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Fælles
I skrivende stund burde gildetingene
rundt omkring i gilderne være godt
overstået. Jeg håber I havde nogle gode
nogle af slagsen, og i fik valgt de rette
personer til posterne.
For mit eget vedkommende havde jeg
valgt at takke af for denne gang, da jeg
syntes der burde nye ideer og kræfter
til. I den forbindelse vil jeg gerne takke
for den opbakning og støtte jeg har fået
gennem årerne.
Nu må i ikke tro at jeg bliver arbejdsløs
af den grund. Som bekendt har vi væltet næsten alle træerne på Farmen, og
her ligger der en kæmpe opgave i at få
plantet nogle nye træer samt få etableret nogle gode lejrpladser igen. Jeg blev
også indvalgt i spejderlauget igen.
Det er også et arbejde jeg glæder mig
til at komme i gang med. Der er jo også
en Troldelejr hvor vi har omkring 25
børn på ferie. Her skal der skaffes midler til driften og der skal planlægges en
god lejr, så vi kan sende nogle glade og
positive børn hjem.
Og endelig er der jo LGT i 2015, hvor
jeg har fået den ære at være med i projektgruppen med ansvar for sekretariatet. Her vil jeg helt sikkert også få brugt
nogle timer. Et arbejde jeg glæder mig
meget til.
Kurt

Distriktsgildehal
- mandag den 24. februar
61 gildebrødre var mødt op til Gøngernes Distriktsgildehal på Marjatta Skolehjem i Tappernøje. Efter lidt kørsel
frem og tilbage, fandt vi fra Suså-Gildet frem til hvor vi skulle parkere og
kunne gå det sidste stykke vej til skolehjemmets teatersal.
Her tog Marjattas forstander Bernhard Schmitz imod os, og da vi alle
var kommet indenfor, fortalte han lidt
om baggrunden for skolehjemmet,
pædagogikken og den spændende historie, hvorfor det hedder Marjatta.
( http://da.wikipedia.org/wiki/Kalevala )
Seks af skolehjemmets beboere fortalte
derefter hvem de var, hvor længe de
havde boet på skolehjemmet, hvilken
klasse de gik i eller hvilket værksted de
arbejdede på samt deres drømmme om
fremtiden. Marjatta har tilbud for alle

aldersklasser, fra 1. klasse til pensionsalderen.
En ganske kort rundvisning på skolehjemmet med besøg på klasseværelser
blev der også tid til.
Her fortalte Bernhard levende om indlæringsmetoderne der blev brugt: Man
startede med en historie, Rapunzel
f.eks. Så blev der tegnet det lange hår
og der blev lagt mere og mere i tegningen til slutresultatet blev et T for tårnet
hun sidder i.
Med en mindre forsinkelse, satte vi
kursen mod Kulturhuset på Bredeshage, hvor vi skulle have Gildehal.
Men først skulle vi have lidt til maven.
Lækre sandwicher og kage, som beboerne selv havde lavet.


Fælles

Fælles
Ved sin død i 2012 havde hun overdraget Marjatta sine billeder, med det håb
at de kunne forblive samlet. Bernhard
Schmitz oplyste, at de  netop var færdig med katalogiseringen af dem og
det derefter var meningen at nogen af
dem skulle på vandreudstilling, bl.a. til
Rønnebæksholm.

Et af Grete Bagges mange billeder.
Her Marjatta fra Kalavalas 50. sang.
Mens vi spiste og drak kaffe/te, kom  
Bernhard Schmitz mere detaljeret ind
på de pædagogiske retningslinjer, produktionsværksteder og -gartnerier, bl.a.
at tinknapperne til de danske og tyske
1864-uniformer bliver støbt der for Historiecenter Dybbøl Mølle.
Takket være mange donationer fra diverse fonde er der blevet bygget ud, så
Marjatta har flere bosteder i området.
Derefter var der mulighed for at stille
spørgsmål til Bernhard og spørgelysten
var stor, med bl.a. antal ansatte (ca.
430), læreruddannelse, forældreinitiativer etc.
Som vi kunne se var der meget kunst
på væggene, koncentreret om en kunstner: Grete Bagge.


Bernhard Schmitz var en fortræffelig
formidler og formåede, med sin fine
accent, at holde interessen fanget hos
os.
Så skulle der ryddes op og gøres klar
til Gildehallen. Imens var der så mulighed for os andre at se på nogle af Grete
Bagges billeder eller se den flotte teatersal der var i Kulturhuset.
Det var vist en af de”laveste” gildehaller der er blevet afholdt. Flaget stødte i
hvert fald mod loftet. Det blev dog rullet flot ud til tonerne af ”Der er ingenting der maner”.
Til højbords sad Ruth Rosfeldt, Kurt
Muusmann og Riber Moser Hansen
og i Gildemestertalen koncentrerede
Riber sig om hverdagen: Nemlig at
en god hverdag skaber rammen om et
godt liv.
Det er IKKE livets højdepunkter, men
hverdagen som afgør hvor meget glæde
man har i livet. Riber talte desuden om,
hvilke 9 ledestjerner i hverdagen man

kan bruge for at gøre det lettere for andre og sig selv. Stjernerne er:

Det var meget nemmere
hvis jeg talte måner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efter talen sang vi ”Sæt dig mål, der
har evigheds værd” og efter meddelelserne, hvor Kurt spurgte om alle havde
havde ordentlig lyd, der var nemlig
mikrofoner på, sluttede vi af med ”Begynd i dit eget indre”.

hjælpsomhedens,
ærlighedens,
den flittige,
den naturlige,
den modige,
høflighedens,  
den omgængelige,
humørets og smilets
tolerancens og det venlige væsens.

Riber sluttede af med et digt af Halfdan
Rasmussen:  
Jeg vil tælle stjernerne
nu hvor der er fred.
Men det er så svært at få
alle sammen med,
Jeg må bruge fingrene
for at tælle dem.
Men på Oles lille hånd
er der bare fem.
Fem og fem er bare ti
Af med sko og sok!
Jeg må tælle mine tæer
hvis jeg skal få nok.
Der er ikke nok endnu.
Tusind stjerner blåner.

Med afspilning af ”nu flyver mørkets...” med Kolding Pigekor sluttede
distriktsgildehallen, og vi begav os alle
på vej hjem.
Tak til Marjatta og Bernhard Schmitz
for en meget interessant aften.        Red

Der afholdes

Distriktsgildeting
20. maj 2014 i Præstø

Har I forslag til Distriktsgildeledelsen - så husk det skal være fremsendt inden
15. april til Distriktsgildemester Riber M. Hansen - riber@hanrib.dk


Næstved - Fælles

Suså Gildet

SIDSTE NYT FRA FARMEN

STORT TILLYKKE!

Siden sidste nummer af Nøglen er der
sket flere ting på Farmen.

Gunnar Mathiasen, gildebror i Suså
Gildet, fællesledelsens kasserer, skakspiller, golfspiller, far og morfar, har
efter 42½ år på Nordisk Ventilator/Novenco takket af og er gået på pension.

Naturlauget har, med hjælp fra andre
gildebrødre, fået gjort endnu et areal
klar til beplantning – der er revet, klippet, brændt af og indhegnet. Shelteren
har mistet taget og venter nu på at blive
revet helt ned.

Til sidst – Hvis der er nogen der kender
nogen der har en BILLIG stor grill til
salg, så vil Hyttelauget gerne høre det.
Tommy

Seniorlauget

Der er kommet 2 nye vinduer i køkkenet, som har givet et bedre lys og samtidig pynter de på Farmens udseende.
Inden længe vil også de 2 toiletvinduer
på handicaptoilettet blive udskiftet.

Seniorerne var samlet på Farmen mandag den 17. marts.

Udekøkkenet, til brug for grupper
der ligger i telt, er også så småt påbegyndt.

Trist havde haft travlt på hjemmeværkstedet, postkassen var blevet renoveret
med et nyt låg.

Inden den travle tid med mange udlejninger rigtig tager fart, vil plankerne på
de udendørs borde også blive skiftet.

Skjoldet fra pejsestuen har også været
til renovering hos Trist. Begge dele er
nu monteret på deres rette pladser.

Der er nok at tage fat på – bl.a. kan anbefales en stille og rolig gåtur med en
affaldssæk i hånden, hvor man går en
tur på Farmens område og samler dåser, flasker, papir m.v. op.

Næste møde er fastsat til mandag den
14. april.
Hans Jørgen

Bålpladsen ved huset trænger også til
en kærlig hånd med oprydning.
Alle opgaverne er udført af gildebrødre
og har kun kostet materialerne.


Fremmødet var ikke stort, men det var
en hyggelig dag.

Til sin afskedsreception modtog Gunnar Dronningens belønningsmedalje
for god og tro arbejdsindsats.
Gunnar ønskes tillykke med medaljen,
som han skal ind og takke Dronningen
for når han kommer hjem fra en laaaang
ferie i Thailand.                         Tommy

Gildetinget 2014
I gildetinget deltog 24 brødre – ud af
27. Flot. Og traditionen tro, var der
gule ærter med tilbehør.
Kurt J., som havde valgt ikke at genopstille, blev afløst af Jens Østergaard.
GK og GSM blev genvalgt.
Kurt fortalte bl.a., at Gøngernes Distrikt skal stå for LGT 2015 og dermed
også Suså Gildet og efterlyste i den forbindelse medhjælpende brødre.
Palle er gået på pension. Det betyder,
at Nøglen fremover bliver sendt ud pr.
mail – eller leveres i papirudgave mod

et mindre beløb, afhængigt af antal
abonnenter/sider.
Tommy havde fremsendt 6 forslag.
1: at gildeledelsen nedsætter en
”proponentgruppe” på 2 medlemmer, som skal være kontaktled til
nye gildebrødre. Vedtaget
2: Internetforbindelse på Farmen.
Det går videre til Fællesledelsen.
3-6: - drejede sig om Farmens ledelse/
kompetencer mv. Brødrene syntes  
at de skulle  have mere tid til at se
på forslagene, så Tommy trak forslagene, men det er nødvendigt, at
de/noget lignende kommer frem
igen.                                   
Bent S


2. Næstved

Suså Gildet
Nyt fra grupperne
1. gruppe
9 gruppemedlemmer og Lone var mødt
op på Næstved Gymnasium, onsdag
den 19. marts til vores gruppemøde,
som Emmy havde arrangeret.
Aftenens emne var musikalsk underholdning med/ved Næstved Gymnasiums Musiklinje, Bjarke Falgrens Duo
samt 3 syngepiger fra Bakkens Hvile.
Bordene i aulaen var pyntet flot op
med ternede duge, servietter, papkrus
og levende lys i tømte vinflasker. Pigerne/damerne fra de arrangerende
kvindeklubber var klædt i dragter der
matchede syngepigernes påklædning,
så rammerne for aftenen var i orden.
Overskuddet fra aftenens arrangement
gik til Svovlstikkerne julehjælp, som er
en forening der samler ind til at kunne
hjælpe udsatte familier med at holde en
lidt bedre jul.
Kvindeklubberne som gennem 10 års
samarbejde havde samlet ind til humanitært arbejde, havde sammen med
Svovlstikkerne arrangeret aftenen, som
blev den sidste i deres samarbejde og
alt hvad de havde af midler blev sidst
på aftenen delt ud til foreninger med
godgørende eller hjælpende formål –
det største beløb gik til Svovlstikkerne
som fik kr. 45.000,00 til deres arbejde.


Underholdningen startede med Gymnasiets musiklinje, hvor enkelte optrådte
solo med egne værker, der var god gedigen rockmusik, korsang bakket op af
skolens orkester – en virkelig flot præstation der blev leveret af nogle dygtige
unge mennesker.
Herefter var det Bjarke Falgren Duo der
tog over. De spiller folk, jazz og klassisk musik på henholdsvis violin og flygel. Det var 2 utroligt dygtige musikere,
begge med musikalsk uddannelse, men
havde også spillet siden barnsben. De
kommer fra Næstved og havde begge
gået på Næstved Gymnasium sammen,
så det var en tilbagevenden til den scene
som de flere gange før havde optrådt på
i gymnasietiden. Det bør nok også nævnes, at Bjarke var ulveunge, junior og
tropsspejder i Tonkawa-Stammen.
Sidste indslag var med de 3 syngepiger fra Bakkens Hvile, som leverede en
god optræden, med de kendte numre fra
Bakkens Hvile, tilpasset nogle nye vittigheder. De fik leveret det skarpe skyts
til nogle af publikummerne, solgt roser,
fik kastet mønter op på scenen o.s.v. og
publikum morede sig godt.
Sidste indslag var en fællessang som
var skrevet af de 5 kvindeklubber, samt
uddeling af de indsamlede penge.
En rigtig god og hyggelig aften, som
godt tåler en gentagelse.           Tommy

Nyt fra grupperne
Gruppe 1
- mødes hos Kurt Muusmann til en lille
indflytterfrokost mandag den 7. april
kl 12.30.
Lise

Gruppe 4
Kirsten holdt møde den 24. februar.
For første gang har vi afholdt møde om
formiddagen, og alle undtagen Niels og
Gunvor mødte op kl. 11.00 .

Gruppe 2
Gruppen holdt møde den 6. marts hos
Hanne og Frank i Sandved.

Vi fik planlagt de kommende møder,
og en gruppetur til Møn i maj måned.

Vore værter havde indbudt Flemming
og Inge Kramp til at fortælle om deres
mangeårige arbejde i forskellige lande
i Afrika med mange spændende humanitære projekter under Det Lutherske
Verdensforbund.
Senere har Flemming Kramp fortsat
det humanitære arbejde i Oikosfonden, som er stiftet af Andelskassen Oikos, der er oprettet som en NGO (Non
Governmental  Organisation).
Fonden har til formål at støtte aktiviteter til fordel for verdens fattige, fortrinsvis i udviklingslandene. Støtten
sker bl.a. gennem ydelse af mikrolån til
fortrinsvis kvinder efter hjælp til selvhjælp princippet. En fantastisk spændende beretning.
Afslutningsvis gjorde vi på mødet vor
planlægning af Gildetinget færdigt.
Sole
Krønikkeskriver 2.gruppe

Kirsten serverede som sædvanlig en
dejlig frokost, og vi havde en hyggelig
formiddag.
Hilsen Grethe Bjerg

GILDETING
10. marts samledes vi om årets gildeting.
Først gik vi om bord i de traditionelle
gule ærter med tilbehør. 2. gruppe havde virkelig lagt sig i selen, for at der
skulle være nok af det hele, og det var
der! Tænk, der var både rødbeder og
sennep til overs! Tak for det.
Efterfølgende bød Bodil velkommen til
selve gildetinget, hvor afviklingen blev
lagt i hænderne på Ole Köser.
Alle beretninger blev godkendt, regnskaber og budgetter ligeså, og efter
kaffen gik vi til de forskellige valg.


Præstø

2. Næstved
Gildeledelsen pegede på følgende til
ny ledelse: Gm. Niels Ole Kajhøj, gk.
Bente Parry og gs. Hans Köser, og de
blev alle valgt.

Der er udsendt afskrift af protokollen
til alle, derfor kun dette lille indlæg.
Bodil

Valg til de forskellige laug gav heller
ikke problemer, og dirigenten kunne
afslutte tinget, hvorefter Bodil kunne
sige tak for i aften.

Husk!
Sct. Georgsaften er flyttet til 5.
maj.

Lokal deadline
til næste nummer:
23.april

Skikken at narre april, der i Danmark har været kendt siden 1600-tallet, er oprindelig en af
forårets mange gækkelege. I Norden kendes for
eksempel lignende skikke 1. eller 31. maj (majmånedskat) og fastelavnsmandag (fastelavnsnar).
Aprilsnarren har haft forskellige udtryk igennem historien. I 1700-tallet
handlede det om at narre eller “gække” nogen til at “løbe april”. Det vil
sige at få sit offer til at begive sig af sted i et opdigtet ærinde eller få vedkommende på gaden med en påstand om, at der for eksempel var ildebrand.
“Aprilsnar” er ikke kun noget, der foregår i de små hjem. Hvert år vrider
medierne deres hjerner for at finde på “troværdige” historier at binde læsere,
seere og lyttere på ærmet. Det er et fænomen, der har været kendt siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor en københavnsk avis i 1914 kunne oplyse de
forundrede læsere om, at solen havde sovet over sig og var stået ni minutter
for sent op! Af andre historier kan nævnes Berlingskes forsøg på i 1996 at
bilde læserne ind, at der skulle åbne en Netto-filial i Rundetårn.
Måske er det en skik, som hænger sammen med forår og nytår. Foråret er
også en form for nytår. Det er det tidspunkt, hvor naturens cyklus “begynder forfra”, og et tidspunkt, der traditionelt har givet anledning til at drille,
gække og vende hverdagens normer lidt på hovedet, som det for eksempel
sker til fastelavn.
En anden teori er, at narre april stammer
fra, at man i Frankrig i 1582 indførte
den kalenderreform, som afløste den
julianske kalender. Nogle af de franske
borgere kunne ikke forliges med den
nye verdensorden og holdt hårdnakket
fast ved det gamle system. De blev som
følge heraf drillende kaldt ”aprilsfisk”.                                                                                       
                                                       Kitty
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Kort om
Gildetinget
2014

Rettelse til orienteringsturen i maj

Der var næsten fuldtalligt
fremmøde, og de gule ærter
var som sædvanligt helt super. Derefter fortsatte aftenen med Jens Clausen som
dirigent, et hverv som han
for andet år i træk bestred på
bedste måde.

Grunden er, at sæsonen for åbningstider
ikke er trådt i kraft endnu den dag. For
hvis vi absolut skal benytte os af stedet
på denne dato som står i vores lille folder, så koster det 3.500 kr., samt indgangen på 80 kr. oveni.  Det mener vi er alt
for dyrt , derfor ændringen af datoen.

Gildemesteren fortalte om årets aktiviteter, og Ulla forelagde regnskabet, der
var udsendt i god tid. Ulla har gennemført fuldstændig adskillelse af regnskaberne for henholdsvis kontingentet og
for indtægter vedrørende udlejning af
Spejderhytten samt udgifterne i hver
sit regnskab. Økonomien tillod at fastholde en tidligere beslutning om, at
afholde udgiften til at markere Præstøgildets forestående jubilæum af kassebeholdningen.
Endvidere blev Spejderhyttens bygningsmæssige stand drøftet.
Under valgene var der genvalg på alle
funktioner, med den ene undtagelse, at
Gurli efter mange aktive år i forskelliDet var vores distriktsgildemester
Riber, der stod for den flotte servietfoldning.
12

Turen var planlagt til onsdag 21. maj.
Den er ændret til lørdag 24. maj.

ge hverv trak sig ud af de sidste poster.
Gildet skylder Gurli stor tak for mange
års ihærdig indsats.

Vi mødes veloplagte og glade ved hytten kl. 9.00 med madpakke, drikkelse

Under eventuelt inviterede Knud Holm
alle til sin 80 års fødselsdag fredag den
23. maj fra kl.10  i Spejderhytten.
Lis Dam

og 90 kr. til arrangementet, som betales
inden vi drager af sted. Gruppen står
for kagen til kaffen.
Barbara

Sct. georgsaften
onsdag den 23. april
Aftenen   begynder   med   gildehal  
kl. 19.00. Derefter serveres der
aftensmad og aftenen slutter med
kaffe og en quiz om totempælen.

(Takket være dig Jens, som dirigent,
der var flittig til at bruge ringklokken,
kunne jeg høre alt hvad der blev sagt.
Kitty)

Alle bedes medbringe papir og
blyant.
Tillykke Knud
med din 80 års fødselsdag fredag den
23. maj, og tak for indbydelsen.
Vi ses den dag i spejderhytten!
Deadline til nr. 4 er tirsdag
22. april

Evt. afbud meddeles til jeres egen
gruppeleder, der senest onsdag
den 16. april tilmelder gruppen til  
Marjun enten pr. mail:
marjunmosegaard@gmail.com
eller tlf. 5599 2249/3048 1387.
Lis Dam
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GILDETING

KALENDEREN

- mandag den 17. marts
Vi mødtes til årets gildehal i hytten,
hvor der var tændt op i brændeovnen og
et smukt  dækket forårsbord stod klar.
Gildetinget blev gennemført i god ro
og orden med Karsten som kompetent
dirigent.
Gildemester Kirsten takkede for god
opbakning fra gildets medlemmer og
indledte med at sige, at hun havde været meget glad for at være gildemester,
men også, at hun havde besluttet at
stoppe med at bestride dette hverv.
Kirsten aflagde en meget fyldestgørende beretning om årets arrangementer,
der blev godkendt.
Skatmester Ketty gennemgik det reviderede regnskab og forslag til budget

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Inger Jensen

31. marts

Hjertelig tillykke
14

for det kommende år. Det blev besluttet
ikke at fortsætte støtten til Gambia-projektet og ikke at forhøje kontingentet.
Grupperne og laugene aflagde beretning og Ketty fra hyttelauget kunne
oplyse, at hytten foreløbig var udlejet
for 6.500,00 kr.
Ved valg til gildeledelse blev:
• Elna valgt som ny gildemester
• Karsten genvalgt som gildekansler
• Ketty genvalgt som gildeskatmester
Under eventuelt drøftede vi hyttens og
gildets fremtid på baggrund af et forslag fra Jytte og Ena. Der var enighed
om, at vi med hensyn til hytten skulle
forsøge at afhænde den. Efter mange
drøftelser mundede det ud i, at Karsten
som repræsentant for gildet skulle rette
henvendelse til en person i Vordingborg Kommune med henblik på at få
oplyst, hvordan kommunen ville stille
sig og hvordan vi var stillet ved  en  afhændelse af hytten på den lejede grund,
samt hvem der blev pålagt at betale det
kloakbidrag, der vil komme. Vi drøftede også, om kommunen fortsat ville
slå græsset ved et salg af hytten!
Vi sluttede af med smørrebrød, øl og
Elnas 3 meget velsmagende hjemmelavede snapse.

Sct. georgs
gildehal
mandag den 28. april
kl. 19.30
Vi mødes i Hytten i Tøvelte.
Efter gildehallen er der vandrehal,
hvorefter der er spisning.
2. gr.
Evt. afbud til Hanne
Tlf. 5581 1730

HUSK
HYTTERENGØRING
Søndag, den 13. april.
Senere besked om tid og måske andet!
HUSK AT ÆNDRE I
ÅRSPROGRAMMET:
- at Knud har fået ny e-mailadresse:
hvhks@outlook.dk
og telefonnumrene er:
6054 5566 eller 8243 0036

April:
To.03.  Gruppemøde 1.gr. Ena
Sø.06.  Ledelsesseminar
            DGL/2.Næstved
Ma.07. Grp.møde hos Alfred 2. gruppe
Sø.13.  Hytterengøring
Ti.22.   Deadline Nøglen
Ma.28. Sct. Georgsgildehal  2. gruppe
Maj:
Ma.05.  Kratrydning – alle
Ma.12.  Gilderådsmøde
Ti.20.  Distriktsgildeting  DGL/Præstø
Fr.30.  Deadline Nøglen
Juni:
Ma.02   Sommertur  1. gruppe
On.18.  Friluftsgildehal   DGL
August:
Ti.12.   Deadline Nøglen
September:
Ti.16.    Deadline Nøglen
Oktober:
Ti.21.     Deadline Nøglen
November:
Ti.25.     Deadline Nøglen

Deadline til nr. 4 er tirsdag
22. april
15

