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FælleS

Kære gildebrødre i Gøngernes distrikt:

Faxe Gildet indbyder alle til at deltage i vores 

GilDemøDe
mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00 i spejderhytten 

på Rosenkildevej 12,  Faxe

Vi indleder med at spise et let måltid.

Derefter vil forhenværende spejderleder Per Andersen fortælle om, 
hvordan han har brugt sine spejderfærdigheder til utilpassede unge for 
at få dem på rette køl.

Tilmelding til Tommy Petersen ltp@hemmingsvej51.dk eller mo-
bil: 42 71 51 30 senest den 1. februar 2017

Med gildehilsen
Sct. Georgs Gildet i Faxe
Preben Gustafsen
email: pgustafsen@gmail.com
mobil: 5�7� 4866

Sct. GeoRGS GilDet 
i Faxe

Artiklen på denne plads i Nøglen har de 
sidste �5 år været forbeholdt en slags 
lederartikel. Med ganske få undtagel-
ser har den været skrevet af den samme 
person: nemlig undertegnede. Hvis jeg 
gør regnestykket op så er Nøglen i gen-
nemsnit udkommet �0 gange om året. 
Jeg ved godt, frekvensen i øjeblikket 
er 9 numre om året, men for nogle år 
siden kom der �0 numre og endnu tid-
ligere var den på �� udgivelser om året. 
Det bliver rundt regnet til �50 artikler 
af den slags du læser i dette øjeblik. 
Det kan derfor ikke komme som den 
helt store overraskelse, at jeg sidder 
med en fornemmelse af, at jeg genta-
ger mig selv. Som læser må det også 
være underligt at sidde med følelsen af 
at have læst noget lignende før.

Som bekendt skal man stoppe mens 
legen er god, og jeg vælger derfor at 
trække mig fra posten som fast ”leder-
skribent”. For at give Palle mulighed 
for at finde en fornuftig løsning, fort-
sætter jeg i jobbet, indtil Gildetinget er 
overstået. Den sidste ”leder” fra min 
PC kommer altså i det blad der har 
deadline d. �0. marts.

Så hvis der skulle sidde nogen rundt 
om gilderne – og det behøver jo ikke 
at være i Næstved – skal man ikke tøve 
med at kontakte Palle, og aftale det for-
nødne.                                            Kurt
PS.: Jeg bliver ikke fornærmet eller sur, 
hvis nogen overtager før tid…!
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FælleS

Gøngernes Distrikt indbyder til:

DiStRiktS-
GilDehal

Mandag 27. februar 2017 kl. 19.00 på Soldaterhjemmet Vestervej 3, 
4760 Vordingborg

Aftenens program:
Kl. �9.00 Ankomst og vandrehal   
- �9.�0 Gildehal    
- �0.�0  kaffebord og efterfølgende foredrag  
- ��.00 Tak for i aften

Pris: kr. 35,00 pr. deltager

Bindende tilmelding senest den 12. februar til: DGK Riber Moser Han-
sen, tlf. 5599 5046 - mail: riber@hanrib.dk

Et fint ciseleret smykke af sølv er 
en af omkring 2.000 genstande fra 
vikingetiden.

Aftenens foredragsholder er Vor-
dingborg Borgcenters nytiltrådte 
leder Thomas Tram Pedersen, som 
vil fortælle os, om den kommende 
store VIKINGE-udstilling, som 
åbner til påske.  

NæStved - FælleS

Den 16 januar 2017 var vi en flok på 
�8 Gildebrødre fra Suså og �. Næstved
der var mødt op til Gildehal. Under sel-
ve Gildehallen holdt GM Ole Köser en 
tale der handlede om at holde den rette 
kurs. Han havde taget udgangspunkt i 
vores gildetegn.

5 min Sct. Georg handlede om et me-
get interessant brev som Hans Kôser 
havde modtaget fra Jorden, det gav stof 
til eftertanke. Der var dejlige melodier 

De fyldte godt i Gildehallen de �8 gil-
debrødre, der var mødt op til Nytårsgil-
dehallen på Farmen mandag den �6. ja-
nuar. Vandrehallen bød på liflig vin og 
lækre snacks. Hvad vigtigere var, den 
genlød af glad og lystig gensynsglæde 
blandt begge gilders brødre.

�. Gildes mester Ole Köser tog i sin 
gildemestertale udgangspunkt i vort 
gildesymbol, Den Franske Lilje med 
kompasnålen, som vi i overført betyd-
ning bruger til at rette vores livskurs 
ind med. Ole bragte i sin tale mange 
eksempler på og henvisninger til dette 
vigtige symbolske hjælpemiddel og de 
mange metoder og muligheder, der er 
for at få rettet kompasset ind.

NytåRSGilDehal 2017 FoR SuSåGilDet 
oG 2. NæStveD Sct. GeoRGSGilDe

I sit 5 minutter Sct. Georg gjorde Hans 
Köser rede for et brev med et budskab 
fra Moder Jord, som stærkt beklagede 
den uhensigtsmæssige måde, vi be-
handler hende på.

I Eftergildehallen fik Grete Munk over-
rakt en forsinket fødselsdagsgave fra 
gildet, og medens snakken gik lystigt, 
fik vi lejlighed til at nyde lækre span-
ske tapas med det hele, og så det, som 
vi har ventet med længsel på siden sid-
ste års nytårsgildehal, nemlig de ufor-
lignelige KRANSEKAGER som Kurt 
endnu en gang havde fremstillet.

Frank.

spillet af Per Nielsen bl.a. Jeg har hørt 
om en stad.

Efter Gildehallen var der pyntet fint op 
og der blev serveret tapas, Ole Köser 
overrakte en forsinket fødselsdagsgave 
til Grethe Munk.

Jeg synes det var en meget hyggelig af-
ten i godt selskab,

Hilsen Grethe Bjerg
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NæStved - FælleSNæStved - FælleS

Den 10. december havde vi den sidste 
arbejdsdag for �0�6 i naturlauget. 

Det med arbejde var dog ret begrænset 
idet vi nøjedes med en tur rundt i områ-
det for at se hvordan det så ud og snak-
kede om hvad der skulle og kunne la-
ves. I den forbindelse fandt vi en dræn-
brønd hvor dækslet lå nede i bunden af 
brønden og vi fik lagt et nyt på inden 
der er alt for mange børn der falder i.

Efter rundturen samledes vi i Busser-
hytten hvor vi spiste nybagte vafler og 
drak den medbragte kaffe/the/gløgg og 
ind mellem hyggesnakken fik vi plan-
lagt arbejdsdage det kommende halv-
år. 

Følgende er aftalt.
• 21. januar 
• 18. februar
• 18. marts
•   8. april
• 20. maj
•   7. juni. 

Alle dage mødes vi kl. 9.00. 

De primære opgaver bliver at rydde 
poppel, hyld og lignende i nyplantnin-
gerne samt etablere ny lejrplads. 

Tonie og Mogens er nye medlemmer 
af lauget og de har næsten lovet at de 
vil sørge for at der kommer nogle re-

dekasser til ugler op forskellige steder 
i området. Erling Larsen, der har været 
flittig med slåmaskinen, deltog også så 
vi fik aftalt græsslåningen for det kom-
mende år.

Hilsen Niels

med hakke, skovl og spade
- tog naturlauget hul på �0�7. Okay – i 
disse for vort land så moderne tider, er 
vi nok nødt til at indrømme, at foran-
stående redskaber var udskiftet med 
buskryddere.

Resultatet af vores første arbejdsdag 
er under alle omstændigheder synligt. 
Vi fik ryddet vildtvoksende buske væk 
fra P-pladsen, så nu kan alle få plads til 
deres bil – uden risiko for at få en halv 
hybenrosebusk med hjem. Derudover 
fik vi ryddet tidligere afskæringer væk 
fra træet ved hytten.

Denne gang var vores gruppe udvidet 
med et medlem, vores dejlige Tervu-
eren – Chevy var med. Vi har lige mi-
stet vores gamle hund, og syntes ikke 
Chevy skulle være alene hjemme. Om 
vi som gruppe havde gevinst af det, 
skal jeg ikke kunne sige, men Chevy 
havde – hun fik straks en ny ”Buddy” 
– John der var så sød ved hende. Fik 

lokket Anne til at dele sine medbragte 
gulerødder og forsøgte også at få Kurt 
til at opgive sin ostemad, hvilket han 
hårdnakket nægtede – uagtet at den 
ifølge ham selv ikke smagte af noget, 
da Chevy havde suget al næring ud af 
den. 

Lauget har selvfølgelig en plan for 
�0�7, men da vi som gruppe er om-
stillingsparate, fleksible og for nogens 

NatuRlauGet

vedkommende meget idérige, så kan 
det såmænd godt være, at planen æn-
dres undervejs.

Lige meget hvad vi finder på, så håber 
vi det kan være til gavn og glæde for 
alle der benytter Farmen. Et er sikkert, 
arbejdet er udført i højt humør og god 
korpsånd.

Tonie Brabrand
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NæStved - FælleSNæStved - FælleS

SveNDe-GRuPPeN
Vi ønsker alle et Godt Nytår.
Vores næste møde har vi planlagt til 
onsdag den 1. februar kl. 19.00 hos 
Inger,  Kalbyrisvej ���.

Vores emne bliver: Gildebevægelsen 
og Næstved gildernes historie.

Vi ses Dot og Inger

Good-turn-lauget havde igen været 
heldige at få Seniorkoret til at komme 
på Kildemarkscentret til vores café den 
15. december og synge julen ind.

De havde et dejligt program med både 
kendte giro4�� sange, og efter pausen, 
hvor vi trakterede med kaffe og æb-
leskiver, fik vi så et udvalg af dejlige 
julesange, som beboerne kunne synge 

Fra midten af december, hen over jul 
og nytår og frem til nytårsgildehallen, 
har der været travlhed på Farmen.

Det hele startede med rydning af skuf-
fer og skabe, samt nedrivning af det 
gamle køkken og bortkørsel af samme.

Herefter gik John Møller og Lars Hansen 
i gang med at sætte det nye køkken op 
og lægge nyt gulv. Selvfølgelig var der 
ting der drillede, men alligevel lykkedes 
det at få gjort køkkenet færdigt inden 
nytår – der mangler dog påsætning af 
fodspark og afdækning ved loftet – lige 
som bordkomfuret ikke er sat på plads, 
da der var leveret et forkert komfur.

Efterfølgende gik Søren Hebo i gang 
med el-arbejdet og fliseopsætning sam-

Nyt køkkeN På FaRmeN

men med Gunnar Mathisen, ligesom 
køkkenvask blev isat, afløb etableret 
og vand blev tilsluttet, opvaskemaski-
nen tilsluttet og afprøvet. Samme dag 
forestod et større oprydningsarbejde og 
bortkørsel af indpakningsaffald og an-
dre affaldsprodukter.

Den �0. januar var der 6 der havde 
meldt sig til arbejdsdag på Farmen, for 
at få rengjort køkkenet og få sorteret og 
sat service på plads i køkkenet. 

Der blev kasseret, tørret af, ryddet op 
og sat på plads, således at køkkenet 
kunne bruges til vores nytårsgildehal. 
Det ville have været rart hvis der havde 
været tid til også at have fået vasket alt 
servicet, men det var der for få arbej-
dere til at få gjort.

med på eller nynne med til! En rigtig 
dejlig eftermiddag, som skabte hygge 
og glæde, og Seniorkoret var også gla-
de for at besøge os, og lovede at kom-
me igen næste år!

Næste café bliver torsdag 2. marts, 
hvor Rosengårdens Husorkester vil un-
derholde.

GooD-tuRN-lauGet

Fremadrettet er der ikke � sæt service 
der skal holdes styr på, da det er be-
sluttet, at alle lejere bruger det samme 
– det eneste der bliver lukket inde er 
vores glas, som der vil blive adgang til 
ved festlige lejligheder. Det ekstra kø-
leskab og fryseren er placeret i baglo-
kalet og på fryserens tidligere plads er 
der kommet et nyt rengøringsskab.

Vi skulle gerne have de sidste ting ord-
net inden den �. februar, hvor vi har den 

første udlejning – skulle vores kom-
fur ikke være kommet, kan det gamle 
komfur sættes i køkkenet og bruges i 
stedet.

Vi skylder den håndfuld gildebrødre, 
der har været meget aktive omkring 
køkkenet en stor tak for det store ar-
bejde der gør at vi i Gilderne har et nyt 
og flot køkken på Farmen.

Tommy 
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SuSå gildet

om at aRRaNGeRe 
SPejDeRløb
Zaxsez kommer og fortæller om deres arbejde med at arrangere spejder-
løb ud over det sædvanlige for spejdere i alderen �� til �7 år.

Vi indbyder ledere fra de lokale spejdergrupper til at deltage i mødet så 
de kan få et bedre kendskab til dette spændende løb.
 
Der vil blive serveret kaffe/the med tilbehør i løbet af aftenen.
 
Tilmelding gruppevis senest fredag den 3. februar til Niels Andersen 
på njandersen@stofanet.dk eller tlf. 2274 8045.
 

Hilsen Niels
 

GilDemøDe
Suså Gildet afholder

Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19.30 på Farmen

bemæRk:

Dette arrangement er åbent 

for alle gildebrødre!

NæStved - FælleS

SeNioRlauGet

Januar 2017
S 1 Nytårsdag

1M 2

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

2M 9

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

3M 16

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

4M 23

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

5M 30

T 31

Februar 2017
O 1

T 2

F 3

L 4

S 5

6M 6

T 7

O 8

T 9

F 10

L 11

S 12

7M 13

T 14

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

8M 20

T 21

O 22

T 23

F 24

L 25

S 26

9M 27

T 28

Marts 2017
O 1

T 2

F 3

L 4

S 5

10M 6

T 7

O 8

T 9

F 10

L 11

S 12

11M 13

T 14

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

12M 20

T 21

O 22

T 23

F 24

L 25

S 26

13M 27

T 28

O 29

T 30

F 31

April 2017
L 1

S 2

14M 3

T 4

O 5

T 6

F 7

L 8

S 9 Palmesøndag

15M 10

T 11

O 12

T 13 Skærtorsdag

F 14 Langfredag

L 15

S 16 Påskedag

16M 17 2. påskedag

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

17M 24

T 25

O 26

T 27

F 28

L 29

S 30

Maj 2017
18M 1 Første maj

T 2

O 3

T 4

F 5

L 6

S 7

19M 8

T 9

O 10

T 11

F 12 Store bededag

L 13

S 14

20M 15

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

S 21

21M 22

T 23

O 24

T 25 Kristi himmelfartsdag

F 26

L 27

S 28

22M 29

T 30

O 31

Juni 2017
T 1

F 2

L 3

S 4 Pinsedag

23M 5 2. pinsedag/
Grundlovsdag

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10

S 11

24M 12

T 13

O 14

T 15

F 16

L 17

S 18

25M 19

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24

S 25

26M 26

T 27

O 28

T 29

F 30Ugenr.dk

aPRil 2017
iNDSamliNG
iNDSamliNG

loPPetoRv
loPPetoRv

huSk loPPetoRv
Nu eR  

DeR   
kuN   3 
måNeDeR 
til!!!

Seniorerne afsluttede året �0�6 med en 
julefrokost hos Marianne og Kurt Mu-
usmann den 20. december.

Det blev en dag med god mad og di-
verse snapse af Kurts store udvalg af de 
hjemmebryggede våde varer.

Seniorerne har ikke været samlet i ja-
nuar på grund af nytårsgildehallen som 

var sammenfaldende med den tredje 
mandag i måneden, som er seniorernes  
mødedag.

Næste møde er planlagt til mandag 
den 20. februar.
   Hans Jørgen
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SuSå gildet

Hvert år i februar måned deltager op til 
�00 børn i alderen �� til �7 år på en stor 
oplevelse. De skal på Zaxsez, et af de 
største spejderløb i Danmark. Zaxsez 
løbet arrangeres af foreningen Zaxsez 
som er en forening under Svend Gønge 
division.

Zaxsez er et løb der har til formål at ud-
vikle spejdere i alderen �� til �7 år til 

mere selvstændige individer. Gennem 
realistiske temaer i en fantasiramme 
tvinger vi spejderne til at tage stilling 
til nogle af de store ting i samfundet 
– som eksempel kan nævnes krig, ban-
der, reality, mobning og social udstø-
delse, terror og andre relevante pro-
blemstillinger.

Gennem konkrete aktiviteter bliver 
spejderne stillet over for både etiske 

zaxSez

Foto: M. Thomsen

SuSå gildet

GilDetiNG
Tirsdag 7. marts kl. 19.00

på Farmen

Dagsorden iflg. vedtægter udsen-
des senere.

Forslag til behandling på gildetin-
get skal afleveres til gildeledelsen 

senest 7 hverdage før.

Gruppevis tilmelding senest den 1. 
marts til Tommy, 

mail:figenvej000@gmail.com el-
ler tlf. 3036 1840

og personlige udfordringer. Som ek-
sempler kan nævnes at vi i �0�4 lavede 
en svævebane over Sakskøbing Fjord, 
hvor spejderne svævede ca. 60 meter 
over fjorden i mørke. I �0�� satte ”ter-
rorister” ild til et hus for øjnene af spej-
derne. I �0�� rappellede spejderne �7 
meter ned ad Roskilde Vandtårn. I �0�4 
lavede spejderne kemiforsøg med en 
kyndig fysiklærer. Det seneste Zaxsez 
i �0�6 handlede om menneskesmugling 
og foregik i Vordingborg. I Vordingborg 
skulle spejderne  blandt andet testes på 
militærets forhindringsbane.

Udover at lave løbet så har Zaxsez også 
hjulpet til på Spejdernes Lejr i �0��, 
hvor vi lavede aktivitet for ca. 4.800 

spejdere. I �0�5 stod vi for at levere 
teknik og samaritter på divisions-som-
merlejr i Svend Gønges Division. I år 
kommer til at handle om at udvikle for-
eningen og nytænke løbet. Derudover 
så kommer mange af os til give en hånd 
med på Spejdernes Lejr �0�7, hvor vi 
skal være med til at planlægge og op-
stille el, vand og internet på aktivitets-
pladserne.

Læs mere på http://zaxsez.dk/

Foto: Stendorf Foto
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SuSå gildetSuSå gildet

2. gruppe
Tirsdag den 10. januar, var 7 af grup-
pens 8 medlemmer, samlet hos Ida til 
gruppemødet. Efter de indledende run-
der med hverdagssnak om hvordan jul 
og nytår var gået, helbred, gildernes 
tilstand og almindelig snak, gik vi i 
gang med aftenens emne, som Ida var 
ansvarlig for.

Emnet hed ”nytårsforsætter” – eller 
hed ikke ”nytårsfortsætter”? – det hav-
de vi en snak om og fandt frem til, at 
det hed ”nytårsforsætter”.

Ideen til emnet havde Ida fået fra Sjæl-
landske, den ��. december �0�6 og ne-
denstående er emnerne til forsætterne 
listet op – alle noget der har med vores 
planets overlevelse at gøre.

1. Lav et bæredygtig nytårsmåltid.
 Tænk over hvilke råvarer du bru-

ger. 90% af verdens fiskebestande 
er fuldt udnyttede eller overfiske-
de. Køb fisk der er fanget under 
ordentlige forhold.

2. Spis mindre kød.
 Efterspørgslen på Soja, er en stor 

drivkraft for fældning af regnskov. 
Alene sidste år blev der fældet 46 
millioner ha regnskov, for at dyrke 
Soja til dyrefoder. � kødfrie dage 
om ugen kunne være et forslag.

3. Tag din egen indkøbspose med 
når du handler ind.

 Plastik er en af vores største mil-
jøsyndere. Af det affald der fjernes 
fra verdenshavene er 6�% plastik. 
Og i dag findes der store ”øer” i 
verdenshavene, bestående af pla-
stik.

4. Brug offentlig transport.
 Ved brug af offentlig transport ned-

sættes CO� udslippet. CO� er en af 
vores største forureningskilder på 
jorden.

5. Stop madspild og spis rester.
 Mange madrester kan blive til læk-

re retter og der findes kogebøger 
med gode ideer til at bruge rester.

6. Spar på energien.
 Ved at huske at slukke for strøm-

brugere, bruge led pærer, energi-
venlige apparater, sparer du kloden 
for CO� udslip.

7. Vask dit tøj ved lavere grader.
 Ved at vaske ved lavere grader, bru-

ger du mindre energi og der bliver 
mindre slitage. Undgå at bruge tør-
retumbler, så holder dit tøj længere.

8. Pas på dit tøj.
 Der kræves enorme mængder vand 

for at producere tøj. Ca. �.700 l for 
at fremstille en T-shirt og ca. ��.000 
l for at fremstille et par jeans. 

9. Genbrug hvor du kan.
 Genbrug hvad der kan genbruges, 

sorter affald til genbrug, aflever 
evt. brugte ting til genbrug, på net-
tet findes der masser af oplysnin-
ger om genbrug.

10. Spar på vandet.
 Spar på vandet og hjælp miljøet. 

Luk for vandet når du børster tæn-
der, tag korte brusebade og spar på 
energien og varmeregningen.

Gruppe 1
Det var ikke længe vi kunne nå at slap-
pe af oven på nytåret da vi havde aftalt 
gruppemøde hos undertegnede den 4. 
januar, for at vi kunne nå at arrangere 
gildemøde i februar.

Vi mødtes og fik ønsket hinanden godt 
nytår inden vi gik i gang med planlæg-
ningen af gruppemødet (se indbydelse 
i dette nummer af nøglen). Efter denne 
planlægning var ordet frit og som sæd-
vanlig var der ikke mangel på samta-
leemner.

Efter en aften i god ro og orden sluttede 
vi aftenen med kaffe og kage.

Venlig hilsen
Niels Juhl Andersen

Nyt FRa GRuPPeRNe

Gruppe 3
Nu er vi allerede langt inde i �0�7. Vi 
har haft en god Nytårsgildehal, hvor 
det nye køkken blev indviet, det skal 
nok blive godt.

Vores næste gruppemøde fik vi fastsat 
til torsdag den 9. februar kl. 14.00 
hos Palle.                                      Inger

Alle emnerne gav grobund for en god 
snak om hvordan vi selv gjorde og 
hvad vi fremadrettet ville gøre. Et vir-
keligt godt emne.

Efterfølgende havde vi en god snak om 
nylig afdød BIO-ejer, Anne Lise Hov-
mann og hendes betydning for biograf-
livet i Næstved, igennem mange år.

Også her kunne Ida bidrage med spæn-
dende historier, da Ida via sine for-
ældre, havde været tæt på Anne Lise 
Hovmann. Historierne må I have til 
gode – de fortælles bedst af Ida.

Ved kaffebordet, som bød på hjemmela-
vet sylte, dyrlægens natmad og en læk-
ker lagkage, blev der drøftet pension 
og pensionsstørrelser, handel på nettet 
contra handel i byens forretninger og 
pludselig var klokken ��.�0 og vi brød 
op, efter en aften med gode snakke og 
noget at tænke videre på.          Tommy
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FælleS - gildereJSe

Gilderejse 2017: 

toRSDaG 24. august
Efter endt opsamling på Sjælland sejler 
vi med færgen fra Gedser kl.9.00. Om-
bord på færgen morgenbuffet.
Fra Rostock går turen videre mod Polen 
med passende pauser undervejs. I Polen 
ser vi verdens p.t. største Jesus statue 
i byen Swiebodzin. Overnatning i Li-
chen med aftensmad.

FReDaG 25. august
Efter morgenmad besigtiger vi en af ver-
dens største kirker med plads til �7.000 
sjæle. Derefter kører vi til Warszawa. 
Ved ankomsten indtager vi byens vare-
tegn – Kulturpaladset, hvor vi oppe fra 
��4 meters højde ser byens panorama. 
Efter indkvartering tager vi på en gåtur i 
Den Gamle By og Kongeslotskvarteret. 
Vi besøger Warszawas historiske mu-
seum og ser en arkivfilm om Warszawa 
før og efter krigen. Fællesspisning på 
hyggelig restaurant om aftenen. Over-
natning på hotel.

løRDaG 26. august
Udflugt til Zelazowa Wola – Frede-
rik Chopins fødested. Vi besøger hans 
barndomshjem, i dag museum belig-
gende på en smuk herregård. Vi hører 

en sommerkoncert med et potpourri af 
hans musik. På vej tilbage til Warszawa 
besøger Polens berømteste plakatmu-
seum. Fællesspisning om aftenen.

SøNDaG 27. august
Efter morgenmad tager vi på bustur i 
Warszawa og ser byens vartegn og by-
dele. Om eftermiddagen besøger vi et 
spændende jødisk museum, som via en 
multimedie udstilling viser de polske 
jøders tusindårige historie. Vi slutter 
dagen med fællesspisning på en jødisk 
restaurant.

maNDaG 28. august
Fri formiddag. Efter frokost forlader vi 
hovedstaden og kører mod landsbyen 

PoleN - hoveDStaDSReGioNeN
Warszawa & Bialowieza Nationalpark – historie, kultur & natur 24.-31. august

FælleS - gildereJSe

Bialowieza, hvor Polens og måske 
Europas smukkeste nationalpark ligger 
– den europæiske bisonokses kongerige! 
Regionen her præges af en smuk blanding 
af natur, religioner og kulturer, som vi 
studerer under besøg i smukke kirker 
og maleriske landsbyer. Overnatning i 
Bialowieza.

tiRSDaG 29. august
Hele dagen i Bialowieza med ture i 
bus, hestevogn og til fods. Vores største 
ønske i dag er at se en flok bisonokser, 
når de færdes frie i den flere hundreder 
gamle urskov, en nærmest en eksotisk 
oplevelse!
Om aftenen arrangeres en festmiddag 
ved bålet med egnsretter. Overnatning 
på hotel i Bialowieza.

oNSDaG 30. august
Efter en lang formiddag, hvor vi bare 
nyder naturen lige uden for hotellet 
rejser vi tilbage mod vest og mod sidste 
overnatning i Polen.

toRSDaG 31. august
Turen går hjemad efter morgenmad. Fra 
Rostock med færgen kl.�7.00 med stor 
aftenbuffet ombord på færgen. 
Forventet ankomst til Sjælland kl.�0.00-
��.00.

Pris pr. person: kr. 5.500,-  v/ min. 40 deltagere
Inkl.: Transport med komfortabel bus, færgeoverfart, 7 overnatninger på gode ho-
teller, indkvartering i værelse med bad/wc, 8 x morgenmad/aftensmad, udflugter 
ekskl. entreer, bidrag til Rejsegarantifonden.
Tillæg for: Enkeltværelse kr. 1.000,-, entreer, frokoster, drikkevarer, forsikringer.
Programmet: Er vejledende og der tages forbehold for ændringer!

Forhåndstilmelding til Ruth Rosfeldt på tlf. 2095 9549  
eller mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk. 
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2. NæStved 2. NæStved

juleGilDehal

”Nu tændes �000 stjerner” bød �5 gil-
debrødre velkommen i gildehallen.

Vi havde besøg af Distriktsgildemeste-
ren, vi havde en 50-års jubilar, vi havde 
en overførsel til vort gilde, besøg af gil-
debrødre fra Farumgildet og fra 4. Sla-
gelseGilde.
 
Vor Gildemester Ole Köser begyndte 
aftenen med at overføre Merete Løvsted 
fra 4. SlagelseGilde, alt efter bogen. 
Nu har vi hendes underskrift i vor Gil-
deskrå. Jeg opfattede at Merete havde 
været med i gildebevægelsen i �� år.
 
Den første del af GM tale var til Bo-
dil Kjeldgaard, vor 50-års jubilar, som 
blev holdt straks efter, og vor Distrikts-
mester fik ordet og bragte et endog 
meget stort tillykke til Bodil, jo Bodil 
havde i sine 50 år i gildebevægelsen 
siddet i en ledelse sammenlagt i �0 år 
- jeg gentager �0 år!

Distriktgildemesteren overrakte 50-års 
nålen, og prøvede at sætte den fast, dog 
uden held, hvad er det med disse nåle?
Dog, Bodil fik nålen og problemet se-
nere løst af en fingenem mandsperson.
 
Gildemestertalen kredsede meget om 
dette at vi nu her i december fejrede ju-
len. Meget med lys i den mørke tid. Var 

man nu sikker på at det at vi fejrede jul 
omkring Jesu fødselsdag �5. december 
skyldtes Jesusbarnets fødsel? Vi er jo 
godt klar over, heroppe i Norden, at vi 
på samme tidspunkt længe før vi blev 
kristne, har fejret solhverv. Af Julius 
Cæsars kalender var datoen der skulle 
fejres �5. november, en anden hersker 
mente julen skulle fejres ��. januar.

Nuvel; vi er glade for at julen står for 
døren, med alt hvad dette så måtte in-
debære.

Oles tale var ikke så lang, jeg er sikker 
på at han har taget behørig hensyn til 
aftenes øvrige program. Dette med at 
tage hensyn havde turhavende gruppe 
også gjort, de havde meddelt at der blev 
ikke holdt noge 5. min. Sct.Georg.

Efter den rituelle afslutning sluttede 
gildehallen meget højtidelig med at vi 
hørte trompetisten Per Nielsen spille 
”Dejlig er Jorden”.
 
I efterhallen blev vi bænket og bevær-
tet, det vil sige, vi måtte nu selv hente 
den, men der var rigeligt og det smagte 
godt. Aftenen blev behændigt og smi-
lende styret af Grethe Munk, der var 
faktisk meget at holde styr på. Merete 
blev budt velkommen, hun var allerede 
blevet tilknyttet en gruppe, nu har hun 

nogle at holde sig til. Jeg mener det 
var på dette tidspunkt vi sang �. gildes 
sang.
 
Ikke uventet var der mange der holdt 
tale for Bodil og selvfølgelig meget 
velfortjent.

Sluttelig fik Bodil ordet og takkede 
mange gange. Hun fortalte at hun kom 
ind i Gildet i Præstø som kun �4-årig 
og var blevet gildemester �. gang som 
�9 årig. Bodil havde været Gildemester 
� gange (en gang i Præstø og � gange 
her i �. Gilde).

Hun rettede bl.a. en stor tak til nu afdø-
de ”Stadsmik”, her fra �. gilde. Da han 
var Distriktsmester, var det ham der til-
skyndede Bodil til at gå ind i ledelsen, 
hvad hun nu aldrig havde fortrudt.

Bodil havde også været distriksgilde-
mester, medstarter af I-dag og meget 
mere. Det var ikke alt jeg som refe-
renten fik fat i. Nu var Bodil leder af 
Good-Turn-lauget, og havde i øvrigt 
sin ugentlige dag på plejehjemmet Kil-
demarkcenteret.

Aftenen sluttede med at vi samledes og 
med kun levende lys tændt, sang ”Nu 
flyver mørkes fugle”

Reserve-referent Ole Finn W.

- 2. Gildes Julegildehal 5. december på Farmen

GilDemøDe
mandag 13. februar kl. 19.00 

på Farmen
for gildebrødre med ledsagere.

SyNG DiG SuND
Asger og to andre gildebrødre fra 

Vordingborg kommer og synger og 
spiller for/med os og vore  

ægtefæller.

I løbet af aftenen bliver der serve-
ret en let anretning. Drikkevarer til 

farmpriser.

Gruppevis tilmelding senest den 6. 
februar til Erling, tlf. 4158 8054 
- mail: helly@stofanet.dk

bemæRk:

Dette arrangement er åbent 

for alle gildebrødre!
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2. NæStved 2. NæStved

Nyt FRa GRuPPeRNe
1. gruppe 
Siden sidste Nøgle udkom, har vor 
gruppe haft � gruppemøder.
 
13. december
Vort møde i december var vort jule-
møde. Vi samledes i midtbyen den ��. 
december.

Vor gruppeleder havde forlangt en gå-
tur før det egentlige møde (julefrokost). 
Derfor havde værtsparret arangeret en 
mindre gåtur tæt på byen. Vi kom frem 
til Susåen og fandt frem til hvor det 
påtænkte Åbad skal ligge, i øvrigt ikke 
langt fra hvor der i meget gamle dage, 
Dengang der var vinter til, havde væ-
ret en skøjtebane, dengang farfar (Hans 
K) var dreng, og gik i korte bukser året 
rundt. Skøjtebanen lå dengang lige over 
for Slusehuset.

Nå, videre gik det langs Susåen helt ind 
til Kompagnistræde, til det hemmelige 
sted, nemlig “Naverhulen”!

Tre navere var til stede for at beværte os 
– mod betaling – og på en meget munter 
og lun måde fortælle os om hulen, for-
mål med videre, og ikke mindst, hvor-
dan man blev Naver. Der kræves hånd-
værkeruddannelse, alle arter. Kvinder 
optages også, og så skal man have arbe-
jet mindst � år i udlandet. Grønland og 
Færøerne betragtes som udlandet.

Efter besøget der, krydsede vi gennem 
byen til Bryggergården hvor resten af 
vort møde fandt sted. God julefrokost, 
igen lidt men godt, rigelig drikkelse og 
naturligvis pakkespil.

Endnu engang blev Nytårsgildehallen 
nænsomt drøftet – inge panik der er 
god tid – og snakken gik i øvrigt rigtig 
hyggeligt. Vore gæster, for det var hos 
Tove og Ole det foregik, gik/kørte/blev 
hentet ca. kl. �7.00.  

Refr. Ole W.
11. januar
Gruppens første møde i �0�7 fandt sted 
onsdag den ��. januar Vi holdt møde 
hos Kirsten og Kurt på Morelvej.

Det blæste en halv pelikan, så det var 
godt at komme ind i lunet, hvor vi straks 
blev sat ved bordet og beværtet på bed-
ste vis: en suveræn god tærte, dertil di-
verse drikkelse. Nu havde det jo været 
årsskifte siden vi sidst var samlet, med 
� forskellige nytårstaler, så der var nok 
at tage fat på, og det blev der, enighed 
gør stærk siger man, der er vi ikke, for 
helt den samme oplevelse af talernes 
indhold havde vi ikke. Her levede vi 
helt op til indholdet af �. gildes sang.

Aftenens, det var altså frokosttid, emne 
var uddelt i forvejen og handlede om 
en by på Lolland-Falster. Kurt fortalte 
derfor om Nykøbing F. Kurt stammer 

fra Stubbekøbing, hvor han havde væ-
ret i lære hos Ford, der også havde virk-
somhed i netop Nykøbing.F. Denne by 
havde engang været en kongeby. Hvor 
slottet havde ligget er fastslået.

Nykøbing F. er og var den førende by på 
Lolland-Falster og havde meget tidligt 
haft jernbane og station i byen, ja længe 
før Storstrømsbroen blev bygget. Før 
dengang blev togene overført med fær-
ge. Vi er en del der kender fodboldklub-
ben B�90�, etterne blev de kaldt, og alle 
kender vel i dag Nykøbing Falster Re-
vyen. Byen har stadig en sukkerfabrik. 
Jo der lugter af penge overalt i byen, fra 
�. oktober og til jul. Hele Kurts indlæg 
lader sig ikke referere.

Vor gruppeleder Hans K. gennemgik til 
slut Nytårsgildehallen. Alt skulle være 
på plads, alle poster bestredet, (som 
Osvald H. sang) så gruppen har gjort 
deres bedste for at alt skal forløbe på 
bedste vis. Vi får se.

Vort næste møde er hos Gunhild og 
Hans, og er den 22. februar. kl. 13.00  
– emne Nysted.                  Refr. Ole W.

2. gruppe 
Julemøde, fredag 9. december 2016
Der var én ting alle gruppens medlemmer 
var enige om. Nemlig, at nu skulle rigtig 

hygge os. Og om vi bare ikke gjorde det. 
Da tidspunktet for mødet oprandt, blev 
der båret en lind strøm af mad og drikke 
ind i huset her i Sandved.

Julefreden og -matheden sænkede sig 
over gemytterne, efterhånden som vi 
nåede frem i menuen. Alle deltagere 
havde hver især medbragt velsma-
gende retter, og for at de stakkels dyr, 
som havde lagt krop til maden, ikke 
skulle lide unødvendigt, blev der skyl-
let passende efter på vejen videre frem 
i systemet. Alle havde selvfølgelig i 
tankerne, at der forestod en hjemtrans-
port, og et enkelt gruppemedlem havde 
været forudseende, og kapret en taxa til 
hjemturen. 

Var man måske lidt matte ud på efter-
middagen, så blev spilledjævelen vakt 
i alle deltagerne, da pakkespillet tog 
fat. Det tog sin tid at få spillet afviklet, 
og ved en nærmere kontrol, viste det 
sig, at minuturet ikke kunne udholde 
spændingen i fjederen, og havde givet 
op.

Da vi skulle sige farvel, og udtrykte di-
verse gode ønsker for den tilstundende 
jul og det nye år, var alle enige om, at 
vi havde haft en rigtig god dag, og at 
det synd for Grete, at hun måtte melde 
afbud.

                                               Frank



�� Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” ��Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

2. NæStved

GilDetiNG
Mandag 13. marts kl. 18.30

på Farmen

Dagsorden i.h.t. vedtægterne ud-
sendes senere.

vi heJSer Flaget For

Fødselsdage:
Frank Jensen     ��. februar
Hanne Jensen   �5. februar

hJertelig tillykke

mange tusinde tak 
for flaskerne jeg modtog 
til min 75 års fødselsdag.

Mange hilsner Grethe Munk

Gruppe 3
Det sidste gruppemøde i �0�6 holdt vi 
som en julefrokost, hvor vi hver især 
medbragte en ret samt ægtefæller. Pro-
grammet var ikke andet end hyggespis-
ning og selvfølgelig også slåskamp om 
pakker, der blev erhvervet ved at slå 
seks med en terning.

Det gik som det plejer, nogle erhver-
vede flere pakker og andre ingen, men 
sådan er det jo.

En rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi 
sluttede med at ønske hinanden en glæ-
delig jul. Næste møde den 26. januar 
hos Trist.

Første møde i gruppen i det nye år, var 
den 26. januar hos Trist.

Vi mødtes kl. ��.00 til frokost, hvor 
snakken fra starten gik lystigt. Da 
frokosten var overstået, og kaffen på 
bordet, selvfølgelig med tilhørende 

lagkage, som Inge er verdensmester i, 
fortalte Trist om sit genoptagne trædre-
jearbejde. Det havde været en stor for-
nøjelse at komme i gang igen.

Der sniger sig også altid en del ”no-
stalgi”-snak ind i samtalen. Trist har 
været med i gildet i mange år, og han 
har derfor mange gode fortællinger om 
tiden tilbage i gildets historie. En god 
eftermiddag.

Næste møde hos Merete den 21. fe-
bruar kl. 12.00.

Ref. Kurt Muusmann

Gildeledelsen i Præstø klar til at op-
tage en ny gildebror. Fra venstre GK 
Marjun Moseghaard, GM Rika Ramsy 
og GS Ulla Nielsen.

- den 4. januar 2017
Det var med nød og næppe, vi kunne 
komme tørskoet til Spejderhytten pga. 
stormfloden. Hytten ligger tæt på Tu-
bæk Å og sluserne mellem fjorden og 

åen. Her stod Beredsskabsstyrelsen 
vagt og havde lukket vejen over Øster-
bro, da åen var gået langt over sine 
bredder og vandet stadig steg.

Ved �0 tiden kom de da også ind i Hyt-
ten og anbefalede, at de biler, der var 
parkeret lige uden for Hytten, blev flyt-
tet. På det tidspunkt var der kun ca. 4-5 
meter til den stigende vandstand.

Men inde i gildehallen var der ild i pej-
sen og lunt og godt, og gildemesteren 

PræStø

NytåRSGilDehalleN

Den nys 
optagne gil-
debror Joan 
Kirkevang.
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PræStø PræStø

GBer fanget i eftergildehallens glæder.

GilDetiNG
Onsdag 8. marts kl. 18.30

Forslag der ønskes behandlet på tin-
get, skal være gildemesteren skrift-
ligt i hænde senest den 8. februar

 
Venlig hilsen Gildeledelsen  

Deadline til nr. 2 
er tirsdag den 21. februar

Lær af i går!
Lev for i dag!!                              

 Håb for i morgen!!!

GilDemøDe
mandag 1. februar

�. gruppe har fornøjelsen af, at indbyde jer til en aften i selskab med et par 
gamle spejdere fra KFUMs klan i Præstø. 
 
Morten Nygaard og Janus Brøndum Holm fortæller og viser billeder fra 
deres ture på ski over Hardanger Vidden. Ture, der ikke er for alle og en-
hver, men i realiteten overlevelsesture.  

Sidste tilmeldelsesfrist mandag den 30. januar til Dorthe Urech.

kunne byde velkommen og godt nytår. 
Vi havde den store glæde at optage et 
nyt medlem, nemlig Joan Kirkevang. 
Velkommen! Og så fortalte Rika en 
forrygende og humoristisk version af 
Danmarkshistorien på 4 minutter.

Til eftergildehallen var der dækket et 
meget smukt nytårsbord af gruppe �, 
der også stod for den fantastiske kar-
rysuppe med rejer og tilhørende flutes. 
(opskriften er lagt ud på en mail til os. 
tak!). 

Da vi stadig var i besiddelse af nogle 
vingaver, var drikkevarerne gratis den-
ne aften. Efter et par hyggelige timer 
var sæson �0�7 således skudt godt i 
gang for Præstøgildet.            Lis Holm

Det uDviDeDe  
GilDe- 
leDelSeS- 
møDe
- blev holdt 18. januar. 
Kitty syntes, at billedet af 
Rika, vores gildemester, 
som farer rundt og rundt, så 
ret så morsomt ud. 
Mon hun siger siger: ”Kom 
så her, lille vovse” ?

bemæRk:

Dette arrangement er åbent 

for alle gildebrødre!
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Stege Stege

- den 9. januar 2017
                     
Efter den traditionelle og højtidlige 
optakt til nytårsgildehallen og efter at 
have sunget ”Vær velkommen herrens 
år” talte gildemesteren.

Som vanligt havde Elna meget på hjer-
tet og startede med et tilbageblik på det 
forgangne år og nævnte i den forbin-
delse, hvordan de triste og forfærdelige 
ting fylder meget i vores bevidsthed, 
men mindede os om, vi også bør huske 
de lyse og glade stunder.

I sit tilbageblik på �0�6 omtalte Elna 
de internationale begivenheder, som 
har rystet alle, så som Englands nej til 
EU, præsidentvalget i USA, atomprø-
vesprængninger i Nordkorea og diver-
se terrorhandlinger. Men som gildeme-
steren sagde til os, skal vi ikke lade os 
skræmme, selv om vi nok kan frygte,  
hvad fremtiden bringer.

Videre nævnte Elna flygtningelejrene 
rundt om i landet og de vanskeligheder,  
der uværgerligt må følge med. Vanske-
ligheder begge veje, men ”Vi har set 
nogen, som har fået bygget venskaber 
på tværs af grænser og andre,  som er 
sure over, at solen ikke skinner”.
 
Elna rundede denne del af sin tale af 
med at nævne sin manglende tro på fred 

i verden, men vi skal opføre os ordent-
ligt over for hinanden – også dem vi 
på demokratisk vis har valgt til lands-
ledelsen! Herefter læste Elna et poesi-
vers fra �960, som sikkert var ukendt 
for mange af os: ”Granatæblet er delt 
i mange rum, men saften er lige rød i 
dem alle, foretræk ikke uretfærdigt en 
race mennesker, thi blodet er lige rødt 
i dem alle”.

Blandt årets glade hændelser nævnte 
Elna først og fremmest,  at vi havde be-
søg af Bernard.  En fantastisk dag fyldt 
med glæde og nærhed.

Også flere almene begivenheder og 
egne oplevelser blev  nævnt og gilde-
mesteren sluttede med følgende: ”Mit 
fjumreår er slut og den barske hverdag 
som pensionist er startet. Med mange 
aktiviteter og samvær med dejlig af-
slappede mennesker – men stadig er 
det noget, jeg selv siger ja til”  – ”Ta` 
ja-hatten på frem for nej-hatten. Ja-hat-
ten er en glad hat og passer til al slags 
vejr”.

Efter en rigtig god Gildemestertale var 
der 5. minutters Sct. Georg ved Anni. 
Et fint lille indlæg: ”Om at smile”! 
”Et smil koster intet, men giver me-
get. Det gør den rig, som modtager 

det, uden at gøre den fattigere, som 
giver det. Det kræver blot et øjeblik, 
men mindet om det kan ofte leve for 
bestandig. Ingen er så rig eller mæg-
tig, at han kan undvære det og ingen 
er så fattig, at han ikke kan blive rig 
ved det. Et smil skaber lykke i hjem-
met, fremmer god vilje i forretninger 
og er venskabets besejling. Det giver 
hvile for den trætte – opmuntrer den 
nedtrykte – er solskin for den bedrø-
vede – og er naturens bedste lægemid-
del mod bekymring. 

NytåRSGilDehal

Alligevel kan det ikke købes, tigges, lå-
nes eller stjæles, for det har kun værdi, 
når det gives. Nogen er for trætte til at 
give dig et smil – Så giv du dem et i 
stedet for”.

Efterfølgende var der boblevand, lækre 
tapas, laks med tilbehør og kage med  
is. En dejlig aften, hvor alle var mødt 
op!

Ena

GilDetiNG
i Hytten

mandag 13. marts kl. 19.00

Dagsorden udsendes senere sam-
men med regnskab.

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

Gildeledelsen
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Stege Stege

I strålende solskin mødtes vi, en del gil-
debrødre samt ægtefæller ved golfba-
nen i Keldby. Gik en god tur ud til det 
gamle Slotshøj forsamlingshus, hvor vi 
fik en lille en + historie om området og 
hvorfor, det hedder Præstekilde. Flot 
udsigt fra højen.

julekomSammeN i hytteN
- en ægtefælles oplevelse - den 4. december 2016

Efter turen kørte vi til hytten, hvor vi 
alle mødtes kl. ��. Desværre var var-
mepumpe og elradiatorer stået af, så 
der var lidt køligt – sikring blev skif-
tet og snart var der lunt og dejligt i den 
flotte pyntede hytte samt et hyggeligt 
julebord.

Frokost kom i gang med nytænkt porti-
onsanretninger af sild, røget laks, røget 
andebryst, sylte, skinke, ost og risala-
mande – alt med diverse tilbehør. Læk-
kert!! Drikkevarer efter behov og til 
rimelige priser.

Der blev også plads til kaffe og dejlige 
hjemmebagte småkager – pakkeleg 
– historie og sange.

For mig som ægtefælle, en god og hyg-
gelig dag med glade mennesker.

Hilsen Jan.
PS.
En lille hilsen fra gildemesteren.
Vi gjorde det!!! Mødte �00% op!!!!
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Når vinteren rinder ……….. intet er 
smukkere end Stege Vold, når den 
står i sit gule erantisflor – det er Frede 
Nielsen`s`værk. 

Frede var en meget aktiv gildebroder. 
Blev optaget i Stege gildet den ��. april  
�974. I de mange år i gildet var det for 
Frede helt naturligt at påtage sig plig-
ter. Har således været både kansler og 
gildemester. 

Frede var tillige formand for Sct. Ge-
orgsgildets børnehave i over �� år – gik 
meget op i livets gang i børnehaven og 
gjorde et stort arbejde her.

Frede var ansat ved Møns Omnibusser 
som trafikkontrollør med køreplaner 
som ansvarsområde.

Frede var en stor natur- og haveelsker 
– passede �-� haver. Var medlem af Tu-
ristforeningen på Møn, hvor han i man-
ge år var guide for turister i bus. Og 
så var Frede medlem af Møns Amatør 
Geologiske Forening. F.eks. forsynede 
han Møns Museum med raslesten.

Frede var pligtopfyldende, omsorgs-
fuld og en ordens mand. Trods tilta-

gende helbredssvigt, satte han en ære i 
med sit stærkt nedsatte syn og benpro-
tese, selv at udføre sine pligter i gildet. 
Fredes transportmiddel var en ganske 
almindelig cykel. Han havde aldrig ejet 
hverken bil eller kørekort.

Når Frede var gruppeleder, sluttede 
gruppemøderne til tiden,  kl. ��.�0.

Frede havde orden i tingene på sin egen 
måde. Vi husker hans rolige stemme og 
tørre latter. Han var god at kende!

Frede samlede sten fra fortiden, men 
efterlod sig en blomstrende vold til os 
og generationer ud i fremtiden. I uen-
delige tider fremover vil folk spørge: 
”Hvor kommer al den skønhed dog 
fra?”
Ære være Fredes minde

Jytte

Stege Stege

GilDeRåDSmøDe  
Mandag den 30. januar 2017

Bemærk kl.. ��.�0 hos 
Elna på Platanvej �4!

tidligere gildebroder Frede Nielsen døde den 23. december 2016

De � gilder i Vordingborg har inviteret gildebrødre med ledsagere fra 
hele Gøngernes Distrikt til fællesmøde 

onsdag, den 8. februar 2017 kl. 19.00
på  Soldaterhjemmet, 

Vestervej 3, 4760 Vordingborg.
Gilderne har inviteret  Flemming Kruse, som vil fortælle om sit arbejde 
som Stadsgartner i Vordingborg Kommune. 

Der vil blive serveret kaffe med kage til en kuvertpris a �5,00 kr.  

Tilmelding til gruppelederne Jytte og Kirsten senest 30. januar.

Samkørsel kan aftales i grupperne.
1. gruppe

GilDemøDe
Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 i  
Vordingborg

BEMÆRK ÆNDRING FRA MANDAG DEN 6. JANUAR

bemæRk:

Dette arrangement er åbent 

for alle gildebrødre!
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kaleNDeReN:
januar:
Ma.�0.  Gilderådsmøde

Februar:
Ma.08.  Gildemøde �.grp.
To.09.   Grp.møde i �. grp. hos Kirsten
Ti.��.    Deadline Nøglen
Ma.�7.  Distriktsgildehal

marts:
Ma.06.  Grp.møde i �. grp. hos 
 Karsten
Ma.06.  Grp.møde i �. grp. hos Knud
Ma.��.  Gildeting �. grp.
Ti.�8.    Deadline Nøglen

april:
Sø.0�.   Ledelsesseminar
Ma.0�. Grp.møde i �. grp. hos Ena
Ma.�0.  Grp.møde i �. grp. hos Anni
On.�9.  Hytterengøring  -  alle
Ma.�4.  Sct. Georgsgildehal  �. grp.

maj:
Ti.0�.    Deadline Nøglen
Ma.08.  Afsluttende arbejdsdag i 
 hytten og på grunden – alle 
 deltager 
On.�7.  Distriktsgildeting  
 – St. Heddinge
Ma.��   Grp.møde i �. grp. hos Inger
Ma.�9.  Gilderådsmøde

juni:
Ma.05.  Deadline Nøglen

On.07.  Friluftsgildehal distriktet 
- Suså
Ma.��.  Sommerudflugt �. grp.

august:
Ti.�5.    Deadline Nøglen

September:
Ti.��.     Deadline Nøglen

oktober:
Ti.�4.     Deadline Nøglen

November:
Ti.�8.     Deadline Nøglen

Deadline til nr. 2 
er tirsdag den 21. februar

Stege


