
�

NØGLEN
Nr. 8 - OktOber 2015 - 46. årgaNg

Sct. geOrgS gilderNe i NæStved, PræStø Og Stege

 Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

10. november 27. november 9. december 16. november 
Gildehal Reception Julefrokost Gildemøde
   6. december
   Julefrokost

7. november
I-dag

23. november
Præstø - Reception

25. november
Præstø - Festgildehal



� �

FælleS

Redaktion:
Næstved fælles
Kurt Jakobsen, tlf. 557� 0��9
Karrebækvej �5, 4700 Næstved
E-mail: k-a-j@stofanet.dk

Suså Gildet Næstved
Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved
Bodil Kjeldgaard, tlf. 557� 47�7
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
E-mail: bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø
Kitty Jørgensen, tlf. 5599 �009
Egelyvej �5A, st.tv., 47�0 Præstø
E-mail: menko@centrum.dk

Stege
Inger Jensen, tlf. 558� 5�45
Storegade �7, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 9, 2015
�. december

Forside:
Andreas Kamm på Fellowship-Day 
i Kompagnihuset.Se side 4.

FælleS
Da jeg satte mig til tasterne for ar skrive 
denne artikel, var det min tanke, at der 
skulle stå noget i retning af, at nu star-
tede gildesæsonen for alvor. Da jeg fik 
tænkt lidt over det, kunne jeg godt se, at 
det var noget sludder. Den har jo været 
i gang længe. LGT�0�5 blev afviklet i 
september, og arbejdet med at plan-
lægge den havde stået på rigtig længe. I 
samme måned afholdtes Sct. Georgslø-
bet. Også her havde arbejdet med plan-
lægningen været i gang længe. Forleden 
aften var det Fellowship day, og lur mig, 
om ikke de også har været i gang det 
sidste halve års tid. Lørdag 7. november 
er der I-dag, og planlæggerne er garan-
teret heller ikke kommet sovende til det 
flotte program de har stablet på benene.
Og sådan kunne jeg blive ved…!

Hen over sommeren, når vi andre ikke 
har foretager os noget, har en masse 
mennesker været aktive, for at lave 
nogle spændende aktiviteter. Aktivite-
ter, som vi andre kan nyde godt af.

Så derfor, kære gildebrødre: De men-
nesker, der bruger rigtig meget fritid 
på at gøre os andre glade, vil sætte pris 
på, at I også værdsætter deres arbejde, 
møder op til arrangementerne og støt-
ter dem, hvis det er det de har brug for. 
Det hænder jo også at nogle kører træt, 
og kunne tænke sig, at andre tog over. 
Vær ikke afvisende over for det ønske. 
Det er faktisk både sjovt, lærerigt og 
spændende at kaste sig ud i andet end 
den vante dagligdag.                  Kurt J

I-DAG

HUSK:

Lørdag den 7. november 2015 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, Haslev

Program:
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgen-

brød

Kl. 10.30 Henning Jahn – pensioneret udviklingschef 
for handicap og psykiatri og en af ildsjælene 
bag Dansk Forhistorisk Museum i Slagelse 
– vil fortælle om flg.: ”Fra Isolation og de-
portation til medborger”.

                    
Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl. � 

vand/øl.

Kl. 13.15 Lasse Jensen – fhv. chef for tv-avisen og 
fhv. kanalchef for DR� og DR�, nuværende 
fast mediekommentator på Dagbladet Infor-
mation – også kendt for udsendelsen Men-
nesker og Medier – vil fortælle om flg.: ”Fra 
massemedier til en hel masse medier. Medie-
udviklingen i DK.”

 Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15  Farvel og tak for I-Dag.



4 5

FælleS FælleS

Næste gang jeg skal investere i aktier 
eller købe en lodseddel, vil jeg have 
GIM-gruppen til at vælge for mig. År-
sagen hertil er, at da de for omkring 
¾ år siden begyndte planlægningen at 
dette års Fellowship day, valgte de, af 
alle emner, at fokusere på flygtningene 
i Europa. Udviklingen har siden vist, at 
de må være i besiddelse af overnaturli-
ge evner. Emnet er jo, bogstaveligt talt, 
i den mellemliggende periode blevet 
brandvarmt.

Efter en velkomstdrik i Kompagni-
huset i Næstved, blev de ca. 60 frem-
mødte gildebrødre, heraf flere med 
ledsager, budt velkommen af GIM, 
Tove Givskud. Hun gav ordet videre 

FellowShIP-DAy 2015
til aftenens hovedtaler, og her kunne 
man måske forvente, at Generalsekre-
tæren for Dansk Flygtningehjælp, An-
dreas Kamm, havde travlt i et af ver-
dens brændpunkter, men havde valgt at 
overholde aftalen i Næstved. Men, som 
han pointerede, Sct. Georgs Gilderne 
er jo en af Dansk Flygtningehjælps tro-
faste støtter som han meget nødig vil 
svigte.

Herefter kom han ind på nogle af de 
mulige årsager til den store mængde 
mennesker, som vælger at forlade fa-
milie og venner for at prøve lykken i et 
fremmed land.

På forhånd var jeg lidt skeptisk over for 
emnet og for Andreas Kamm. Jeg syn-
tes jeg både havde set og hørt alt, hvad 
der var at se og høre om situationen, og 
de gange jeg havde set Andreas i TV, 
syntes jeg, at han havde virket kold og 
forretningsmæssig.

Medens jeg lyttede, måtte jeg i den 
grad revidere min opfattelse. Her over-
værede jeg en mand, der, ikke overra-
skende, kendte sit stof til bunds, men 
jeg var heller ikke et øjeblik i tvivl om, 
at han samtidig er meget engageret 
og i grunden også forarget. Ikke over 
flygtningene og migranterne, men over 
beslutningstagerne og deres mangel på 
handlekraft og samarbejde.

Det vil føre for vidt her at genfortælle 
hele foredraget. Jeg kan kun sige, at 
dem der ikke var der, gik glip af en vel-
oplagt og meget inspirerende Andreas 
Kamm, som fortalte og viste billeder 
fra nogle af sine besøg i Syrien og i 
flygtningelejrene.

Derefter var det tid til lidt fast føde, og 
GIM’erne havde valgt en tyrkisk inspi-
reret risret, (det var vist ikke alle der 
brød sig om ris…!) og derefter overtog 
nogle af eleverne fra Næstved Musik-
skole ”scenen” og gav smagsprøver på 
deres kunnen.

Tid til kaffe/the og (tyrkisk?) kage 
hvorefter Tom Bovmand fortalte løst og 
fast om sine oplevelser med en gruppe 
ældre flygtninge. Det hele krydret med 
muntre anekdoter, der kunne frembrin-
ge smil og latter rundt om ved bordene. 
Jeg var i fuld gang med at forberede 
kaffen, da Tom blev præsenteret, så jeg 

ved ikke hvor han 
kommer fra eller 
hvad han ellers går 
og laver.

Herefter blev Fel-
lowship budskabet, 
med en nogenlun-
de fast og myndig 
stemme, oplæst af 
Jens Østergaard, og 
så var det tid til den 
afsluttende sang: 

”Spejderbror, her er min hånd” og ”Tak 
for dagen …”

Stor tak til GIM-gruppen for en spæn-
dende og lærerig aften.

Kurt J.
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Sct. Georgs Gilde i Præstø

I anledning af gildets 70-års jubilæum inviteres gildebrødre, tidligere gil-
debrødre, venner og bekendte til

ReCePTIoN
Mandag den 23. november 2015 mellem kl. 16.00 og 19.00  i  

Spejderhytten,  Lindevej 43C  i  Præstø.

Vi glæder os til at se jer.                                         
                      Gildeledelsen

Kære gildevenner
For os alle er det en skræmmende tid 
vi lever i.

Selvom vi selv bor på et sted, hvor vi 
næsten alle, næsten da, er velbjærgede 
og i fred, så rykker krigenes rædsler 
nærmere på, og vi i Danmark er kom-
met så tæt på, at vi hver dag både op-
lever og bliver orienteret om flygtnin-
gestrømme.

Vi er chokerede, vil gerne have krigene 
stoppet, vil gerne hjælpe, men føler os 
magtesløse og faktisk også skræmte...

Hvad er det der sker? Hvad kan vi gøre 
som medlemmer af Sct. Georgs Gilder-
ne i Danmark?

Her kan Amerikaneren Harrison Owens’ 
mødestrategi med “open space” måske 
give os alle et tip om en vej vi kan gå,  
når det gælder modtagelse af flygtnin-
ge dér hvor vi bor.

I al sin enkelthed symboliseres møde-
strategien med vores to fødder og kal-

FellowShIP BuDSKAB 2015 FRA 
DANmARK

der defor også “de to fødders lov”. Det 
hedder også “open space” fordi alle er 
velkomne og fordi alle emner kan tages 
op.

Loven bæres af fem principper:
�. De, der er der, er de rette personer
�. Hvad er end sker, er det det eneste, 

som kunne ske
�. Det starter, når tiden er inde
4. Det kan starte på et hvilket som 

helst sted
5. Når det er slut, er det slut.

Vi vil opfordre gildemedlemmerne 
til at møde de fremmede i  en “open-
space-situation”, hvor dialogen mellem 
os og dem der kan føres efter ovenstå-
ende principper.

Vi ønsker jer stor succes med jeres pro-
jet/projekter!

De, der er der, er nemlig de rette perso-
ner!                      Mange gildehilsener,

Internationalt Udvalg,
Anne, Inger og Ami

 

Sct. Georgs Gilde i Præstø

I anledningen af at Sct. Georgs Gildet i Præstø har 70-års jubilæum, ind-
bydes der til

åBeN FeSTGIlDehAl
Onsdag den 25. november 2015 kl. 16.30 i Præstø Kirke.

Alle er velkomne.                                         
                      Gildeledelsen
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Gilderejse 2016 

TySKlAND 
7 dage 14.-20. august 2016
Kultur-historisk rejse til et ”ukendt” område ved Oderfloden og byen 
Frankfurt an der Oder. Busrejsen er en blanding af kultur, historie og 
naturoplevelser.
Vi skal bo på et hotel, gerne i naturomgivelser, som base til spændende 
udflugter.

Pris pr. person: ca. kr. 5.700,- Inkl.: bustransport, 6 overnatninger og halv-
pension, OBS! Ekskl. entreer. 
Turen gennemføres v./min. 40 deltagere i samarbejde med Polonez Rejse-
bureau og med Stoffer som guide!

På turen skal vi bl.a. opleve: 
Frankfurt og omegn En flot genrestaureret by på grænsen til Polen, som 

sammen med sin polske tvillingeby Slubice danner 
et spændende ferieområde. 

Spreewald  Sorbernes kultur og flotte traditioner. 

Niederfinow skibselevator En af verdens største skibselevatorer, hvor 
skibene hejses �6 meter 

Sejlads på Oder bl.a. gennem fuglereservatet 

Berlin og Potsdam  med Sanssouciparken. 

Ture arrangeres forøvrigt, så alle får god tid til at fordybe sig i de lokale 
forhold og nyde omgivelserne i rolig tempo, så der også er tid til at sidde og 
nyde naturen og stemningen m.m.

Forhåndstilmelding til Ruth Rosfeldt SENEST tirsdag den 3. november 
2015 på tlf. 5650 �7�0 og/eller e-mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk. Derefter 
gives besked om info og billedaften!

NæStved - FælleS

5-KAmP
Så er vi klar til en ny sæson med 
spændende udfordringer, adrenalin-
sus og – ikke mindst – motion for lat-
termusklerne.

Allerførst datoerne:

Disciplin Dato 
Ludo Tors. �6. nov. 

Dart Man. ��. jan. 

Yatzy Tors. �5. feb.

?? Lør. 9. april* 

Bueskydning Tors. �6. maj 
+ afslutning 

* dato, aktivitet og pris er stadig usik-
ker.

Alle dage, undtagen den 9. april, er fra 
kl. �9.00 på Farmen, og varigheden er 
ca. � timer.

Prisen, som dækker kaffe/the og kage, 
er �0 kr. pr. deltager (undtagen den 9. 
april). Øl og vand kan købes til Far-
mens sædvanlige lave priser

Med hensyn til lørdag den 9. april �0�6 
foregår der stadig forhandling om pri-
ser og vilkår, men reserver dagen fra kl. 
09.00. Prisen bliver ikke over �00,00 
kr.

Hvem kan så deltage:
Belært af sidste års erfaringer, er det 
vigtigt at understrege, at alle aktivite-
terne er baseret på voksne, så derfor er 
aldersgrænsen sat til minimum �8 år.

Med gildehilsen 
Arrangørerne
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Sidste weekend i september var der tra-
ditionen tro Sct. Georgsløb i Næstved. 
Lige så tro mod traditionen er vejret. 
Som sædvanligt, fristes man til at skri-
ve, var det bragende flot sensommer-
vejr. Deltagerantallet slog da også alle 
rekorder med små �00 deltagere fordelt 
på næsten alle aldersgrupper. Desværre 
manglede vi de største spejdere – de så-
kaldte E-hold, men så kan vi jo glæde os 
over de ekstra mange mindre spejdere.

Temaet for løbet var som bekendt Har-
ry Potter. Det var både en god og dårlig 
ide. God, fordi den taler til fantasien, 
der kan laves mange spændende opga-
ver og sidst, men ikke mindst, giver det 
herlige muligheder for udklædning.

Det var knapt så heldigt, - det fandt jeg 
desværre først ud af, da vi havde skudt 
løbet i gang – at det filmunivers Harry 
Potter færdes i, er ”uegnet for børn un-
der �� år”. Nå, de fleste havde heldigvis 
trodset forbuddet og set rigtig mange af 
filmene, så der var ingen skade sket.

Selve løbet oplevede jeg ikke meget 
af, da jeg havde min egen lille butik at 
passe, men efter de udsagn jeg hørte 
fra børnene, havde det været alletiders. 
Det manglede da også bare, da det, for 
de fleste posters vedkommende, var 
spejderlederne der selv havde kreeret 
dem. 

Afslutningen var også den traditionelle 
med basser og sodavand. Der var lige 
lidt optræk til panik under pointsam-
mentællingen, da regnearket på min 
PC valgte at gå i koma. Jeg fik det hel-
digvis hurtigt i gang igen, og jeg tror, 
at det kun var de nærmeststående der 
opdagede, at der var noget galt.

Resultater er for længst kendt, så dem 
vil jeg ikke bruge plads på her og skjol-
dene er overrakt til vinderne. Trods de 
føromtalte genvordigheder nåede vi at 
slutte til tiden, efter en dejlig lørdag 
formiddag.

Stor tak til de deltagende spejderledere 
og gildebrødre for deres indsats. Uden 
dem ville der ikke være noget SGG-løb.
                                                  Kurt J

SCT. GeoRGSløB 2015

GooDTuRNlAuGeT
Torsdag den 15. oktober var festsalen på Kildemarkscentret igen 
velbesøgt af forventningsfulde beboere til vores caféeftermiddag.

Denne gang var underholdningen lagt i hænderne på Sigvard og 
Bruno, og der var rigtig gang i harmonika og bas!

Vore 6 lagkager forsvandt igen som dug for solen, og beboernes 
taknemmelighed for lidt forkælelse i den mere grå hverdag viser os, 
at vi gør en forskel! Og det ønsker vi at blive ved med.

Næste café er vores julecafé, hvor Seniorkoret synger julen ind.
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SuSå gildet

Ca. 50 gildebrød-
re, inkl. gæster 
fra Sorø Gildet var 
mandag den 19. ok-
tober samlet på Farmen, for at høre et 
foredrag om Mercy Ships – en kristen 
organisation der med et hospitalsskib, 
sejler rundt til forskellige havne i Vest-
afrika. Men på grund af EBOLA faren i 
Vestafrika, var skibet for tiden operativ 
på Madagaskar.

Os der var mødt op, fik et blændende 
godt indblik i Mercy Ships projekt, af 
organisationen danske repræsentant, 
Jens Erik Engelbrecht. Der var mulig-
hed for at stille spørgsmål og spørgsmål 
var der mange af, men alle kunne be-
svares til punkt og prikke, af den godt 
og levende fortællende foredragshol-
der, der sammen billeder, fik os rundt i 
alle hjørner af organisationen.

Skibet ligger �0 
mdr. af gangen i 

samme havn, sam-
tidig med at skibet 

fungere som hospital på meget højt 
niveau, bygger man også hospital og 
tandlægeklinikker i land, lige som der 
igangsættes landbrugsprojekter – alt 
sammen noget der bliver kontraktligt 
aftalt med det pågældende lands rege-
ring.

Skibet fungerer som et minisamfund, 
hvor der ud over hospitalsdelen også 
findes alle mulige andre funktioner for 
besætningen såsom: bank – frisører 
– vaskerier – forretninger, stort set alt 
hvad der får et samfund til at fungere. 

Alt foregår på frivillig basis og alle be-
taler for kost og logi i den periode de er 
ombord og køen er lang af frivillige.

NyT FRA GRuPPeRNe
2. Gruppe
Endelig fik gruppelederen taget sig 
sammen til at få indkaldt til første 
gruppemøde efter sommeren – heldig-
vis kom sommeren først i august og 
september, så mødet var henlagt til den 
5. oktober – en dag hvor alle kunne 
komme.

Som skrevet var alle 8 mødt op, så der 
var brug for alle lænestole, gøngestolen 
og sofaen i Tommys lille stue hvor mø-
det blev afholdt.

Efter den almindelige snak og sladder 
om de seneste oplevelser var overstået 
– tog ca. � kvarter – fortalte Jens om 
en spændende motorcykel tur, som han 
havde været på i sin sommerferie – tu-
ren var først gået til familien i Italien 
og efterfølgende havde Jens alene kørt 
rundt i Norditalien, Kroatien og Bos-
nien, hvor der i de � sidstnævnte lande 
stadig var store krigsskader på huse, 
veje og andet infrastruktur, lande som 
Jens ikke havde følt sig helt tryg ved 
at færdes i alene. Der blev også fortalt 
om spændende personer og sjove op-

levelser, som Jens havde mødt/oplevet 
på turen og efter Jens’ fortælling, var 
spørgelysten stor. 

Aftenens opgave, var at finde så mange 
ord som muligt, der kunne udtrykke fø-
lelser, hvilket gav en del debat, da re-
sultatet fra de � hold skulle gennemgås. 
Aftenens sidste opgave, var at besvare 
en af de nuværende integrations prøver, 
som vi udsætter kommende nydanskere 
for – vi kom igennem prøven, men flere 
af spørgsmålene gav en livlig debat og 
prøven var kun på �0 spørgsmål og den 
nye prøve vil være på 40 spørgsmål 
– hvilket gav lidt panderynken, da flere 
af spørgsmålene ikke havde praktisk el-
ler historisk relevans, for at kunne begå 
sig i det danske samfund – spørgsmål 
som også her fødte borgere ville have 
svært ved at svare på.

Aftenen sluttede med kaffe, the, rød-
vin, hvidvin, ost og æblekage og ved 
��.�0 tiden gik de første hjem og kl. 
0�.00 gik de sidste – det var jo arbejds-
dag den efterfølgende dag.        Tommy

Hvis der er interesse for at læse mere 
om dette projekt og evt. blive hjælper 
eller støtte, kan man gå ind og søge på: 
”MERCY SHIPS HOSPITALSSKIB” 
her findes så vel en lang og som kort 

variation om dette lidt fantastiske pro-
jekt, som kører på ren frivillighed og 
donation. Endnu en spændende gilde-
aften med et godt emne.

Tommy

NæStved - FælleS
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Gruppe 3
Torsdag den 8. oktober holdt vi grup-
pemøde hos Ib i Karrebæksminde. Vi 
manglede desværre Fossa for at være 
fuldtalligt.

Allerførst var vi rundt nede og oppe 
for at se, hvordan en pensionist bolig 
kan være indrettet. En spændende bo-
lig med terresse lige til vand, dog ikke 
stranden.

Så var det tid til kaffe med nybagte bol-
ler og lækkert tilbehør.

Derefter var der lige nogle meddelelser 
og tilmeldinger, der skulle på plads, og 
lidt nyt fra det overstået  LGT  skulle vi 
også høre.

Vi kom til at tale om Fredslyset, som 
Gildet tidligere havde hentet og brugt 
til forskellige arrangementer. 

Var det en ide, vi igen skulle tage op! 
Mange ideer kom frem og især e`t ,  
at vi gennem “lyset” kunne give os til 
kende i byen. Palle tilbød at undersøge 
mulighederne. Vi går videre til næste 
møde.

Hov, tiden gik og Ib brændte inde med 
sit emne. Så vi har noget til gode.

Næste møde hos Palle torsdag den 12 
november kl.14.30.

Inger Ch.

SuSå gildet

GIlDehAl
på Farmen 

10. november kl. 19.15 

Bemærk venligst tidspunktet.

Vandrehal fra kl. 19.00

Vi får besøg af Tina, der vil 
fortælle om, og vise billeder fra 

verdensjaboreen i Japan.

Derudover får vi besøg af et antal 
personer som vil vide mere om 

vores lille gruppe.

Gruppevis tilmelding, senest 
fredag den 6. november, til Kurt: 

k-a-j@stofanet.dk  
eller tlf.:2945 3348

Kurt J

2. NæStved

NyT FRA GRuPPeRNe
1. gruppe  
Vort møde i september var den 4. hos 
Anne-Lis og Ole i Glumsø.

Der skulle på mødet fastlægges hvilke 
emner som gruppen skal arbejde med. 
Denne aften fastlagde man disse, samt 
datoer frem til jan �0�6.

Datoerne blev 22 oktober og 12 no-
vember. 12. december er der julearan-
gement. Emnerne er Thomas Kluges 
Univers samt Halfdan: Livet er en mor-
gengave.

Så derfor næste møde: Thomas Kluges 
Univers, torsdag ��. oktober kl.�9.00. 
Musikstalden, Grønnegade Kaserne. 
Mød lidt før. Efter foredraget kører vi 
til Elke.

Refr.Ole W.

I anledning af at 2. Sct. Georgs 
Gilde i Næstved  fejrer 70-års 

jubilæum den 1. december 2015 
har vi fornøjelsen at indbyde til 

ReCePTIoN 
fredag den 27. november 2015 

kl. 15.00-18.00 

på ”Farmen”, Karrebæksminde 
Strandbakken 8�, Klinteby 

Med venlig hilsen 
Nils Ole Kajhøj 

1. gruppe   
Vort gruppemøde blev afholdt den 22. 
oktober i musikstalden,Grønnegade 
Kaserne.
Emnet var Thomas Kluges univers.  

Det var ikke et godt møde. Maleren 
Thomas Kluge var der. Han havde til-
syneladende medbragt et USB-stik med 
billeder m.v. Dette kunne de mange 
EDB-kloge, der meldte sig i nødens 
stund, ikke få til at spille sammen med 
musikstaldens anlæg. Da der var gået 

45 min., og min sidemand forventede 
at FOF gav en omgang, blev foredraget 
aflyst, man ville finde en ny dato, og 
eller man kunne få billetprisen refun-
deret. 

Det var godt nok ærgeligt, der var i øv-
rigt fuldt hus til foredraget, og vor lille 
gruppe kørte så ud til Elke, nogle timer 
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Deadline for næste nummer er 
mandag den 30. november

vi hejSer Flaget FOr

Fødselsdage:

Anne Lis Caspersen   5. nov. 
Ole Wulff �7. nov.
Hans Jørgen Nielsen �0. nov.
Anne Lise Koefoed   �. dec.
Gerehe Bjerg   4. dec.

hjertelig tillykke

2. NæStved

3.Gruppe
Gruppen havde besluttet at deltage i 
Fellowshipdagen som et gruppemøde, 
og det fortrød vi sandelig ikke. Det var 
en fantastisk god aften. 

Et scoop at Gimgruppen havde fået en 
aftale med Dansk Flygyningehjælps 
frontfigur Andreas Kamm. Et referat af 
aftenens to indlæg, og de musikalske 
islæt findes andetsteds i bladet, men 

huSK TIlmelDING TIl 
70-åRS GIlDeFeSTeN 

1. NoVemBeR

2. gruppe
tirsdag den 28. oktober

Vi mødtes i den efterårsfarvede Kal-
byrisskov, og sad i bilens lune indre, 
og nød det høje klare oktobervejr med 
strålende solskin, inden styrken i sam-
let flok trillede resten af vejen hen til 
garageanlægget.

Det var en meget interessant fremvis-
ning af alskens kørende krigsmateriel 
vi deltog i. Lige fra jeeps og andre biler 
til panserjagere og opklaringskøretøjer 
med og uden kanontårne samt attrap-
kampvogne. Vi beså med respekt en 
kampvogn, som var med i ”Operation 
Bøllebank” i Jugoslavien, og køretøjer 

2. gruppe
tirsdag den 22. september

Gruppen mødtes i ”Den Gamle Bio-
graf” over et glas ”sprudelwasser”, 
og hyggen bredte sig videre, da Hans 
Jørgen gav en rundvisning i hele kom-
plekset. Det er meget interessant, 
hvordan sådan noget som film har ud-
viklet sig.

Efter besigtigelsen kørte vi hjem til 
Hans Jørgen og Lillian, hvor vi under 
de sædvanlige hyggelige former fik af-
talt, hvornår og hvor vi skulle mødes 
næste gang.

Frank

før vi havde forventet. De ansvarlige 
i FOF-Næstved bør have meget røde 
ører.

Mange i vor gruppe var ellers godt 
forberedt, og havde i forvejen læst om  
Thomas Kluges og været til flere udstil-
linger af hans malerier, så snakken ude 
hos Elke drejede sig meget om denne 
maler. Navnlig hans portræt, altså ikke 
det i fuld figur, af dronningen, men det 
mindre,hvor dronningens bemærkning 
til maleren “Her har De da vist fået det 
hele med” jo ikke skulle tolkes udeluk-
kende som ros. Hos Elke var vi ble-
vet bænket ved et flot dækket bord, så 
snakken gik lystigt.

Da vi nu havde god tid drøftede vi også 
gildets jubilæumsarangementer den �7. 
og �8 november. 70-års forståes. 

Da vor gruppe er turhavende til julegil-
dehallen, blev dette også drøftet, menu, 
juletræ, julepynt m.v. Nogle få fik et 
par opgaver, vom vi skal drøfte videre 
herom til vort næste gruppemøde som 
er: Torsdag den 12. november kl. 
19.00 Faxe Bibliotek, Emne: Halfdan: 
Livet er en morgengave. 

Derefter kører vi til Tove og Ole, Ring-
stedgade ��D. (parkering på Kvægtor-
vet).                                   Refr. Ole W.

der havde deltaget i både �. og �. ver-
denskrig. 

Vi fik forvist motorer i alle kategorier 
og med mange, mange hestekræfter 
samt kanoner og projektiler af store di-
mensioner. Det var imponerende, hvad 
de interesserede personer kunne udret-
te, og få gamle rustne vrag renoverede 
til flotte skinnende maskiner. 

Bagefter kørte vi hjem til Hansa og Er-
ling, og nød et lækkert kaffebord og en 
livsalig varme. De gamle kroppe var 
blevet godt afkølede, under forvisnin-
gen af krigsmateriellet. Vi konstaterede 
i løbet af mødet, at flere af gildebrødre-
ne ikke før havde været i gruppe sam-
men, selv efter årtiers medlemskab af 
Gildet.

Næste gruppemøde afholdes den 17. 
november hos Maria.

Frank

lad mig nævne gruppens store kreati-
vitet med hensyn til borddækning, det 
smukt pyntede lokale etc. Fra vores 
gilde var Kirsten og Kurt i fuldt sving 
hele aftenen, men så er det jo også dej-
ligt når arrangementet er en succes!

En superfin aften, men vi spurgte os 
selv,hvorfor dog kun Lise foruden vores 
gruppe havde lyst til at deltage, når det 
tilmed var her i Næstved!!  Ærgerligt.

Bodil

2. NæStved
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PræStøPræStø

GIlDehAl 
onsdag 7. oktober
 
Denne gildehal blev ekstraordinær. 

�. Gilde fra Vordingborg, som er vores 
modergilde fra �945, var inviteret. De 
kom 4 mand høj Det var smukt, da de 
vist kun er 6-7 stykker tilbage. Efter 
Rikas gildemestertale, der som vanlig 
var interessant, denne gang med citat 
fra en længst afgået gildemester, over-

Samme aften viste en stolt Marjun denne 
store pose med dåseringe frem, som gil-
debrødrene havde samlet sammen.

rakte gildemester Niels Hovgård �. 
gilde vores nye gildekæder til ledelsen 
og herolden. De har været længe un-
dervejs, faktisk siden de gamle kæder 
blev hugget ved indbruddet for længe 
siden.     

Hanne holdt 5 min. Sct. Georg, der 
handlede om traditioner.

Barbara, hendes mand Karsten og Ul-
las mand Jørgen har arbejdet siden i 
foråret for at rekonstruere kæderne. 
Tak for det.
 
Eftergildehallen bød på de traditionel-
le høstsild og hyggeligt samvær bl.a. 
med en potentiel ny gildebror, Bent 
Lantow fra Brøderup. Vi håber, han 
hyggede sig så meget, så han ønsker 
at blive overflyttet fra �8. gilde i Kø-
benhavn. Vi sluttede aftenen med en 
broderkæde.

Gildehilsen Dorthe
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Det blev en dejlig tur da vandregruppen  
lørdag den 24. oktober, med gråt og 
diset tørvejr, tog på vandretur i Vinters-
bølle Skov. Der har Hjerteforeningen i 
samarbejde med de kommunale natur-
folk arrangeret hele � såkaldte hjertesti-
er. Der er en gul på �,6 km, en rød på �,� 
km og endelig en for de letløbende en 
blå sti på 6,� km. Vandregruppen havde 
besluttet at bruge den røde rute.

Deltagerne mødtes, som vanligt, ved 
hytten kl. �0.00. Så startede bilerne 
med kurs mod Vintersbølle Plejehjem. 

VANDReGRuPPeN I AKTIoN

En af de mange rutemarkeringer, der 
førte  os trygt gennem skoven.

Søndag den 8. november er der ind-
samling til Dansk Flygtningehjælp. Vi 
har i år fået så mange tilmeldinger, at vi 
ikke har ruter nok, hvis alle indsamlere 
dukker op.

Vi starter med at udlevere indsamlings-
bøsser kl. �0 og regner med at invitere 
til kaffe med boller i Spejderhytten in-
den folk går, eller når de kommer til-
bage.

Det ville være dejligt, hvis et par af gil-
debrødrene ville komme og lave kaffe, 
dække borde og evt. hjælpe med at va-
ske op bagefter.

Hvis der er nogen af jer, der har tænkt 
sig at gå deres sædvanlige rute, så giv 
os lige en melding.

Gildehilsen fra Ingrid og Dorthe

Gruppe 2 inviterer hermed til

juleFRoKoST
i Spejderhytten onsdag den 9. december kl. 13.00

Pris kr. 125,-.pr. person. 

Indbetaling af beløb + tilmelding senest den 20. november til Jens Clau-
sen. Reg. nr. : 0047 -  Konto nr.: 44756�6�6� - HUSK at skrive navn på 

indbetalingen.

Igen i år skal vi have pakkeleg, så husk en pakke til ca. �5 kr.

Drikkevarer medbringes til mindst eget forbrug.

Gildehilsen gruppe 2
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FReDSlySeT

husk hytterengøring i uge 46
fra mandag den 9. til og med 

søndag den 15 november.

                             
Sct. Georgs Gildet i Præstø hol-
der igen i år Fredslysarrangement.                               
Det er onsdag den 2. december 2015.       

Vi mødes ved hytten på engen, Linde-
vej 43 C kl. 18.00 og får udleveret fak-
ler og tænder dem. Så fakkeltoget kan 
afgå kl. �8.�0 på sin tur gennem byen, 
til kirken.

Efter højtideligheden i kirken er der 
kaffe/te/kakao med æbleskiver til i hyt-
ten.

Alle er velkommen.
Gildeledelsen

Nullermænd kommer af sig 
selv. Alt andet skal man kæmpe 

for.
Anni Kjeldgaardtil 

Anna Lise Falmer, som fylder 
90 år den 8. november.

Deadline for næste nummer er 
tirsdag den 1. december

Turen gik gennem skov, forbi stranden 
og langs vandet, hvor vi et sted havde 
et diset billede af både Storstrømsbroen 
og Farøbroen på samme tid. Det var en 
rigtig ude tur, over vandløb, over broer 
og op af mere eller mindre stejle skræn-
ter, så pulsen kom dejligt op, uden det 
var for meget. Vi kom også forbi Be-

Et indtryk af naturen, som vi oplevede den, medens vi gik gennem Vintersbølle 
Skov.

Der er der nemlig gode parkeringsfor-
hold. Der var lige en der skulle rundt 
og hente en deltager mere. Da vi mød-
tes på P-pladsen ved Vintersbølle var 
vi derfor hele �� aktive og glade delta-
gere. Det er i parentes bemærket længe 
siden vi har været så mange. Det var en 
god ting. 

værterhuset, hvor vandregruppen tidli-
gere har spist frokost ved de udendørs 
borde og bænke. 

Men da dagens vejr var diset og fugtigt, 
var det derfor planlagt at spise frokost i 
spejderhytten på Engen i Præstø. Så da 
vi nåede tilbage til P-pladsen, besteg vi 
bilerne for en ”hurtig” hjemtur. Nu var 
det jo frokosten der var det næste mål.

Med megen og livlig snak blev den 
medbragte frokost og kaffe så indtaget. 
Efter en passende pause, kunne man ef-
ter fuldendt opvask i højt humør forlade 
hytten efter endnu en dejlig vandretur.

Riber
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Stege

Deadline til nr. 9 
er lørdag den 28. november

vi hejSer Flaget FOr

Fødselsdage:

Anni Sørensen �7. nov.

hjertelig tillykke

Stege

Verdensjamboree 2015 i japan

Foredrag af Mads Kofoed Egestad  

Spændt drog Mads afsted sammen 
med 4�0 spejdere fra Danmark til Ja-
pan, �0.000 fra England og �.000 fra 
Norge.

Efter at have passeret 9 tidszoner, an-
kom de til Tokyo i 50 gr. varme og blev 
indlogeret på hotel i 4 dage, hvor der 
boede rigtig mange spejdere og Mads  
fortalte, at det var ikke nemt at komme 
med elevatoren, så hvad gør en kvik 
dansk spejder, tager brandtrappen.

Lejren var på størrelse med Møn, så 
man kunne ikke se fra den ene ende til 

GIlDemøDe  I  hyTTeN
- mandag den 19. oktober

den anden, men luften var klar og til 
deres store glæde, kunne man se Fu-
jiyama bjerget langt ude i det fjerne.

Efter at de var etableret på lejren, fik 
de udleveret gasblus og gryder. Åben 
ild, som bål var forbudt, af hensyn til 
brandfaren.

Der var stort velkomstshow med op-
visning af flyvemaskiner, derefter åb-
ningsceremoni med indmarch af hver 
nation med flag og nationalsang. 

Alle skulle op og lave morgenmad, 
helst kl. 5.00, teen smagte af fisk og en 
dag fik de sorte æg og ananas, meget 

specielt, men en oplevelse, som Mads 
fortalte.

En dag var der lejerbål og det ville 
de gerne deltage i, men efter � timers 
gang, havde de stadig ikke fundet det 
og så vendte de om.

Efter lejren, var der tur til Osaka, som 
kaldes Japans mave. Der var en ny op-
levelse,  hvor de smagte kobekød, dvs. 
køerne får massage, særligt lækkert og 
mørt kød,  serveret af flere omgange.

Den sidste oplevelse var en tur til mu-
seet i Hiroshima. Det havde selvsagt 

været en stor oplevelse og havde gjort 
stort indtryk og som Mads sagde, det 
betød mest for på turen samt diplom 
derfra.

Så var den �� dages tur slut og en me-
get lang hjemrejse begyndte.
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Stege

Maj:
Ti.�4.     Distriktsgildeting
              �. Vordingborg
Ma.�0.   Gilderådsmøde

KAleNDeReN
November:
Ma.0�.  Gruppemøde i �. gruppe  Anni
Lø.07.   I-dag    Haslev
Ma.09.  Grp.møde i �. grp.  Alfred
Ma.�6.  Gildemøde �. gruppe
Lø.�8.   Deadline Nøglen
?           Fredslys

December:
Sø.06.   Julemøde �. gruppe

Januar:
Ma.04.  Grp.møde i �. gruppe  Inger
Ma.��.  Nytårsgildehal �. gruppe
Ti.��.    Nytårskur – Kurt Muusmann
Ma.�8.  Gruppemøde i �. gruppe  Elna
Ma.�5.  Gilderådsmøde
Ti.�6.   Deadline Nøglen

Februar:
Ma.08.  Gildemøde �. gruppe
Ti.��.    Deadline Nøglen
Ma.�9.  Grp.møde i �. gruppe  Kirsten 

Marts:
Ma.�4.   Gildeting �. gruppe
Ti.�9.     Deadline Nøglen

April:
Sø.�0.    Ledelsesseminar
              �. Vordingborg
On.��.   Hytterengøring  -  alle
Ma.�5.  Sct. Georgsaften  �. gruppe
Ti.�6.    Deadline Nøglen
On.�7.  Kratrydning  - alle

juleFRoKoST
SøNDAG, DeN 6. DeCemBeR
Invitation vil senere blive sendt ud.

2. gruppe

GIlDemøDe
mandag 16. november kl. 19.30 

i Hytten

Tyskfødte Lutz Crenzien vil for-
tælle om sin og sin families flugt 
fra Tyskland til Danmark under �. 
verdenskrig og om familiens første 
tid i Danmark.

Ægtefæller og andre interesserede 
er meget velkomne til at deltage i 
mødet, hvor der vil blive serveret 
kaffe/te og kage.

Tilmelding til Jytte senest den 12. 
november:
jyttehoelund@live.dk  
Tlf.: 558� ���7  eller  5�6� 4���

1. gruppe

Stege

Tak til Mads for et levende og godt 
foredrag samt lysbilleder. 

Næste jamboree bliver i USA med 
80.000 deltagere, her var kun 64.000.

Hanne  1. gruppe

Tak til Mads for et levende og godt 
foredrag samt lysbilleder. 

Næste jamboree bliver i USA med 
80.000 deltagere, her var kun 64.000.

Hanne  1. gruppe
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Nr. 1 28. januar 

Nr. 2 25. februar 

Nr. 3 31. marts

Nr. 4 28. april

Nr. 5   9. juni 

Nr. 6 23. august (nb. tirsdag) 

Nr. 7 22. september

Nr. 8 27. oktober

Nr. 9  1. december 

Print ud og sæt på opslagstavlen! 

ovenstående deadlines er alene chefredaktørens. 
Bemærk at der lokalt i dit gilde kan være andre datoer. 
Kontakt venligst lokalredaktøren for disse.

DeADlINeS 
FoR NøGleN I 2016:


