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FælleS
I	en	tid	hvor	næsten	alle	foreninger	med	
respekt	for	sig	selv,	afholder	mindst	et	
loppemarked	om	året,	og	hvor	der	alle	
weekends,	 stort	 set	 året	 rundt,	 er	 an-
noncer	 for	 private	 loppemarkeder,	 er	
det	bemærkelsesværdigt,	at	Sct.	Georgs	
Gilderne	i	Næstved	stadig	kan	samle	et	
stort	og	købedygtigt	publikum,	der	gør	
det	muligt	at	skaffe	midler	til	vores	fort-
satte	arbejde.

Jeg	vælger	at	tro	på,	at	vi	som	forening	
stadig	 har	 mange	 trofaste	 støtter,	 der	
gerne	 vil	 bakke	 op	 om	 det	 arbejde	 vi	
udfører	 i	 lokalsamfundet,	 selvom	 det	
ikke	just	kan	afspejles	i	vores	medlems-
register.	Jeg	var	selv	ude	at	samle	ind,	
og	gang	på	gang	hørte	jeg,	at	donorerne	
kun	 ventede	 på	 at	 se	 vores	 annoncer,	
da	 de	 meget	 gerne	 ville	 støtte	 netop	
vores	arbejde.	Men,	 for	der	er	et	men.	
Uden	den	store	hjælp	fra	bl.a.	spejdere	
og	 spejderledere,	 ville	 det	 være	 fysisk	
umuligt	for	os	at	gennemføre	dette	store	
og	krævende	arrangement.

Jeg	ved	godt,	at	denne	publikation	kun	
i	 begrænset	 omfang	 læses	 af	 personer	
uden	 for	 gildebrødrernes	 kreds,	 men	
derfor	vil	jeg	alligevel	takke	alle,	både	
dem	 der	 donerede	 effekter,	 dem	 der	
samlede	 ind,	 alle	 dem	 der	 var	 med	 at	
sorterer	 effekterne	–	og,	 ikke	mindst	 -	
alle	dem	der	mødte	op	på	Grønnegade	
Kaserne	for	at	gøre	en	god	handel.	Det	
er	mit	forfængelige	håb,	at	dette	går	vi-
dere	til	de	rette	personer.												Kurt J.

Gøngernes Distriktsgilde inviterer alle gildebrødre i Gøngernes distrikt til

FRiluFtSGilDehAl
på Masnedø Fort, Vordingborg
mandag 8. juni 2015, kl. 18.30

Program:
kl.	�8.�0	 Vi	mødes	på	Masnedø	Fort	til	vandrehal
kl.	�8.45	 Der	uddeles	forplejning
kl.	�9.�0	 Torben	Nørgaard	starter	rundvisning	og	fortæller	om	fortets	hi-

storie
Kl.	��.00	 Friluftsgildehal
ca.	kl.	��.45	Tak	for	i	aften

Prisen	for	arrangementet:	kr. 50,- pr. person, der	betales	ved	ankomsten.

Du skal selv medbringe:	Tallerken,	bestik,	stol,	evt.	bord	samt	praktisk	tøj	
til	friluftsarrangementet.

Tilmelding	med	navn	via	egen	kansler	til:
gruppeleder Lykke Vinter-Nielsen, 
tlf. 5538 6176 eller mail: nj-koreskole@hotmail.com, senest 29. maj.

På arrangerende gruppes vegne
Lykke-Vinter-Nielsen
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Spejdergrupper,	 andre	 børne-	 og	 ung-
domsorganisationer,	børn	af	misbrugs-
forældre,	 gamle,	 svage	 og	 handicap-
pede	i	deres	væresteder	er	bare	nogen	
af	dem,	der	har	modtaget	støtte	fra	Sct.	
Georgs	Gilderne	i	Danmark	i	�0�4.	På	
landsplan	har	de	lokale	gilder	(grupper)	
samlet	ind	og	uddelt	�	millioner	kroner	
til	mange	forskellige	projekter.

En	 række	 ulandsprojekter	 som	 f.eks.	
SOS	 Børnebyerne	 samt	 projekter	 i	
Gambia	og	Zambia	har	også	modtaget	
økonomisk	 støtte,	 ligesom	 legetøj	 til	
Polen	 og	 Rumæniens	 Projektet	 RP9�	
har	modtaget	støtte..

hvor kommer pengene fra?
Hen	 over	 året	 indsamles	 der	 lokalt	
penge	 via	 salg	 af	 lodsedler	 og	 afhol-
delse	af	forskellige	arrangementer	som	
Rundskuer	 og	 loppemarkeder.	 Penge	
som	bliver	doneret	til	aktiviteter	lokalt,	
nationalt	og	internationalt

en glad og stolt leder
Landsgildemester	 (formand)	 Helmut	
Werth	 er	 stolt	 og	udtaler:	 ”Jeg	har	 en	
stor	 respekt	 for	 det	 store	 arbejde	 som	
de	enkelte	gilder	laver	ude	i	landet	og	
er	 glad	 for,	 at	 vi	 kan	 støtte	 så	 mange	
projekter”.

hvem er Sct. Georgs Gilderne?
Sct.	 Georgs	 Gilderne	 i	 Danmark,	 er	
en	 selvstændig	 idébaseret	 bevægelse,	
der	arbejder	ud	fra	”Spejder	 idéen	for	
voksne”,	 hvor	 de	 tre	 hovedelementer	
er:	 Personlig	 udvikling,	 hjælp	 til	 fæl-
lesskabet	og	hjælp	til	samfundet.

Den	��.	april	er	Sct.	Georgs	dag.	Denne	
dag	gentager	spejdere	og	gildemedlem-
mer	 i	 hele	 verden	 deres	 spejder-	 eller	

PRESSEMEDDELELSE
Mange bække små…
2 millioner kroner uddelt af Sct. Georgs Gilderne i Danmark

gildeløfte.	 Sct.	 Georg	 blev	 valgt	 som	
ideal	 af	 spejderbevægelsens	 stifter	
Lord	 Baden-Powell,	 fordi	 han	 i	 følge	
legenden	 uforfærdet	 og	 uegennyttigt	
nedkæmpede	 en	 drage,	 der	 tyrannise-
rede	en	hel	by.

Yderligere	information	ved
Landsledelsesmedlem Arne Gottlieb 
tlf. 2392 4107
e-mail: LGPR@sct-georg.dk

huSk
DiStRiktSGilDetiNG
18. mAj i FAkSe

Vedlagt	sammen	med	denne	udgave	af	Nøglen	
er	indkaldelse, beretninger og regnskab.
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GooDtuRN-lAuGet
På	 dronningens	 fødselsdag,	 torsdag 
den 16. april afholdt	vi	café	på	Kilde-
markscentret.	 “Lidt	 kongelig	 har	 man	
jo	 lov	 til	 at	 være”,	 så	 der	 var	 pyntet	
med	flag	i	dagens	anledning.	

Vi	 havde	 besøg	 af	 Seniorkoret,	 som	
mødte	talstærkt	op,	og	leverede	dejlige	
danske	 sange,	 som	 beboerne	 kunne	
nynne	/synge	med	på.	

SeNioRlAuGet 
Seniorerne	var	samlet	på	Farmen	man-
dag den 20. april.

Vi	var	 rigtig	mange	på	Farmen	denne	
mandag,	idet	alle	effekterne	fra	loppe-
torvet	skulle	på	plads	på	de	respektive	
steder.

Af	 opgaver	 blev	 lås	 og	 håndtag	 igen	
monteret	på	en	af	dørene	på	dametoi-
lettet.	Der	blev	lagt	linoleum	under	va-

Der	 var	 en	 dejlig	 stemning	 og	 glæde	
hos	de	fremmødte	beboere,	og	de	lækre	
lagkager	forsvandt	som	dug	for	solen	i	
pausen.	Igen	en	hyggelig	eftermiddag.

Bodil  

sken	i	køkkenet.	Inger	havde	et	skjold	
med	som	blev	hængt	op	i	Gildehallen.	
Vi	får	forhåbentlig	snart	frimærkeklip-
perne	med	igen.	Som	jeg	skrev	fra	marts	
mødet	skulle	vi	forhåbentlig	mødes	til	
en	skøn	forårsdag	i	april	og	hvad	skete	
der:	Vi	kunne	 indtage	frokosten	 i	 	det	
fri,	 hvor	 solen	 skinnede	 fra	 en	 skyfri	
himmel.	 Næste	 gang	 vi	 mødes	 bliver	
mandag den 18. maj.  

Hans Jørgen

5-kAmP
Et	par	stemningsbil-
leder	fra	O-løbet	
den 27. april.
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Vi	gjorde	det	 igen!	Det	blev	et	meget	
flot	resultat	vi	fik	ved	vores	loppetorv.	
En	omsætning	på	kr. 124.463,00	–	det	
var	mere	end	vi	havde	drømt	om.

Selv	 vores	 optimister	 der	 spillede	 på	
resultatet,	 havde	 ikke	 fantasi	 til	 at	 tro	
vi	nået	dette	resultat.

Der	skal	lyde	en	stor	tak	til	gildebrød-
re,	spejdere	og	andre	der	har	hjulpet	os	
med	at	skabe		resultatet.	

Vi	har	alle	igen	bevist	at	ved	godt	sam-
arbejde	et	smil	og	viljen	og	glæden	ved	
at	yde	en	god	indsats	giver	et	godt	re-
sultat.

loPPetoRV 2015
Vi	 i	 loppetorvsudvalget,	 synes	 vi	 har	
fået	 en	 meget	 fin	 opbakning	 til	 vores	
arbejde.	Alle	udfordringer	er	blevet	løst	
med	hjælp	fra	alle	sider,	vi	har	hele	ve-
jen	igennem	mødt	et	positiv	indstilling	
til	at	løse	de	udfordringer	vi	havde	og	
den	 hjælpsomhed	 skal	 I	 alle	 have	 tak	
for.

Vi	er	glade	for	det	gode	resultat,	så	er	
der	penge	til	at	gøre	en	forskel	for	spej-
dere	og	andre.

Vi	mødes	selvfølgelig	igen	om	�	år	og	
gentager	succesen.

Hilsen
Loppetorvsudvalget
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SuSå gildet

GilDemøDe
12. maj kl. 19.00 på Farmen

Gruppevis	tilmelding
senest	8. maj	til

Tommy,	tlf.	3036 1840	eller	
figenvej000@gmail.com

Der	var	�	optagelse,	�	overflytning	og	
�	 �5-års	 jubilæer.	 I	 gildehallen	 var	 vi	
�9	gildebrødre.	

Jens	 bød	 velkommen,	 specielt	 til	 de	
nye.	 Så	 var	 der	 optagelse	 af	 Susanne	
Nabe-Nielsen	og	hun	fik	overrakt	gil-
denål	 og	gildebrev.	 Jens	ønskede	der-
efter	Lisette	til	lykke	med	�5-års	jubi-
læet.	Jens	havde	selv	�5-års	jubilæum	
sammen	 med	 Lisette	 og	 kom	 ind	 på	
deres	fælles	fortid.	

Tommy	holdt	”5	minutters	Sct.	Georg”,	
specielt	til	Jens.	Tommy	har	kendt	Jens	
siden	 en	 Skotlandstur,	 hvor	 Jens	 ikke	
var	 ret	gammel.	 Jens	kom	 i	 sin	gilde-
mestertale	først	ind	på	bl.a.	Janteloven.		
Det	er	svært	at	sige,	at	man	er	god	til	
noget	uden	at	føle	man	praler	eller	bli-
ver	rakket	ned	på,	men	alligevel	gør	et	
stort	stykke	arbejde.	
Jens	 bød	 velkommen	 til	Anne	 og	 Su-
sanne,	som	også	har	valgt	at	gøre	et	ar-
bejde	i	gildet.	

Og	 så	 skiftede	 Jens	 emne.	 Der	 skal	
snart	afholdes	folketingsvalg.	Glem	et	
øjeblik	personfnidder.	Hvad	er	det,	som	
gør	 Danmark	 til	 et	 særligt	 godt	 land?	
Jens’	 bud	 er	 fællesskabet,	 som	 gør	 at	
Danmark	 er	 et	 godt	 og	 stabilt	 land	 at	
leve	i.

Herefter	oplæste	Jens	Sct.	Georgs	bud-
skabet,	 der	 som	 overskrift	 havde:	 In-
spiration.	Budskabet	kommer	fra	Nor-
dic	Baltic,	Litauen.	

Gildehallen	blev	lukket,	mens	Lene	Siel	
sang:	De	Nære	Ting

Så	var	der	mørbrad	og	ris	med	det	hele.	
Og	 bagefter	 kaffe	 med	 kage.	 Under	
traktementet	var	flere	på	banen	og	lyk-
ønskede:	 Susanne,	Anne,	 Jens	 og	 Li-
sette.	Traditionelt	sluttede	vi	med	”Nu	
flyver	mørkets……

En	dejlig	aften,	hvor	der	skete	en	mas-
se.																																														Bent S

2. NæStved

BeSøG i 
VæRløSeGilDet
Torsdag den 23. april	 deltog	 Grethe	
Munk	 og	 undertegnede	 i	 Værløsegil-
dets	 Sct.	 Georgs	 Gildehal,	 da	 Hanni	
havde	spurgt,	om	vi	ville	deltage	i	hen-
des	overførsel,	og	det	ville	vi	jo	meget	
gerne.	

Jeg	havde	for	�8	år	siden	som	gildeme-
ster	modtaget	hende	i	vores	gilde,	så	nu	
var	 tiden	kommet	 til	at	 ledsage	hende	
tilbage	til	Værløse.	Det	er	altid	givende	
at	deltage	i	andre	gilders	gildehaller,	og	
denne	aften	var	ingen	undtagelse.

Vi	blev	meget	vel	modtaget,	og	havde	
en	dejlig	aften	sammen	med	hyggelige	
gildebrødre.	

Det	var	naturligvis	vemodigt	at	aflevere	
Hanni,	men	vi	kunne	mærke,	at	de	var	
glade	for	at	få	hende	hjem	igen!	Hanne	
skulle	også	have	været	med,	men	blev	
forhindret.																																				Bodil

Sct. GeoRGSAFteN 
- i 2. Sct. Georgs Gilde, Næstved

Den	højtidelige	Gildehal	blev	afviklet	
under	 udfoldelse	 af	 de	 sædvanlige	 ri-
tualer.	 Foruden	 de	 lokale	 gildebrødre	
deltog	 også	 distriktsgildemester	 Lone	
Erkmann	Køge,	som	ikke	ønskede	Øk-
sen	overdraget,	men	 i	 stedet	 for	 i	 gil-
dehallen	 hyldede	 og	 overrakte	 nålene	
til	vore	to	50-års	jubilarer	Lise	og	Ole	
Köser.

I	sin	gildemestertale	kom	”Sole”	blandt	
andet	ind	på	den	gang,	han	var	spejder,	
og	 man	 mødtes	 på	 ”det	 hemmelige	
sted”	og	afgav	sit	løfte.	

Sct.	Georgs-budskabet	var	i	år	skrevet	
i	Litauen	og	indeholdt	blandt	andet	en	
pasus	om	”vær	beredt”	som	af	Robert	
Baden-Powell	blev	tolket	sådan,	at	be-
tydningen	af	dette	motto	er,	at	en	spej-
der	skal	forberede	sig	ved	forudgående	
omtanke	og	øvelser	for	at	være	parat	til	
at	handle,	således	at	han	aldrig	overra-
skes.

I	gildehallen	blev	�.	gildes	nye	kansler	
Grete	Bjerg,	og	gildets	nye	stavherold	
Ann-Lis	Caspersen	indsat.

Den	 festlige	 eftergildehal	 var	 selvføl-
gelig	præget	 af	hyldesten	 til	 de	 to	 ju-
bilarer,	 med	 taler	 af	 gildemesteren	 og	
andre,	som	gav	os	et	billede	af	jubila-

Sct. GeoRGS GilDehAl
- 21. april  

rernes	virke	i	gilderne	fra	de	blev	opta-
get	 i	 �.Skive	 Sct.Georgsgilde	 den	 ��.	
marts	�965	og	til	nu.	

Frank
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2. NæStved

Nyt FRA GRuPPeRNe

2. NæStved

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:
Kurt Trist Hansen       		�6.	maj
Kirsten Broneé ��.	juni
Erling Larsen	 �4.	juni

hjertelig tillykke

2. Sct. Georgs Gilde 
i Næstved

GilDemøDe
På Farmen

mandag 11. maj kl. 19.00

Gunvor Nielsen, der	er	præst	og	
gildebror,	vil	fortælle	om	hvordan	
det	er	at	være	feltpræst	for	danske	

soldater	i	Kosovo	og	Libanon.
	

Tilmelding	
senest 8. maj 	til	Kirsten	Bronée	

tlf.	5048 9709.

Grete Bjerg, GK

3. gruppe 
- holdt møde 31. marts hos Anne-Lise 
og Jens.

Emnet	 var	 planlægning	 af	 vort	 gildes	
Sct.	Georgs	Gildehal.	Der	blev	hurtigt	
enighed,	blandt	damerne,	at	vi	ville	ser-
verer	porretærter	med	forskellige	sala-
ter	til.	Det	var	en	let	anretning,	som	vor	
skatmester	Hans	netop	havde	præcise-
ret	i	en	fremsendt	skrivelse,	der	omtalte	
turhavendes	pligter	ved	en	gildehal.

Deadline for næste nummer er 
tirsdag den 9. juni

2. gruppe
Gruppemøde onsdag 15. april 2015

Smuk	som	et	stjerneskud	–	næh,	grup-
pen	havde	 ikke	besøg	af	de	 to	kendte	
sangere.	 Men	 værtinden	 havde	 frem-
stillet	 fantastiske	 frembringelser	 på	
tallerkenerne	til	gruppens	medlemmer,	
og	vi	så	ikke	noget	til	mælkevejen	den	
dag.

Da	 ”SOLE”	 er	 medlem	 af	 repræsen-
tantskabet	for	TV-ØST,	og	da	man	der	
havde	 haft	 en	 case	 om	 udsendelserne	
”Præstens	Lektie”	og	”Hvem	er	DU”,	
havde	vi	en	god	og	lang	diskussion	om,	
man	ved	at	ændre	sendetidspunktet	for	
disse	udsendelser,	eventuelt	kunne	øge	
seerskaren.	Der	er	måske	ikke	så	man-
ge	der	kigger	på,	som	man	kunne	ønske	
sig.																																														Frank.

Vi	blev	enige	om	hvem	der	gjorde	hvad	
og	hvem	der	stod	for	indkøb,	hvem	der	
tog	sig	af	blomster	og	bordpynt.

Erling	 skulle	 læse	 gildeloven	 og	 Jens	
var	Toastmaster.	Tlmeldinger	med	navn	
skulle	indgå	mandagen	før.
	

Som	alle	der	deltog	 i	gildehallen	den.	
�0.	april	ved,	forløb	aftenen	udmærket,	
også	den	del	som	vi	havde	andel	i.

Vi	 syntes	 vi	 havde	 planlagt	 alt,	 men	
havde	 ikke	 taget	 højde	 for	 at	 de	 der	

havde	lejet	Farmen	lørdag/søndag	hav-
de	fjernet	alt	sukkeret.	Selve	gildehal-
len	med	gæst	og	�	50-års	jubilarer	går	
jeg	 ud	 fra	 bliver	 refereret	 andetsteds	
her	i	Nøglen.
	
Vort	næste	møde	er	onsdag den 6. maj 
kl. 19.00. Klassisk	musik	med	Michala 
Petri og Lars Hannibal.

Sted:	 Næstved	Kunstforening
Mødetid:	Senest kl. 18,40

Der	er	købt	7	billetter. 100,- pr. stk. 
Refr. Ole W.
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Sct. GeoRGS AFteN 
- onsdag den 22. april 2015

Af	 gildets	 �8	 medlemmer	 deltog	 �7.	
Rika	 havde	 rigtig	 meget	 på	 hjertet	 til	
aftenen.	Bl.a.	havde	hun	i	sine	gemmer	
fundet	en	 tale,	 som	Frits	holdt	 i	�97�	
(for	4�	år	siden).	Talen	var	morsom	og	
herlig	at	høre	–	men	det	mest	tankevæk-
kende	var,	at	talen	var	helt	up	to	date,	
den	kunne	have	været	skrevet	i	dag,	det	
er	næsten	de	samme	problemer	verden	
og	vi	stadig	sidder	med.

Gildebudskabet	 blev	 læst	 op,	 det	 er	 i	
år	skrevet	af	Dalia	Urzaik	fra	Litauen.
Emnet	var:	Inspiration,	ordet	stammer	
fra	Latin	og	betyder,	at	“puste	liv	i”,	og	
det	er	netop	det	der	er	essensen.	Lad	os	
skabe	forandring	–	og	hvis	du	vil	noget	
nyt,	så	må	du	ophøre	med	at	gøre	det	
sædvanlige.	 Samtidig	 med	 dette	 skal	
vi	 behandle	hinanden	med	 respekt	 og	
hensynsfuldhed.	 Jaaa,	 det	 gav	 stof	 til	
eftertanke.

Sct. GeoRGS AFteN
Kære arrangerende gruppe

Det	var	så	dejligt	at	komme	ind	i	hytten	
og	se	bordet	pyntet	med	de	flotteste	for-
års	buketter.	Stor	tak	til	den	lille	gruppe	
som	gav	os	alle	en	dejlig	aften.	Lækker	
menu	med	hjemmebagte	flutes,	tilbudt	
endda	flere	gange	og	det	hele	rundet	af	
med	lækre	lagkager,	hel	tre	af	slagsen,	
både	med	og	uden	spændende	flydende	
fyld.

Flot	klaret	af	jer:	Når	der	er	vilje,	så	er	
der	en	vej!!

I	sørgede	virkelig	for	en	fin,	varm	stem-
ning	 hele	 aftenen,	 selvom	 flere	 ikke	
kunne	 komme	 og	 mange	 af	 jer	 havde	
meget	andet	at	tænke	på...

Linnet

Vi	afsluttede	Gildehallen	med	at	danne	
kæde	og	aflægge	gildeløfte.

Efter	Gildehallen	gik	vi	ind	til	et	me-
get	smukt	pyntet	bord	med	masser	af	
påskeliljer	og	pinseliljer.	Menuen	stod	
på	forloren	skildpadde	med	æg	og	den	
traditionelle	sherry,	og	til	kaffen	blev	
der	 serveret	 en	 overdådig	 lagkage.	
Herligt.

Det	var	Linnet	der	havde	TOTEMPÆ-
LEN	fra	sidste	år,	så	det	var	også	Lin-
net	der	havde	lavet	opgaverne	til	os,	så	
vi	kunne	dyste	om	pælen.	Der	kom	vi	
alle	på	arbejde	–	�0	spørgsmål	om	alt	
fra	 Baden	 Powells	 hustru	 over	 Sval-
bard	og	videre	til	hvad	hjortron	er,	for	
til	sidst	at	ende	i	IT-verdenen.	Jeg	tror	
den	 bedste	 havde	 ��	 rigtige	–	 det	 var	
Vivi	 –	 tillykke	 med	 totempælen	 Vivi.	
Dejligt	at	se	dig	i	hytten.

Til	 orientering	 er	 totempælen	 lavet	 af	
en	Harry	Hansen,	han	var	lærer	i	byen	
og	vist	tropsfører.	Han	donerede	den	til	
spejderne,	og	 siden	da	er	der	hvert	 år	
blevet	dystet	om	retten	til	at	opbevare	
den	et	år.

En	stor	tak	til	gruppe	�,	det	var	en	god	
og	fin	aften,	og	humøret	var	i	top.

Lisbeth

– Skød du virkelig den med en  
   slangebøsse?
–  Ja – den omkom af grin!
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PræStø

Deadline til nr. 5 er tirsdag
9. juni

Stege

oRieNteRiNGStuR 
- 30. maj 2015, starter ved Spejder-
hytten kl.10.00.

Vi	kører	mod	sydvest	 til	 en	pt.	meget	
omtalt	 landsdel,	 hvor	 vi	 har	 bestræbt	
os	på	at	finde	attraktive	steder	indenfor	
en	overskuelig	radius,	idet	nogle	gilde-
brødre	 har	 givet	 udtryk	 for,	 at	 turene	
har	 været	 for	 lange,	 anstrengende	 og	
for	dyre.

Medbring	madpakke/frokost	samt	drik-
kevarer.

Entreer	beløber	sig	til	ca. kr. 100,-

�.	gruppe	medbringer	eftermiddagskaf-
fe	og	brød,	som	vi	nyder	på	hjemvejen.	
Forventet	hjemkomst	ca.	kl.	�6.�0.

Gildehilsen
 Inger , 1. gruppe

GRuNDloVSDAG
Vi	mødes	ved	Kernehuset SFO, Rug-
vænget 100, kl. 18.30.
	
Medbring	kr. 10,-	 til	bompenge,	samt	
krus	og	stol.
	
Tilmelding	 på	 orienteringsturen	 til	
Marjun.

- mandag den 20. april 

Vi	mødtes	i	Tøvelde	Hytten,	hvor	den	
turhavende	 gruppe	 havde	 sørget	 for,	
der	var	fyret	op	i	kakkelovnen	og	dej-
ligt	lunt	i	hytten.	Gildemester	Elna	bød	
os	alle	velkommen.	Vi	startede	med	at	
synge	”Kom	maj	du	søde	milde”.

Elna	 indledte	 med	 at	 vandre	 90	 år	
tilbage	 og	 kom	 omkring	 mange	 ting,	
blandt	andet	Radioen	–	pressens	radio-
avis	–	morgengymnastik	med	Kaptajn	
Jespersen	og	Helle	Gotved	–	morgen-
andagt,	 Rådhusklokker	 kl.	 ��	 –	 Kir-
sten	 Hyttemeier	 med	 skåneærmer,	
noget	 andet	 end	 de	 madprogrammer	
som	findes	i	dag.	Giro	4��	–	Karlsens	
kvarter	 –	 radiohørespil	 –	 Poeten	 og	
Lillemor	–	og	efter	skoletid	med	Jør-
gen	de	Mylius.	

75	 år	 –	 besættelsen,	 af	 gode	 grunde	
husker	 Elna	 ikke	 selv	 noget,	 men	 har	
fået	fortalt	meget.	Det	var	en	grum	tid	
–	men	man	lærte	også	at	stå	sammen.	
Mange	unge	i	dag	viser	stor	interessere	
for	netop	den	periode.

Når	man	siger	75	kan	vi	ikke	undgå,	at	
tænke	på	Dronningen.	Det	er	en	dame	
af	format	–	hun	ved,	hvad	hun	står	for	
og	så	 tør	hun.	Når	man	 tænker	på	det	
program,	 Dronningen	 lige	 har	 været	
igennem,	og	stadig	møder	smilende	og	

rank	til	den	sidste	fest,	havde	vi	andre	
nok	tabt	pusten.

67	år	–	TV	startede	i	�948	–	med	Lily	
Broberg	 og	 Ulla	 Therkelsen.	 Nogle	 af	
de	første	oplevelser	der	huskes	var	pla-
deparaden	med	Otto	Leisner	og	Kaj	Bo-
jesens	abe,	som	i	dag	er	mere	populær	
end	nogensinde.	Speakerne	–	Ingrid	og	
lillebror	–	Magnus	Tagmus	–	kunstskøj-
teløb	–	dans	–	aktuelt	–		fodbold	–		Svend	
Petersen	med	kvit	og	dobbelt.

55	 år	 –	 Gildet	 i	 Stege	 startede	 for	 55	
år	siden.	Når	vi	kigger	på	skindet	bag	
ved	 os,	 har	 der	 i	 løbet	 af	 årene	 været	
mange	 medlemmer	 igennem	 gildet.	
Der	har	været	mange	 festlige	 stunder,	
mange	 oplevelser	 –	 mange	 udfordrin-
ger.	Nu	er	vi	lidt	satte,	men	fyldt	med	
gode	minder.

40	år	–	 så	er	det	 endnu	en	dame	som	
tankerne	 kredser	 om,	 Kirstens	 jubilæ-
um.	Kirsten,	du	har	 i	morgen	den	��.	
april	været	medlem	af	gildet	i	40	år.	Det	
er	flot.	Ingen	tvivl	om,	at	du	har	været	
et	rart	menneske	at	være	i	gruppe	med,	
altid	positiv	over	for	opgaven	–	idérig	
–	glad	–	bestemt	–	nysgerrig	–	 fornø-
jelig	 m.m.	 Du	 har	 også	 været	 et	 stort	
aktiv	i	Økseløb	Gruppen.	Stort	tillykke	
til	Kirsten	med	Jubilæet.	

Sct.   GeoRGSAFteN 
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Stege

Deadline til nr. 5 
er fredag den 12. juni

Stege

kAleNDeReN
maj:
On.06.		Kratrydning,	alle
Ma.�8.		Distriktsgildeting		DGL/Faxe
To.��.			Grp.møde	i	nye	�.	grp.	hos			
													Hanne

juni:
Ma.0�.		Gilderådsmøde
Ma.08.	Friluftsgildehal	DGL/�.	
												Vordingborg
To.��.			Deadline	Nøglen
Ma.�5.		Sommertur

August:
Ti.�8.				Deadline	Nøglen

ReNGøRiNG
Den 16. april var	der	rengøringsdag	i	
hytten.	 Vi	 mødte	 7	 arbejdsomme	 gil-
debrødre	(+	Jan)	op	til	den	årlige	ren-
gøring.	Der	blev	skrubbet	og	skuret	in-
dendøre	samt	malet	udenfor.

Det	var	dejligt	at	sætte	sig	ned	til	froko-
sten	og	glæde	sig	over	det	gode	resul-
tat.	Fredag	blev	de	vaskede	og	strøgne	
gardiner	hængt	op	og	mandag	kunne	vi	
selv	nyde	resultatet	til	vores	gildehal.

TAK	 for	 den	 store	 indsats.	 Vi	 mødes	
igen	6. maj kl. 10.00	 til	udendørs	ar-
bejde.																									Gildehilsen Elna

kRAtRyDNiNG
- onsdag 6. maj kl. 10.00

Alle	som	kan,	mødes	til	kratrydning	kl.	
�0.00	 med	 forventet	 sluttidspunkt	 kl.	
��.�0.

Gildemesteren	 glimrer	 med	 sit	 fravær	
(grundet	status	på	arbejdet).

Men	der	vil	være	en	arbejdsplan	samt	
kolde	og	varme	drikke	og	Jan	vil	styre	
arbejdsfordelingen.																								Elna

GilDeRÅDSmøDe
-	afholdes	i	hytten	mandag den 1. juni 
kl. 19.00.
Indbydelse	kommer	senere.

Gildeledelsen

Karsten	 oplæste	 Sct.	 Georgs	 budska-
bet,	som	i	år	kom	fra	Litauen.	En	god	
del	 af	 de	 dybere	 tanker,	 nedfældet	 på	
det	 Litauiske	 sprog,	 er	 muligvis	 gået	
tabt	i	oversættelsen.

Efter	Gildehallen	serverede	�.	Gruppe	
en	dejlig	anretning,	bestående	af	kryd-

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:
Knud Skytte 																		��.	maj						

hjertelig tillykke

dermarineret	 kylling	 med	 spændende	
salater	til,	og	derefter	dessert	bestående	
af	vandbakkelser	med	rabarber,	 fløde-
skum	og	hjemmebagte	småkager.	Snak-
ken	gik	gevaldigt	godt	hen	over	bordet,	
og	vi	hyggede	os	som	sædvanlig.

Tak	til	�.	gruppe	for	en	dejlig	aften.
Anni

15. juni 2015
Vi	mødes	på	Kragenæs Havn kl. 18.00	med	madkurv.

Samkørsel	anbefales.	Flere	oplysninger	på	Kragenæs	havn

I Lolernes rige
Komponisten har skabt et sagn, der forklarer, hvem det er, der sidder i 
stenkredsen. Det er lolernes råd – et fortidsfolk, der vandrede til Lolland 
(der dengang strakte sig langt op i Sverige) efter området omkring Bo-
sperus blev oversvømmet.

Ægtefæller	og	gæster	er	meget	velkomne.

Tilmelding	til	Hanne	senest 12. juni, mail: nanok@hansen.mail.dk,  
tlf. 5581 1730	eller 30 62 66 30

iNVitAtioN til DoDekAlitteN


