vi havde bemærket 
eller ikke bemærket rundt på museet.

En dejlig eftermiddag sluttede med, at  
Zachariassen gav os følgende ord med 
på vejen omkring museet og det vi hav-
de oplevet:

Mange kunne have gjort det bedre.
Alle kunne have gjort det anderledes.
Men sådan har vi nu gjort det,
og hvis vi ikke havde gjort det,
var det måske aldrig blevet gjort.

En stor tak fra 1. gruppe
Ena.
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STEGE

øjet gennem røgen fra raketter giver 
det selvfølgelig anledning til tanker om 
fremtiden. Det får mange til at forsøge 
at afl ure skæbnen og påvirke den i en 
god retning. Se de nye muligheder.

I som bruger skikken med at hoppe ind 
i det nye år og mener i har gjort det al-
tid – så er skikken faktisk forholdsvis 
ny – knap 50 år gammel. Man hopper 
ind i det nye år for at undgå at træde 
i skellet mellem nyt og gammelt. Det 
vil nemlig bringe uheld. (Bruden bæres 
over tærsklen).

Først i midten af 1700-tallet blev 1.ja-
nuar datoen, hvor hele Vesteuropa fej-
rede nytår. Fjollede hatte, nytårstorsk 
og raketter er ikke supermarkedernes 
opfi ndelse. Selv da vi boede i bindings-
værk på landet, var udklædning, mager 
mad og larm en del af nytårets tradi-
tioner.

Det er gammel skik at klæde sig ud 
når man fejrer forskellige overgange. I 
gamle dage klædte folk sig ud og gik 
fra hus til hus i perioden op til Hellig-
trekonger den 6.januar. Skikken var, at 
dem, man besøgte, skulle gætte hvem 
det var, der kom forbi.

I dag klarer de fl este af os med en sølv-
glimtende hat med fl otte fjer eller lign. 
Nogle lejer fl otte kostumer.

Ellers starter nytårsaften med lidt godt i 
glassene, lidt spiseligt og Dronningens 
nytårstale. Ved nytårstafl et i 1941 blev 
der for første gang transmitteret nytårs-
tale i radioen – det var Kong Christian 
X. Han holdt en tale på 245 ord. I 1958 
blev talen for første gang sendt i fjern-
synet, hvor det var Kong Frederik IX 
der holdt talen

Det første større fyrværkeri som ken-
des i Danmark var ved Frederik II’s. 
kroning i 1559 og ved Christian IV’s 
kroning i 1596 blev der fra Kronborg 
affyret 80.000 stykker fyrværkeri.

Rådhusklokkerne: Kl. 24 begynder 
rådhusklokkerne at slå. På det første 
slag rinder det gamle år ud og samti-
dig begynder det nye år. Traditionen 
tro starter det nok med en lille diskus-
sion om, hvornår er det nu – men, det 
er det første slag, der byder det nye år 
velkommen og så begynder fyrværke-
riafskydningen.

Varsler: I gamle dage var man særlig 
opmærksom på varsler omkring nyt-
året. Hvis himlen f.eks. var rød før 
solopgang nytårsmorgen, varslede det 
krig, pest og uvejr, mens nytårssolskin 
varslede et frugtbart år.

Denne gildehal kan være vores varsel 
om et godt nytår i gildet.”

STEGE

NYTÅRSGILDEHAL
Så blev det nytår igen, og vi følte os 
dejlig tilpas, da vi mødtes i en opvar-
met hytte til nytårsgildehal mandag 6. 
januar, trods den silende regn udenfor. 
Hele hytten var klargjort med fl ot dæk-
ket bord, højbord samt vandrehal.

Vores GM Kirsten bød os velkommen, 
og håbede, at vi alle var kommet godt 
ind i 2014.

Kirsten havde valgt emnet traditioner 
til sin nytårstale. Hermed nogle udpluk 
af Kirstens tale:

”Som traditionen byder, skal jeg holde 
gildemestertale i en traditionel nytårs-
gildehal, efter at I formentlig alle har 
holdt en traditionel jul med familie-
traditioner, og I også er kommet godt 
ind det nye år med de traditioner, hver 
enkelt har – såsom Dronningens nyt-
årstale med den traditionelle opsang til 
nationen, hilsen til Færøerne, Grønland 
og mange fl ere, 90-års fødselsdagen 
– skyde nytår ind – hoppe ind i det nye 
år, og der kunne nævnes endnu fl ere.

Uden at tilhøre levende traditioner, 
kunne vi ikke tage situationer for gi-
vet: Hverken hvad en konkret situation 
(med selvfølgelighed) går ud på eller 
det repertoire af handlemåder og me-
ninger, vi (uden videre) stiller op med. 
Traditioner, opbevarede forråd af so-

cial erfaring, som bevares – ikke ved at 
blive konserveret på et lager – men kun 
gennem praksis, ved at de tages i brug, 
prøves, og holdes i hævd.”

Kirsten sluttede med nogle af de tra-
ditioner, som hendes familie stadig 
bruger omkring jul og nytår – det lød 
rigtigt hyggeligt. 

Godt Nytår til Jer alle – fra Kirsten

Tak til første Gruppe som stod for et 
lækkert traktement, bestående af cham-
pagne samt appetizer til Vandrehallen. 
Derefter en lækker middag Bøf Daube 
med bagt kartoffelmos og vi sluttede 
med is i champagnesuppe og derefter 
kaffe.                                             Anni

Samtidig udpluk fra 5 min Sct. Georg 
ved nytårsgildehallen fra Elna:

”NYTÅR et nyt år er skudt i gang – et 
gammelt rinder ud.

Helt grundlæggende er nytår både 
årets sidste og første fest og markerer 
en overgangssituation. I folkelig tro er 
en overgang altid noget særligt og ofte 
forbundet med ritualer og traditioner.

Når vi lægger det gamle år bag os og 
ser det nye i øjnene – måske lidt skel-
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Deadline til nr. 2 er tirsdag
18. februar

STEGE

GILDETING
mandag 17. marts i Hytten

Dagsorden udsendes sammen med 
regnskab.

Forslag til gildeting skal være gil-
deledelsen i hænde senest 1 måned  
før gildetinget.

Gildeledelsen

VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Karsten Sørensen 21. januar
Jytte Hølund, 75 år 26. januar

Jytte er bortrejst på dagen.

HJERTELIG TILLYKKE
Alfreds nye adresse:

Alfred Sørensen
Ny Ørnebjergvej 18
4780 Stege

Indbydelse til virksomhedsbesøg

PRIVATHOSPITALET 
MØN
v/ speciallæge Erik Ditlev

Mandag 3. februar
Bemærk kl. 19.00

Gæster og ledsager er meget velkomne.
Der serveres kaffe og kage.
Parkering og indgang i gården.

Tilmelding til Hanne:
nanok@hansen.mail.dk
tlf. 55 81 17 30 – 30 62 66 30
senest torsdag 30. januar

2. gruppe  

STEGE

KALENDEREN
Februar:
Ma.03.  Gildemøde  2. gruppe
Ti.18.    Deadline Nøglen
Ma.24.  Distriktsgildehal DGL/RU
             Ridderoptagelse

Marts:
To.06.   Gruppemøde 1. gr.  Elna
Ma.10.  Gruppemøde 2. gruppe  Anni
Ma.17.  Gildeting  1. gruppe
Ti.18.    Deadline Nøglen

April:
Sø.06.  Ledelsesseminar 
            DGL/2.Næstved 
Ma.07. Grp.møde hos Alfred 2. gruppe
Sø.13.  Hytterengøring
Ti.22.   Deadline Nøglen
Ma.28. Sct. Georgsgildehal  2. gruppe

Maj:
Ma.05.  Kratrydning – alle
Ma.12.  Gilderådsmøde
Ti.20.  Distriktsgildeting  DGL/Præstø
Fr.30.  Deadline Nøglen

Juni:
Ma.02   Sommertur  1. gruppe
On.18.  Friluftsgildehal   DGL 

August:
Ti.12.   Deadline Nøglen

September:
Ti.16.    Deadline Nøglen

Oktober:
Ti.21.     Deadline Nøglen

November:
Ti.25.     Deadline Nøglen


