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FÆLLES
Så er det nye nummer af Sct. Georg
på ”gaden”. Det har været ventet med
spænding, da vi var blevet lovet et helt
nyt layout. Og hvad så…? Jeg må med
det samme tilstå, at jeg absolut ikke er
enig med de fleste af de kommentarer
jeg har hørt og dem jeg har læst på FB.
Sætninger som ”ligner et reklameblad”
og ”var nær røget ud med reklamerne”
er gennemgående.
Først og fremmest er jeg glad for, at man
er gået bort fra det glittede papir. Dertil
kommer at sidestørrelsen, sammen med
skriftstørrelse og -type er ændret. Tilsammen er det med til at gøre bladet lettere at læse. Jeg tøver ikke med at sende
en stor buket roser til Inger Danstrup og
hendes team af hjælpere.
Men ligegyldigt hvordan man designer
bladet, så handler det i sidste ende om
indholdet. Og hvad kan man så læse i
bladet: Indholdet er nøjagtigt som vi
ønsker det. Her tænker jeg på, at det
er læserne, altså medlemmerne af Gilderne rundt om i landet, der leverer
teksterne, og de burde jo ikke ændre
karakter, blot fordi bladet ændrer design. Så derfor, kære læser: Fat pennen,
PC’en, I-Pad’en eller hvad du nu foretrækker at skrive på, og kom med den
gode livsbekræftende og positive historie om livet i gilderne, om dine tanker,
om projekter du drømmer om eller blot
om livet i al almindelighed.
Kurt

ISGF LEGETØJSPROJEKTET ÆNDRER KURS
Kære gildebrødre!
Der er opstået problemer med hensyn til transport af legetøj til syriske flygtningebørn i flygtningelejre i Jordan hhv. Tyrkiet.
De ansvarlige instanser som Røde Kors og Røde Halvmåne i de pågældende
lande vil efter vores direkte forespørgsel kun modtage absolut nyt legetøj,
fordi børnene i flygtningelejrene er så utroligt svage, at de kan smittes af
eventuelle kim på brugt legetøj, og hele transportforetagendet af en sådan
forsendelse med nyt legetøj er et meget kompliceret og dyrt anliggende.
De muligheder, vi har fået angivet fra ISGF´s side, fungerer ikke.
Vi har nu været nødsaget til at lave projektet om, så vi vil foreslå, at gilderne
i Danmark indsamler legetøj, nyt og gammelt, selvlavet m.m., og vi har i stedet fået mulighed for at arbejde sammen med Rumæniens Projektet af 1992
– RP92, som i mere en 20 år har arbejdet i Banat provinsen i Rumænien.
RP92 har lager i Fredericia og arbejder sammen med Transportskolen i Fredericia, som 2 gange om året laver ture til Rumænien med lastbiler. Med ombord
er mennesker fra projektet, som tilsikrer at legetøjet bliver uddelt til børn på
børnehjem og de kan sende billeder hjem om begivenheden.
I uge 14 og uge 42 kører bilerne af sted, og skulle der være nogle gilder som
allerede på nuværende tidspunkt har indsamlet legetøj, skal det være klar til
afhentning allerede først i marts.
Jeg hører meget gerne fra de af jer, som har brug for afhentning af legetøj
inden marts.
DIS’er kan stadig bringe legetøj med til DIS-mødet 5.-6. april i Fredericia.
Vi er meget kede af, at vi må lave om på et ellers meget flot projekt, der er sat i
gang af Verdensorganisationen ISGF, desværre på et meget spinkelt grundlag.
Men da det hen ad vejen har vist sig, at der er så megen usikkerhed med henblik på transportmulighederne og modtagelsesforholdene, ser vi os nødsaget
til at opfordre jer til at gøre brug af ovennævnte mulighed.
Det anser vi for at være mest sikkert og mest forsvarligt.
På vegne af IU
Anne Haastrup-Nielsen
Mail: lgis@sct-georg.dk
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slags tiltag og håbe på, at vi kommer i
betragtning.

DER SKER NOGET PÅ FARMEN
Lige for tiden sker der en masse på Farmen og flere planer ligger og venter.
Det var positivt at komme til gildemøde
og konstatere at underetagen nu også er
blevet malet, – et arbejde som Helge og
hans Roverklan har stået for. Inger har
vasket gardiner og de var hængt op og
der var sat bånd på, så de foldede korrekt.
Nu er huset sat i stand, så vi også kan
være bekendt at leje det ud til pænere
sammenkomster.
Der skal skiftes et par vinduer i køkkenet – vinduerne er indkøbt og John vil
skifte dem, når vejret bliver bedre.
Naturlauget knokler med oprydning
og nyplantning på grunden – et stort
arbejde – men lauget er allerede nået
langt, hvilket kan ses i dagslys. I øvrigt
vil naturlauget gerne have en hjælpende hånd, der er job til alle og alle kan
være med efter bedste evne og de kræf4

ter man måtte have – om ikke andet får
man en masse frisk luft, hyggeligt samvær og en masse sjov.
Vores vandproblem på vejen er klaret
og de bløde steder er fyldt op med asfalt.
Der er planer om at lave et udekøkken i forbindelse med raftegården og
de første materialer er indsamlet, bl.a.
et rustfrit industrikøkkenbord. Vi kan
også godt bruge et par gamle køleskabe og frysere, som kan sættes frem
når lejrpladsen er udlejet. Grupper der
bor på lejrpladsen, forventer at der er
køleskabe og frysere til opbevaring af
fødevarer. Dette er vel også et meget
rimeligt krav, når vi taler om hygiejne
og lange afstande til indkøbsmuligheder.
Shelteren er kaput og der er planer om
at få en ny sat op, måske en bålhytte,
eller begge dele. Da begge dele er dyre,
vil vi søge nogle fonde der støtter den

Gildeledelserne arbejder på at nedsætte
en bestyrelse, der skal være ansvarlig
for Farmen, herunder udarbejde nogle
vedtægter. Når gildeledelserne har bestyrelsen på plads og har fundet ud af
hvad deres ansvarsområde bliver, vil vi
nok få en orientering.
Udlejningen går strygende og også i
skoleferien er der efterspørgsel på hus
og lejrplads og endelig er vi også selv
blevet brugere af alle faciliteterne via
Troldelejren. Forespørgelser og leje-

mål er allerede indgået for både 2015
og 2016, så har du som gildebror et ønske om at leje fremadrettet, vil det nok
være en god ide at reservere allerede
nu.
Andre laug har også travlt – ikke mindst
seniorlauget som har deres møder på
Farmen og foretager små reparationer.
Alt i alt fornemmer jeg en positiv ånd
for at bevare Farmen på Sct. Georgildernes hænder – dette vil dog også
kræve nye medlemmer til at videreføre
arbejdet – så også her er der en opgave
hvor alle kan deltage.
Tommy

SENIORLAUGET
Afslutningen på 2013 blev igen fejret
med en overdådig julefrokost hos
Fossa.

bejdsiver. Noget måtte vi jo tage os til,
så der blev klippet en masse frimærker.

Seniorerne var mødt talstærkt op til en
skøn eftermiddag med dejlig mad og
hyggesnak.

Der var igen møde på Farmen mandag
den 17. februar

Det første møde i 2014 blev fastsat til
mandag den 20. januar.
Seniorerne var samlet på Farmen den
20. januar med de største intentioner
om at tage fat på de opgaver der måtte
være. Men desværre lignede Farmen
en svinesti efter weekend-udlejningen,
så det animerede ikke til den store ar-

Denne dag blev der arbejdet flittigt på
flere fronter. Trist gav bordet i køkkenet en gang olie, og vi fik boret skruer
i væggen på trappeopgangen til alle 4
lysholdere, samt repareret skruestikken
på værkstedet. Der blev selvfølgelig
også klippet en masse frimærker.
Næste møde er mandag 17. marts.
Hans Jørgen
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SUSÅ GILDET
GILDEMØDE
- den 18. februar.
13. gildebrødre var mødt op til gildemødet, som var planlagt af 1. gruppe.
Dagsorden var udsendt til alle inden
mødet, som havde overskriften:
”Gildets fremtid og hvordan får vi
nye medlemmer og fastholder dem”.
Mødet startede med spisning af lækkert
pålæg og mange forskellige oste, som
kunne lægges på flere forskellige brød.
Her til kunne der drikkes kaffe, the, øl,
vand og vin. Under selve mødet var der
chips og sunde grøntsager.

CAFÉ PÅ KILDEMARKSCENTRET
- torsdag den 20. februar
Med 57 tilmeldinger var der næsten
fuldt hus i salen, da beboerne forventningsfulde satte sig ved de dækkede
borde.
Den musikalske underholdning var lagt
i hænderne på “Den muntre Trio” fra
Præstø. Og de blev rigtig godt modtaget, da deres program bestod af de gode
gamle numre, blandt andet fra Giro
413!
6

I pausen forsvandt de seks lagkager
som dug for solen! Efter et par glade timer skiltes vi, og beboerne gav udtryk
for, at det havde været en dejlig eftermiddag.
Bodil

Kurt indledte mødet med at fortælle om
hvad gildeledelserne ind til nu havde
besluttet med hensyn til fremtidig styring og drift af Farmen – da ikke alt
var på plads, vil der ikke her komme
referat af hvad Kurt fortalte, men vil
afvente endeligt referat fra gildeledelserne. Efter Kurts indlæg, var der en
livlig debat og mange (gode) råd og
ideer som Kurt kunne tage med sig til
det videre arbejde.
Herefter fik vi en god snak om hvad vi
skulle gøre for at styrke gildet til fremtiden, herunder at skaffe flere medlemmer og fastholde dem. Alle deltog i
snakken og der kom mange forslag på
bordet og nedenstående er det vi blev

enige om at gøre, men naturligvis skal
et gildeting sige god for noget af det vi
talte om.
På gildetinget i marts, vil 1. gruppe
fremsætte følgende forslag:
Gildeledelsen nedsætter en arbejdsgruppe på X-antal medlemmer, som
indgår i svendegruppen. Gruppens primære opgave vil være kontaktled til evt.
nye medlemmer. Derfor er det vigtigt at
gruppens medlemmer er ”sælgere” og
er i stand til at videreformidle hvad Sct.
Georgsgilderne står for og hvilke forventninger der er til nye medlemmer.
(Ordlyden af forslaget er endnu ikke
helt på plads).
Det er ikke kun gruppen der er ansvarlig for arbejdet – det forventes at alle
yder en indsats for at skaffe nye medlemmer – for eksempel ved at:
• Huske navnene på de loppetorvshjælpere der har vist interesse og videregive navnene skriftligt til gruppen.
• Videregive navne på personer, som
vi har ”glemt” at spørge.
• Hvis man har kontakter til spejdergrupper og forældre med spejder- og
måske gildeinteresse.
• Komme med forslag til nytænkning
om hvad vi kan gøre for at skaffe
nye gildebrødre.
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• Der blev også talt en del om at vi
kunne invitere interesserede med
til vores gruppemøder, gildemøder
med emner af almen interesse og
sidst, men ikke mindst, overvære en
gildehal.
• Det er vigtigt at vi lytter til de nye
medlemmer, giver dem indflydelse,
opfylder deres ønsker, så de oplever
at de er en del af gildet fra dag et og
ikke får den opfattelse og svar ”Det
plejer vi at gøre” – ”Sådan har vi altid gjort”.
• Alle nye medlemmer skal have en
coach/mentor til at bakke dem op,
således at de føler sig som en del af
holdet/teamet/fælleskabet/gildet.
• Der kunne inviteres til åbent hus på
Farmen, for alle voksne med tilknytning og interesse for spejderideen,
hvor der blev fortalt om Farmen og
gildernes aktiviteter og den enkeltes
muligheder i gildet.
• Nye yngre gildebrødre kunne danne
deres egen gruppe i gildet, men skulle også have lov til at komme i øvrige grupper for at lære deres arbejde
at kende, men tilhørsforholdet var i
”unge gruppen”, ind til man selv ønskede at skifte gruppe.

ikke fuld enighed om, da nogle mente
at der var for meget tekst og den derfor
ikke ville blive læst, så derfor blev der
ikke enighed om hvilket materiale vi
skulle give til nye gildebrødre.

1. gruppe havde fremstillet en ”pjece”,
som fortalte om Sct. Georgsgilderne
generelt og om hvad gilderne i Næstved
beskæftige sig med. 1. gruppe foreslog
at ”pjecen” blev brugt som orientering
til måske nye gildebrødre. Dette var der

tirsdag den 11 marts.
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Under eventuelt fortalte Kurt om sit
arbejde med det kommende landsgildeting, som skulle afholdes i Køge.
Kurt skal stå for sekretariatet. Palle
skulle være med til noget grafisk. Kurt
opfordrede andre interesserede til at
melde sig til at være med til at afvikle
landsgildetinget.
Kurt meddelte også at det var hans sidste periode som gildemester (i denne
omgang) og efterlyste evt. kandidater
til posten. Der var allerede en kandidat,
så nu bliver det spændende om der skal
være kampvalg.
Mødet sluttede i god ro og orden kl.
21.30, hvorefter 1. gruppe gik i gang
med oprydning og opvask.
Tommy

HUSK GILDETING
Dagsorden fremsendes senere.
Kurt

GILDEMØDET
- 10. februar
1. gruppe havde henlagt gildemødet til
Holsted Sognegård, dels fordi vejrguderne kunne drille, og dels fordi der er
gang i malerkostene på Farmen.
Der var fuldt hus, da Hans Peter Tams
begyndte sin beretning om sine forfærdelige 8 måneder med ansvaret for 4
mindre søskende, på flugt fra nazisterne. Det var en hjertegribende historie
om en 7 årig drengs kamp for søskendeflokkens overlevelse, deres angst,
deres kamp for at skaffe mad, rå kartofler, roer, biller bag træernes bark osv. I

Hitlerjugend havde han virkelig lært, at
kun den stærke kan overleve!
Efter krigen blev familien genforenet,
men oplevelserne havde sat deres spor
hos børnene, traumer som har boet i
dem hele livet. Utroligt at han kunne
sige, at han ikke var en bitter, men en
glad mand, der arbejdede sig ud af traumet ved at fortælle sin historie, både i
foredrag, og i en bog.
Jeg tror, vi alle fik noget at tænke over.
Bagefter serverede gruppen en lækker
suppe, og kaffe med hjemmebag, mens
snakken gik ved bordene. Om foredraget, for det var svært at ryste af sig.
En stor tak til gruppen for en indholdsrig aften!
Bodil

VI HEJSER FLAGET FOR
Fødselsdage:
Bodil Kjeldgaard
Kurt Muusmann

14. marts
16. marts

HJERTELIG TILLYKKE
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NYT FRA GRUPPERNE

DE GLADE VANDRERE KALDES DE!!

1. gruppe
1. gruppe afholder næste møde mandag den 7. april hos Kurt Muusmann,
Gartnervej 4.
Lise

Uden egentlig afstemning blev resultatet: Købte ærter, som suppleres med
grøntsager (og timian), flæsk og medister, hjemmebagt rugbrød, rødbeder og
rigeligt med stærk sennep.

2. gruppe
- i februar 2014.

Gruppelederen har senere fremsendt
indkøbsliste for dagen, så intet glemmes.

Gruppen holdt møde den 6. februar
hos Bodil og Christian, hvor vi efter
en let frokost tog fat på dagens emner: Planlægning af gildeting og ”aktiv
dødshjælp”.
Da vi er turhavende til gildetinget
måtte vi hele programmet igennem.
Først en lang debat om forslag til ny
gildeledelse, idet hele den nuværende
ledelse ønsker at stoppe. Flere navne
var i spil, men der blev ikke givet nogen egentlig anbefaling; andre grupper
må også have lejlighed til at komme
med forslag.
Og så var der den traditionsmæssige
madplan: Gule ærter og forloren skildpadde (til de kræsne). Skal vi selv tilberede dem eller skal de købes ”i store
pølser”? Er det med eller uden kartofler, og skal der flere grøntsager i? – og
husk nu ekstra timian! Hvorfor ikke i
dagens anledning servere porse-snaps
eller linje-akvavit?
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Med baggrund i ugens debat om Aktiv dødshjælp ved at rejse til Schweiz,
fik vi en god drøftelse af dette etiske
spørgsmål. Og vi var sandelig ikke
enige om langt man skal gå. Hvad hvis
det var din egen nære familie, som var
uhelbredeligt syg? Har vi egentlig ikke
den samme situation, når nogen ligger
i en respirator, hvor der på et tidspunkt
blive ønsket at der slukkes!
Sole
Krønikeskriver 2. gruppe

GILDETING
mandag den 10. marts kl. 18.30
Tilmelding til
Hans Køser senest mandag den
3. marts med angivelse af, om I
ønsker gule ærter eller forloren
skildpadde.

5 gildebrødre og 3 gæster mødtes ved
spejderhytten på engen i Præstø for at
tage med på vandregruppens tur, søndag den 16. februar. Turen gik til Roneklint, så efter at have fordelt sig i 2
biler gik turen ud til Batterierne.
Efter at have set på det nyindrettede
”fyrtårn”, som nok var værd at se på,
gik turen langs stranden. Vind, vand og
de deraf opståede bølger havde i vinterens løb, samlet store flotte bunker
af ålegræs. Et betagende syn. På grund
af vindretningen var der en meget bred
forstrand med læ. Derfor kunne turen
fortsætte uden problemer langs den
høje klint.
Det er spændende at se de forskellige
jordlag, og hvordan de reagerer på påvirkningen af vind og vejr og ikke
mindst bølgerne. At der gnaves kraftigt
af kysten er der ingen tvivl om. Da der
ikke var mere klint at se på, gik turen

op gennem sommerhusområdet, og videre ad landevejen tilbage til Batterierne, hvor bilerne ventede. Vel fremme
entredes bilerne og turen gik tilbage til
spejderhytten, hvor dagens arrangement sluttede med en særdeles hyggelig
frokost i den til lejligheden opvarmede
hytte. Endnu et godt vandregruppearrangement var slut.
Man skal ikke hvile på laurbærrene!
Lørdag den 8. marts er der igen mulighed for at komme med Præstøgildets
vandregruppe ud i den ”vilde” natur,
hvis man møder op ved spejderhytten
senest kl.10.00. Turen er planlagt til at
gå til Fårebakkerne.
Riber
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FASTELAVNSFESTEN 5. FEBRUAR
Aftenens højdepunkt kom som lidt af
en overraskelse, da der i al hemmelighed var blevet hængt en tønde op i
spejderlokalet, mens vi sad bænkede i
pejsestuen og spiste en velsmagende
chili con carne. Con carne = med kød,
så retten refererede til karneval, en fest
hvor man siger farvel til kød.

FASTELAVN ER MIT NAVN
24 gildebrødre og ægtefæller var mødt
op til en fastelavnsfest og alle var
udklædt. Der var juletræ, oliesheik,
munke, hekse, klovn, blomsterpiger,
cowboy, konen med æggene og meget
andet. Et fantastisk skue.
Vi fik serveret chili con carne. Bagefter blev der slået katten af tønden, og
der blev kåret en kattedronning og kattekonge. Det blev Else, Bente og Jens.
Præmie for bedst udklædt blev Kitty
som en fin klovn og Jens Clausen som
“Grethe fra Gyllegården”. Vi fik kaffe
og fastelavnsboller, efter vi havde sunget nogle fastelavnssange.
En stor tak til den arrangerede gruppe
for en rigtig hyggelig aften.
Eva
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Da pigerne havde slået deres tønde
ned, blev det mændenes tur til at lægge
kræfterne i. Traditionen tro gemte tønderne på karameller og klementiner.
Gildemesteren fortalte om den oprindelige mening med at fejre fastelavn og
tidligere tiders orgier forud for fastetidens kedsommelige kost.
Dommerkomiteen havde været på en
vanskelig opgave forud for uddeling af
præmier for bedste udklædning.
Aftenen sluttede med kaffebord med
tilhørende fastelavnsboller og fællessang.
Lis Dam

GILDETING
onsdag den 12. marts kl. 18.30
Vi starter med gule ærter, hvorefter gildetinget afholdes.
Gruppevis tilmelding senest den
9. marts til Lis Holm.
Gruppe 1

Deadline til nr. 3 er tirsdag
18. marts
Tag bekymringer som de
kommer.
De fleste bekymringer ligger
ude i fremtiden.Derfor har alle at
gøre med de ting der – i de fleste
tilfælde – aldrig sker alligevel.
Koncentrer dig om nutiden,
og lad fremtiden kere om sig selv.
13
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Virksomhedsbesøg

En af Erik Ditlevs fremtidsvisioner
er en skadestue med akutberedskab.
Et tiltag, som helt sikkert ville glæde
mange mønboer.

PRIVATHOSPITALET MØN
2. gruppe havde fået den gode ide at arrangere besøg på Privathospitalet, hvilket var vældig interessant.
Mødet startede i ”Store Taler”, et dejligt mødelokale der, som de andre rum
på gangen, havde navn efter de kendte
steder på Møns Klint.
Erik Ditlev, speciallæge i kirurgi og
medejer af hospitalet tog imod og fortalte om stedets historie som privathospital.
Erik Ditlev blev for 10 år siden ansat
som kirurg på det gamle Stege Sygehus. Men da sygehuset lukkede kort tid
efter, startede han sammen med en anden læge i 2008 privathospitalet i nogle
af de ledige lokaler.

Privathospitalet havde en forrygende
start på grund af ventelistegarantien,
men pludselig var det slut, idet de offentlige sygehuse blev mere effektive
og i udstrakt grad klarede opgaverne
selv. Det betød, at omkring 30 privathospitaler måtte lukke.
Men heldigvis for Møn og for stedets
ejere fandt man nye veje i Stege. En del
specialer blev lukket og nye er kommet
til hen af vejen, blandt andet en wellness afdeling.
Da hospitalet råder over speciallægepraksis, har man fortsat aftaler med det
offentlige omkring en del opgaver. Det
betyder man kan få henvisning til stedet
inden for de områder, hvor der er truffet
aftale, hvis det offentlige ikke kan overholde den nuværende behandlingsfrist.
Det gælder først og fremmest åreknuder, hvor man har mange operationer,
men også områder som blandt andet
mave/tarm problemer, knæoperationer
og, som noget helt nyt, gynækologi.
Efterfølgende viste Erik Ditlev os rundt
på hospitalet, som er smukt og moderne
indrettet. En kolossal forandring for os,
som har kendt og brugt det gamle Stege
Sygehus. Men da der er stor ledig kapacitet, er man naturligvis interesseret i at
udvide virksomheden.
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Aftenen sluttede hos Kirsten med kaffebord, hjemmebag, munter snak og
gode sange.
Tak til 2. gruppe for en rigtig interessant aften.
Ena 1. gruppe

GILDETING
mandag 17. marts kl. 19.00 i
Hytten
Dagsorden udsendes sammen med
regnskab.
Forslag til gildeting skal være gildeledelsen i hænde senest 1 måned
før gildetinget.
Der er spisning efter gildetinget.

Deadline til nr. 3 er tirsdag
18. marts

Gildeledelsen

KALENDEREN
Februar:
Ma.24. Distriktsgildehal DGL/RU
Ridderoptagelse
Marts:
To.06. Gruppemøde 1. gr. Elna
Ma.10. Gruppemøde 2. gruppe Anni
Ma.17. Gildeting 1. gruppe
Ti.18. Deadline Nøglen
April:
To.03. Gruppemøde 1.gr. Ena
Sø.06. Ledelsesseminar GL/2.Næstved
Ma.07. Grp.møde hos Alfred 2. gruppe
Sø.13. Hytterengøring

Ti.22. Deadline Nøglen
Ma.28. Sct. Georgsgildehal 2. gruppe
Maj:
Ma.05. Kratrydning – alle
Ma.12. Gilderådsmøde
Ti.20. Distriktsgildeting DGL/Præstø
Fr.30. Deadline Nøglen
Juni:
Ma.02 Sommertur 1. gruppe
On.18. Friluftsgildehal DGL
August:
Ti.12. Deadline Nøglen
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