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Et nyt gildeår er netop startet. Nu ved 
jeg jo godt at gildeåret rent faktisk 
starter Sct. Georgs Aften med diverse 
indsættelser, men jeg syntes nu det er 
nemmere at forholde sig til, at vi starter 
på en frisk efter sommerferien.

Alt efter temperament kan man vælge 
at se frem mod alt det nye og spænden-
de der skal ske i det nye år, eller man 
kan dvæle ved fortiden (det gamle år) 
og mindes det, i de forhåbentlig mange 
muntre timer vi skal være sammen i det 
nye (gilde)år. 

Det er nu ikke så ringe endda at kigge 
lidt tilbage på årets arrangementer. Hvad 
gik godt og hvad gik mindre godt? 

De ting vi lykkedes med – kan vi gøre 
dem bedre og hvad med det der ikke 
fungerede. Er det noget vi vil arbejde 
videre med, eller skal vi bare glemme 
dem? Spørgsmålene er mange, og det 
er vel dybest set, kun dig selv og/eller 
din gruppe der kan svare på dem.

I Suså Gildet prøvede vi at arrangere 
noget vi kaldte 5-kamp. Succesen var 
hjemme: vi havde nogle fantastiske 
dage og aftener, så vi er selvfølgelig 
gået i gang med at planlægge denne 
sæsons 5-kamp. Vi vil endda prøve at 
få nogle spejderledere med som delta-
gere, for at vise, at vi i Sct. Georgs Gil-
derne også kan have det sjovt.

Kurt
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Aftenens internationale emne vil i år være knyttet til et land, der gennem en 
lang årrække var tilknyttet Danmark som koloni. 

GRøNlAND
Aftenens program:
Kl. 18.30 Velkommen

Kl. 19.00 Arne Villumsen, professor emeritus, tidl. DTU, vil bl.a. fortælle 
om kollegiebyggeriet i Sissimiut.

 Arne Villumsen har stået for at få etableret den arktiske inge-
niøruddannelse i Grønland, hvilket gjorde det nødvendigt at 
bygge et kollegium.

 Som medlem af Sct Georgs Gildet i Hillerød har Arne Villumsen 
været stærkt involveret i hele byggeriet, der blev indviet i �0��.

Kl. 20.00 Musikalsk indslag ved sangkoret “Narsok” under korleder Jo-
han Breene.

Kl. 20.30 En lettere menu, med et ”grønlandsk vingesus”, kaffe, te med 
kage.

Kl. 21.45 Årets Fellowshipbudskab.

Kl. 22.00 ”Spejderbror, her er min hånd” – Tak for i aften.

Pris pr. deltager: kr. 125,- 

Tilmelding gruppevis til egen gildekansler, der pr. mail tilmelder det enkel-
te gildes deltagere med navn senest den 17. oktober 2014 til

tove.vahl.givskov@gmail.com
Vi glæder os til en spændende aften sammen med Jer.

For GIM-gruppen    Tove Givskov

FellowShiP DAy
Fredag den 24. oktober kl. 18.30
Herfølge Sognegaard
Kirkepladsen 6, 4681 Herfølge
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Kong Valdemar og Dronningen
- (Leif Jylov og Lone Stæhr).

FælleS

Over �00 spejdere mødte en blanding af 
middelalder og nytænkning, da de i den-
ne weekend deltog i den årlige turnering 
kaldet ØKSELØbEt, der i år fandt 
sted på terrænet omkring Oringepynten 
og på voldterrænet i Vordingborg.

Kong Valdemar inviterede sidst på da-
gen til festtaffel, for både de over �00 
deltagende spejdere og FDF’ere og med-
lemmer af Sct. Georgs Gildet, der alle 
var udklædte i middelalderdragter.

Alle havde fået en opgave: Lav en tal-
lerken af brøddej, og bag den. Det 
reducerede opvasken og øvrigt spild 

meget, for efter at man havde fået en 
velsmagende suppe med middelalder-
krydderier og naturfrugter, kunne man, 
hvis man havde lyst og var mere sulten, 
bare spise tallerknen. 

SPejDeRNe SPiSte DeReS tAlleRkNeR

Tallerkenbagning. Først bages de lidt, 
så bøjes kanten og der bages mere.

En af de bagte madskåle
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Spejderne var allerede om formid-
dagen startet på et postløb rundt på 
Oringepynten og i voldterrænet, 
hvor der skulle løses middelalder-
opgaver, som at ride på en træhest 
eller cykel og med en pind fange en 
ring. Det var også spændende selv 
at spinde sit garn på en spindetern, 
som kunne laves af en juletræstop, 
og derefter lave et armbånd af det. 
Hukommelsen kom i brug, da man 
skulle genhuske en del om Jyske 
lov. 

Imponerende at man med taljer 
kunne løfte jernting, der vejede 
mere end to spejdere. Urtehaven på 
Slotsterrænet var det rette sted at 
genkende lægeurter, og jernpladen 
ringede, når spejderne med sten-
kast ramte den. De, der ikke var 
med ude på den lange tur, indrette-
de lejrplads på pladsen ved Oringe 
Gartneri og bagte de omtalte brød-
tallerkner.

Kong Valdemar og hans frue bød 
efter festtaflet på turneringer, hvor 
der blev kæmpet på ægte ridder-
vis, og flere blev kåret til riddere. 
Søspejderne kom imidlertid sej-
lende med en hemmelig besked til 
kongen, der efter lejrbålet sendte 
nogle grupper på natorienterings-
løb, mens alle spejderledere og 
medlemmer af Sct. Georgs Gildet, 
der var tilbage på pladsen gik igang 

Der laves garn ved hjælp af toppen af et 
juletræ.

... og så bliver de selvspundne tråde brugt!

med at bygge en blide for at forsvare 
kongen.

Byggeriet måtte dog indstilles omk. 
kl. � om natten på grund af regn, men 
nogle friske spejderledere stod tidligt 
op og fuldførte bliden, der kunne kaste 
sten. Alle var i god afstand og der blev 
ikke brug for de to Røde Kors vagter, 
der var tilstede under hele lejren.

Selvom flere var udklædte som gejst-
lige, hjalp det ikke på vejret om sønda-
gen, men spændende var det nu allige-
vel under præmieuddeling at se, hvem 
der havde vundet de eftertragtede tro-
fæer for det kommende år.

Niels Anton Dam

FælleS

Parade i regnvejr.

Spejdere løfter tunge ting.
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kære Gildebrødre
Er dit gilde med til at sælge GOOD-
TURN mærker, og dermed støtte de 
aktive spejdere?

I bestyrelsen drømmer vi om, at alle 
gildebrødre i Danmark aftager mini-
mum � ark hver. Det ville betyde over 
�00.000 kroner mere om året til udde-
ling til spejderne.

Mærket
GOOD-TURN mærket blev udgivet 
første gang i �968. Hvert år siden i Sep-
tember, er der udkommet et nyt mærke 
med et tids-aktuelt motiv. Således også 
i år og det nye mærke er nu til salg.

GooD-tURN MæRket – 2014-2015
Formål
Mærkets formål er at yde økonomisk 
støtte til de danske og grønlandske 
spejderkorps. Spejdernes handicapar-
bejde har topprioritet. Hele overskud-
det fordeles, efter ansøgning fra spej-
derenhederne, hvert år i april måned.

Salgspris
Mærkets pris er påtrykt, kr. 20,00 pr. 
ark.

Bestilling
Bestillinger på �0 ark og derover sen-
des, “frit leveret”. Yderligere informa-
tion på: http://sct-georg.dk/aktiviteter/
goodturn-maerket/

Returnering
Skulle I få bestilt for mange ark, er det 
muligt at returnere, men kun hele og 
ubeskadigede ark. Sidste frist for retur-
nering er den �. april.

Betaling
Mærkerne afregnes med kr. �0,00 pr. 
solgt ark. Sidste frist for afregning er 
den �. april. Kontakt evt. Jeres Gilde-
kansler for samlet bestilling

hUSk: hele overskuddet går 
ubeskåret til spejderarbejdet!

På forhånd tak for indsatsen. Vi glæder 
os til at høre fra jer.

FælleS

8 dages kultur- og naturrejse: 15.-22. august 2015

Gilderejse 2015 

SloveNieN 
– eN SolStRålehiStoRie

Turen går med bus via Gedser/Rostock til Nürnberg, hvor vi ser hvor nazi-
forbryderne blev dømt efter krigen. 
Vi bor i hjertet at Slovenien, i hovedstaden Ljubljana. Landet er med sine 
�0.000 km� knap så stort som Jylland, men strækker sig fra Alperne i nord til 
Adriaterhavet i syd.
Vi kan nå at køre i alle retninger, og gennem de 5 dage vi har til rådighed, 
opleve DET BEDSTE af SLOVENIEN. 
POStOJNAGROttEN: Der er en rute på ca. 5 km gennem underjordiske 
gange og turen foregår med et lille futtog. Her kan vi se hulepadden, som er 
helt farveløs og blind.
ADRIAtERHAVSKYStEN: Langs kysten ligger der byer fyldt med arki-
tektoniske perler. Koper, Piran og Portoroz og Izola bærer tydeligt præg af 
venetiansk herredømme. Udsigten ud over Adriaterhavet er hele turen værd.
VINDIStRIKtER: Der findes � store vindistrikter i Slovenien og vi besø-
ger det mindste, men bedste, som ligger i den mest maleriske region, Brda. 
Vi får rundvisning og vinsmagning.
SØEN OG bYEN bLED: Slovenien har kun en ø, beliggende på en bjergsø 
oppe i 450 m.o.h. I læ af maleriske bjerge ligger øen midt i en alpin sø. Stedet 
byder på noget til både sjælen og kroppen.
HJEMtUREN: Går med overnatning i Sydtyskland. Der overvejes besøg i 
Salzburg. Intet er endnu fastlagt, men vær forberedt på spændende oplevel-
ser helt til det sidste øjeblik. Søndag tager vi færgen fra Rostock med stort 
tagselvbord ombord.
Har du lyst til at modtage det foreløbige program, så mail mig:  
Ruth-allan.rosfeldt@pc.dk - så sender jeg det -
Vores rejseleder har tilbudt at komme og fortælle om turen den 3. december 
ca. kl. 19.00 i Køge Spejderhus.
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Allerførst en stor tak til de mange Sct. 
Georgs Gilder, der trofast yder en stor 
indsats, når Dansk Flygtningehjælp 
samler ind til flygtninge i verdens 
brændpunkter – I er med til at gøre en 
kæmpe forskel for mennesker i nød!

I år finder indsamlingen sted søndag 
den 9. november, og vi har brug for je-
res hjælp. Flere end 50 millioner men-
nesker er lige nu på flugt fra krige og 
voldelige konflikter. Det er det største 
antal siden Anden Verdenskrig. Næsten 
halvdelen af den syriske befolkning har 
måttet forlade deres hjem, og tre mil-
lioner er flygtet til nabolandene; det gør 
konflikten til en af de mest omfattende i 
nyere tid. Verdens mange flygtninge er 
tvunget væk fra deres hjem og en tryg 
hverdag. De skal have hjælp her og nu, 
og du kan være med til at hjælpe dem. 

vi har brug for jer! 
Jo flere indsamlere vi er, desto flere 
flygtninge kan vi hjælpe og beskytte. 
Derfor har vi brug for jeres hjælp. Ind-
samlere kommer desværre ikke af sig 
selv, og vi henvender os til jer i hå-

BAk oP oM DANSk FlyGtNiNGehjælPS 
lANDSiNDSAMliNG 2014

bet om, at I har lyst til at støtte op om 
Landsindsamlingen.

En rute tager typisk � timer fra start til 
slut – � timer, som gør en stor forskel 
for flygtninge i verdens brændpunkter. 
En indsamler får i gennemsnit �.000 kr. 
i indsamlingsbøssen. For �.000 kroner 
kan vi f.eks. give en syrisk familie en 
nødhjælpspakke med madrasser, tæp-
per, køkkensæt og hygiejnegrej.

Du kan hjælpe os på flere måder:
• Ved at melde dig som indsamler på 

www.�-timer.dk eller på  
tlf. ��7� 5���

• Ved at melde dig som koordinator 
og deltage i koordinering af indsam-
lingen i dit lokalområde på  
landsindsamling@drc.dk eller på 
tlf. ��7� 5�70

• Ved at gøre reklame for indsamlin-
gen blandt medlemmer og øvrige i 
lokalområdet ved at bestille en lille 
pakke med plakater og postkort på 
landsindsamling@drc.dk

Jeres indsats gør en forskel for menne-
sker i verdens brændpunkter!

Tusind tak for jeres hjælp. 
  Med venlig hilsen

Andreas Kamm, Generalsekretær

FælleS

i-DAG
Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm-, Gøngernes og 
Vestsjællands Distrikter

Lørdag den 8. november 2014 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, Haslev

Program:
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – med morgenbrød

Kl. 10.30 Niels Ole Frederiksen – højskolemand og foredragsholder.

 ”Christian X – skurk eller helt” er fortællingen om den konge, 
som ved sin stædighed og dårlige rådgivning var tæt på at få afsat 
sig selv og dermed afskaffet det danske monarki.

Kl. 12.15  Frokost. Der serveres en varm ret, incl. � vand/øl.

Kl. 13.15 Anders Laugesen – journalist ved DR – og kendt for program-
met ”Mennesker og Tro”.

 ”Vær Beredt – til hvad?” Et foredrag, der belyser tidens udfor-
dringer og dilemmaer i lyset af spejderbevægelsens historie. Er 
det vores idealer eller omgivelserne, der har flyttet sig?

 Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15  Farvel og tak for I-Dag.

I-Dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster.

Pris for hele arrangementet: kr. 200,-.

Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og 
gilde senest mandag den 27. oktober til:

Aase Dahl – Gøngerne, tlf. 5636 3430 – aase.dahl@haslevnet.dk
Jette Rasmussen – Dragsholm, tlf. 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk
Ole Skude – Vestsjælland, tlf. 5852 2458 – goskude@stofanet.dk
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Vi er nu præcis midtvejs mellem � 
landsgildeting. Som bekendt er det 
Gøngernes Distrikt der skal stå for det 
næste Landsgildeting i �0�5, og ar-
bejdsgruppen har stille og roligt arbej-
det med at få en organisation op at stå, 
finde egnede lokaliteter og ikke mindst, 
finde de rette personer...!

Vi er nu nået ca. halvvejs i forløbet, og 
mente det var på tide at præsentere pro-
jektet for offentligheden. 

Derfor blev der indkaldt til stort møde 
i Køge Spejderhus, hvor alle interesse-
rede kunne møde op, og hvor de invol-
verede kunne fortælle om netop deres 
lille del af det store projekt.

Overraskende mange havde sagt ja tak 
til invitationen, og de fik i den grad stil-
let deres nysgerrighed. Leif Jylov for-
talte om projektet i sin helhed og bag-
efter var det de enkelte arbejdsgruppe-
formænd der gik lidt mere i detaljer. 

Det havde den positive effekt på delta-
gerne, at de ikke var sene til at melde 
sig som deltagere i netop den gruppe, 
hvor de kunne bidrage. Det er jo ikke 
nogen hemmelighed, at et projekt i den 
størrelse, kræver lidt flere hænder end 
en lille hyggelig sommerlejr med trop-
pen.

Vi blev også præsenteret for en meget 
elegant hjemmeside (LGT�0�5.DK) til 
Landsgildetinget. Der er ikke så meget 
indhold på siden endnu, men den bliver 
løbende opdateret med data om hotel-
ler, ledsagerture, kammeratskabsaften, 
festaften osv., ligesom alle relevante 
tider, priser og steder kommer på, ef-
terhånden som de kendes.

Alt i alt var det en meget vellykket af-
ten i en positiv atmosfære, og det er mit 
indtryk at gildebrødrene rundt omkring 
i de enkelte gilder har fået mere mod på 
at deltage i selve arbejdet med at arran-
gere et landsgildeting.               Kurt J

lGt 2015 MøDe – 10. SePteMBeR i køGe
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Nyt FRA GRUPPeRNe
Gruppe 3 
Eftermiddagsmøde hos Inger, den 16. 
september 2014. 

I mødet deltog også en vordende gilde-
bror, Susanne Nabe Nielsen, tidligere 
tandlæge.

Inger havde sørget for kølige drikke og 
højt solskin, så vi sad udenfor og nød det. 
Vi præsenterede os kort for hinanden, og 
valgte Inger som gruppeformand. 

Talte om, at Tommy måske kunne over-
tales til at lære os noget førstehjælp på 
et gruppemøde. 

Gruppe 1
Vi holdt den 18. september vores før-
ste møde hos Tim og Dot. Her blev vi 
enige om at Dot får der store erhverv at 
være gruppeleder.

Vi har planlagt de kommende møder:
• 29. oktober hos Bodil
• 27. november på Farmen, hvor der 

er 5-kamp
• 28. januar, 28. februar og den 18. 

marts. Disse møder har vi endnu 
ikke bestemt, hvem der ligger hus 
til.

Tak for et godt møde.                      Dot

SeNioRlAUGet 
Seniorerne var samlet på Farmen, man-
dag den 15. september efter en lang 
og velfortjent sommerferie.

Efter morgenkaffen måtte vi i gang 
med dagens opgaver. For en gangs 
skyld blev der ikke klippet frimærker, 
der var andre opgaver som blev priori-
teret højre.

Lamperne ved parkeringspladsen fik 
afmonteret kuplerne, så disse kunne 
få en gang vask. Nu vaskeholdet var i 

gang var der en masse kopper som bli-
ver brugt af te-drikkerne, som trængte 
til en ordentlig omgang. Erling var 
udendørs med grensaksen for at rydde 
nogle buske, så alt i alt blev det til en 
rigtig god og fornøjelig dag med en 
blød opstart efter ferien.

Der er plads til flere seniorer, så kom 
bare op fra sofaen. Vi mødes hver tred-
je mandag i måneden, så vi ses igen 
mandag den 20. oktober.

Hans Jørgen

SuSå gildet
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Vi indtog et herligt kaffebord inden-
dørs. 

Næste gildemøde deltager vi i Fel-
lowship Day i Herfølge 24. oktober.

Næste møde igen bliver hos Emmy
Bent S

- den 16. september 2014. 

Vi var mødt �5 gildebrødre frem til 
Jens’ �. gildehal som GM. 

Vi startede med vandrehal med liflig 
vin og chips. 

Herefter kaldte Ida gildebrødrene op til 
gildehallen, mens Lene Siel sang: Nu 
falmer skoven trindt om land. 

Gildehallen indledtes på traditionel vis 
og Jens bød velkommen. 

I sin gildemestertale kom Jens ind på 
mange ting. Den 4. statsmagt – pres-
sen. 

Bliver vi informeret eller misinforme-
ret? Der er en kolossal forandring i ver-
den, med bl.a. mange krige. Er en ny 
verdensorden under opsejling? Vareta-
ger politikerne virkeligt befolkningens 
interesser hele vejen igennem? Vi lever 

GilDehAl

i vores ego-univers. Nogle få ejerkredse 
styrer dit liv. Og dette fordi du tillader 
det. Og hvad gør vi så?. Det skal gøres 
både personligt og kollektivt. 

Vi skal genfinde menneskelighed, stille 
krav til at politikerne arbejder for dig. 
Det er det, de er tiltænkt at gøre. Vi skal 
tage medansvar. 

Dette var kun et lille udpluk af Jens’ 
tale. 

Så hørte vi Eddie Skoller synge: En en-
kelt sang om frihed. 

Palle holdt 5 minutters Sct. Georg. Han 
fortalte, at han er indsamlingskoordi-
nator for Røde Kors, og hvad det in-
debar af arbejde og kom også lidt ind 
på andre indsamlinger til godgørende 
formål. 

Kurt læste gildeloven og derefter sang 
Det internationale Sigøjnerkompagni: I 
kan ikke slå os ihjel.

Ved eftergildehallen fik vi hamburger-
ryg med tilbehør og kaffe med kage. 

Jens orienterede fra møde for distrikts-
ledelse og herunder om det kommende 
LGT, og ikke uventet blev Jens’ GM-
tale diskuteret. 

Og vi sluttede selvfølgelig af med Nu 
flyver mørkets fugle ud.              Bent S

2. NæStved

Nyt FRA GRUPPeRNe

vi hejSer Flaget For

Fødselsdag:
Hans Køser                ��. sept.
Hansa Larsen                �8. sept.
Lise Køser                �0. sept.

hjertelig tillykke

Gruppe 3 
- mødtes hos Annelise og Jens, hvor 
aftenens opgave, trods en dejlig lun 
september aften, var at arrangere og 
fordele opgaver til julegildehallen.

Vi fik ordnet det fornødne – dacapo 
fra sidste år skulle det naturligvis ikke 
være – opgaver blev fordelt, og bagef-
ter gik snakken lystigt om løst og fast, 
kort sagt vi hyggede os, og det er rart.

Inden vi sagde farvel, var vi også ble-
vet tungere pga. lækre kaloriebomber.

En reduceret gruppe mødes til næste 
gruppemøde til distriktets Fellowship 
arrangement.

Hanni

Gruppe 2
Herligt gruppemøde med ”grøn” afslut-
ning.

Lækre sildemadder og andre kulinari-
ske oplevelser fra Bodils altid kreative 
køkken forkælede vore smagsløg, og 
det sædvanlige dejlige kammeratlige 
samvær satte endnu en gang prikken 
over i’et ved vort månedlige sammen-
rend i gruppe �.

Emnet denne gang var planlægning af 
gildemøde med foredrag, samt at finde 
på et traktement som imødekommer 
gildebrødrenes forventninger til et ”let 
traktement”, uden at man derfor skal 
konsultere sin bankrådgiver bagefter. 
Enhver kan jo forstå, at sådanne op-
gaver virkelig kræver sine kvinder og 
mænd, og vi vil da heller ikke skuffe 
nogen, for vi fandt, det synes vi da selv, 
nogle rigtig gode løsninger på opga-
verne.

Selvfølgelig kan alt dette ikke lade sig 
gøre uden en betydelig masse tidskræ-
vende, hyggeligt ordskvalder, og vi 
måtte da også stramme os op ved kaffe 
og æblekage, for at kaste os ud i afslut-
ningen på dagen, som foregik på ”Røn-
nebæksholm” mellem gule rødbeder og 
røde gulerødder og alskens forskellige 
vækster til glæde for både mave, øje og 
helbred.                                        Frank
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2. NæStved

GilDeMøDe
På Farmen

mandag 6. oktober kl. 19.00

Gildebrødre m. ægtefæller indbydes hermed til foredraget:

SyD FoR SAhARA
med Inger og Flemming Kramp.

Lærer, konsulent og forfatter Flemming .Kramp har haft tilknytning til danske 
kirkekredses u-landsvirke i nu et halvt århundrede og parret har boet en læn-

gere periode i Afrika.

Flemming Kramp var en af de første, der beskæftigede sig med mikrofinans 
herhjemme, og var i �994 med til at grundlægge det etiske pengeinstitut Oi-

kos, der giver mikrolån til fattige, fortrinsvis 

Der venter os en spændende aften.

Efter foredrag og evt. spørgsmål vil der blive serveret en let anretning, og vi 
fejrer 

Hansa og Erlings
25-ÅRS JUbILÆUM

Gruppevis tilmelding senest 1. oktober til Hans’ mail: 
hans.koser@stofanet.dk

2. NæStved

GilDehAl
- den 8. september 
Den turhavende gruppe måtte, udover � 
afmeldinger i sidste øjeblik, konstatere 
at der tilsyneladende var et par stykker 
yderligere, der ikke kom. 

Gildemestertalen havde som overskrift 
”Vor grundlovssikrede ret og tilsi-
desættelse heraf”. Det var nogle in-
teressante eksempler, der blev nævnt: 
Hovedreglen i grundlovens §7� er, at 
den private ejendomsret og privatliv er 
ukrænkelig, men ikke desto mindre kan 
der nævnes ��7 undtagelser, og ikke 
nødvendigvis efter forudgående rets-
kendelse.

At også vore telefoner og mails blev 
overvåget, registreret og gemt mindst 
et år, kom bag på de fleste. 

Med den teknologiske udvikling der er, 
kan vi meget nemt være på vej ned af 
en glidebane, hvor man kan ”købe” op-
lysninger. 

Emnet gav anledning til, at det efterføl-
gende blev nævnt, at gildemestertalen 
kunne drøftes videre, men det skete 
dog ikke. Derudover blev det kom-
mende gildemestermøde i Horsens om 
vedtægtsændringer drøftet.          Bente
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præStø

Præstø Gildes vandregruppe startede 
gildeåret, lørdag den 16. august, med 
en ca. 4,5 km dejlig tur på trampesti-
en på Stevns, med start fra Boesdals 
kalkbrud og kurs nordpå mod Højerup 
Kirke. 

Selve kalkbruddet blev der ikke ofret 
meget tid på. Vandregruppen kastede 
sig med ildhu i lag med trampestien, 
efter kort at have set på de � gamle 
kalkovne. 

Efter behagelig kolonnekørsel frem, til 
Højerup Kirke på Stevns, hvor en bil 
blev efterladt. I den efterlod man også 
den eftertragtede frokost. Derpå gik tu-
ren, i de øvrige biler, af de små stevn-
ske veje til Boesdals kalkbrud og der-
med start på vandreturen tilbage mod 
Højerup Kirke.

Medens snakken lystig gik i takt med 
benene blev den smukke og særpræge-
de udsigt nydt i fulde drag, og der var 
meget at se på. Vejret var klart og godt 
så man kunne se langt, der var derfor 
udsigt helt til Møns Klint, Øresunds-
broen, Sverige og mange små – meget 
små – øer i skøn blanding med større og 
mindre sejlbåde og store motordrevne 
skibe. Et par havkajakker var der også 
plads til.

En af den kolde krigs efterladenska-
ber – Stevnsfortet – blev passeret uden 

De gamle kalkovne, ved starten på den 
sydlige del af trampestien på Stevns.

Boesdal med startskiltet for trampe-
stien.

vANDReGRUPPeN På tUR På StevNS

præStø

særlig opmærksomhed. Eventuelt et 
mål for en anden vandretur til Stevns. 
Alene et kik hen ad den stejle kyst, hvor 
land og hav mødes, er en oplevelse helt 
for sig selv. Den blev da også ofret en 
del opmærksomhed.

Efter et par timers travetur nåede man 
målet Højerup Kirke, hvor den længe 
ventede frokost tålmodigt ventede i 
den efterladte bil.
 
Stevns Klint med dens fiskeler, er ble-
vet en del af naturarven, og det træk-
ker mange mennesker til. 
Selv om ferien er slut for de 
fleste, ja så var det næsten 
ikke til at sparke sig frem 
på parkeringspladsen for 
parkerede biler, fodgænge-
re og turister der nød deres 
medbragte mad.

Det gælder også Præstø gildets gæve 
vandregruppe. Den medbragte mad og 
kaffe nydes i ly af den gamle Højerup 
kirke på kanten af klinten. Men lyk-
ken står den kække bi, og således også 
vandregruppen fra Præstø. Det lykke-
des nemlig at finde et par borde, oven i 
købet ved siden af hinanden, så froko-
sten kunne indtages samlet. 
 
Da maden og frokosten havde veder-
faret retfærdighed, gik turen hjemad. 
Da chaufførerne kom tilbage med bi-
lerne, var der en så livlig trafik, at det 
gav problemer at samle deltagerne op 
og køre derfra samlet. Turen gik derfor 
hjemad hver bil for sig. 

Afslutningen på turen blev derfor ikke 
så velordnet som man kunne ønske. Men 
de fleste fik da sagt farvel til hinanden. 

Ruth og Hanne sammen med resten 
af vandregruppen nyder et af udsigts-
punkterne.

Uden mad og drikke ...
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præStø

GilDehAl
onsdag 8. oktober kl. 19.00

med svendeoptagelse af 
Lona Hansen. 

I eftergildehallen serveres, tradi-
tionen tro, høstsild.

 
Tilmelding gruppevis senest den 

6 oktober til Hanne 
5599 5046 eller 

hanne@hanrib.dk

Det vigtigste har ikke ændret 
sig. 

Det er stadig bedst, at være ærlig 
og retskaffen; at få det bedste ud af 
det man har; at fornøje sig over de 
små glæder og fatte mod, når man 

oplever modgang.

Laura Ingalls Wilder

Deadline til nr. 8 er tirsdag
21. oktober

Et lille kik hen af Stevns-Klint ved Stevnsfortet, hvor hav og land mødes.

På trods af den lidt kaotiske afslutning 
blev det alligevel en god vandretur. 
 
Næste vandretur er den 21. september. 
Der startes som vanligt kl. �0 fra spej-
derhytten og så går turen til Glænø og 
Holsteinsborg.                              Riber

præStø
Frokost i det grønne.

Alle spejdere fik en skål, bagt 
af rugbrødsdej.

I deres skåle fik de aftensmad, 
som var tilberedt i bålgry-

derne.

Jens Clausens 
stemningsbilleder fra 
økseløbet den 
13.-14. september. 

Læs også Niels Antons 
referat under ”Fælles”.

SteMNiNGS- 
BilleDeR FRA 
økSeløBet
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præStø

Formiddagen mandag den 18. august 
var der en farlig leben omkring og i 
Rødegårdsvej �� i Præstø. Det var der 
fordi Anna Lise Falmer kunne fejre sit 
50-års gildejubilæum. Med baggrund i 
Anna Lises helbred havde vi i hendes 
gruppe besluttet at markere dagen ved 
at arrangere en brunch hjemme hos 
Anna Lise med særlige indbudte gæ-
ster.

Indbudt til festlighederne var Præstø 
Gildets ledelse, � gildebrødre fra Tå-
strup og DGM Lone Erkmann. Grunden 
til at der var gilde-brødre fra Tåstrup var 
den enkle, at størstedelen af Anna Lises 
aktive gildeliv er foregået i Tåstrup. Og 
� af de � gæster har Anna Lise som GM 
i Tåstrup selv optaget i Tåstrup Gildet.

En af gæsterne fra Tåstrup var Margit 
Fohlmann. Hun er en af dem der blev 
optaget af Anna Lise, medens hun var 
GM i Tåstrup. Margit havde mange 

50-åRS GilDejUBilæUM - ANNA liSe FAlMeR

Fra venstre DGM Margit Fohlmann, 
DGM Lone Erkmann, 50-års jubilar 
Anna Lise Falmer og GM Rika Ramsey.

sjove fortællinger om livet i Tåstrup i 
tidligere tid.

Som repræsentant for Landsgildet var 
DGM Lone Erkmann kommet. Også 
hun havde mange pæne ord at sige til og 
om Anna Lise. Hun sluttede sit indlæg 
med at overrække gildernes 50-års jubi-
læumsgildenålen i guld sammen med en 
skriftlig hilsen fra LGL til Anna Lise. 

Gæster og vært hyggesnakkede til den 
store guldmedalje. Det blev en god dag 
for gæsterne og ikke mindst for Anna 
Lise. Der blev tid til at snakke om de 
mange gode minder der har været i ti-
dens løb. På denne hyggelige og højti-
delige måde fik Præstø Gildet hædret 
sin næstældste gildebror, der samtidigt 
er en af de gamle gæve krigere i Sct. 
Georgs Gildes rækker.                 Riber

DGM Lone Erkmann overrækker 
50- års Gildejubilæumsnålen i Guld til 
Anna Lise Falmer.

Stege

GilDeMøDe
mandag 6. oktober kl. 18.30

Vi skal besøge Rytzebækgårds 
nye økologiske frugtplantage, 
hvor ejeren Kirsten Rode vil 

fortælle om glæden og udfordrin-
gerne ved at etablere en frugt-

plantage fra grunden af.

Plantagen ligger ved Rytzebæk 
Strand, Rytzebækvej nr. 38.

Ægtefæller og gæster er også 
velkommen.

Der vil blive serveret kaffe/te og 
kage.

HUSK  praktisk fodtøj/tøj, da vi 
skal på vandretur i frugtplantagen. 

bemærk mødetidspunktet  
kl. 18.30.

Tilmelding til Ena, 
mail: cjpoulsen@stegenet.dk el. 

tlf. 5581 8120
1. gruppe

GilDeMøDe 
- 10. november 

Virksomhedsbesøg på Kaffehuset Møn 
& Risteriet, Storegade 38 i Stege.

Mere udførlig invitation i næste num-
mer af Nøglen.                       2. gruppe

økSeløB 2014
For de, der har deltaget i løbet, var det 
godt.

Regnen begyndte først kl. �8 sådan rig-
tig at øse ned, og da tror jeg, at de fle-
ste spejdere havde spist aftensmad. Det 
skulle have været særdeles god mad. 
Spejderne kom selv med salat. Bål blev 
der ikke så meget af. Natmaden, der 
var suppe, havde også smagt særdeles 
godt. Stor tak til suppekogerne og til 
Elna og Jan.

Selve løbet kender jeg jo kun fra vores 
egen post ved Saras Have. Den skulle 
også være ok, selv om det er, det værste 
jeg ved at beskæftige mig med.

Der var to spejderledere samt Hanne og 
Knud, der gennemførte opgaven. Jeg 
tog imod og sendte videre.

Jeg håber ikke, at Elna og Jan er slidt 
helt op. En stor tak til dem.          Ketty
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Stege

- 18. august

Efter en fantastisk sommer indledte vi 
traditionen tro det nye gildeår med fri-
luftsgildehal i hytten – dog med en brat 
omvæltning vejrmæssigt. Ved ankom-
sten var bålet tændt og højbordet stod 
klart. �0 gildebrødre og Lis som gæst 
var heldigvis beredte og havde udstyret 
sig med varmt tøj og tæpper. Det var 
tørvejr, men meget blæsende og køligt. 
Ved fælles hjælp af Jytte og Knud blev 
flaget hejst i blæsten.

I sin gældemestertale tog Elna udgangs-
punkt i sommer, sol og ferie. Sommer 
er den tid på året, hvor den nordlige 
halvkugle vender i retning mod so-
len. Elna tog også udgangspunkt i den 
astronomiske sommer og de fantastiske 
kræfter, der kommer fra sol og måne 

FRilUFtSGilDehAl

og som er forudsætningen for alt liv på 
jorden og dermed også for den dejlige 
sommer, vi lige har oplevet med blom-
ster i fuldt flor, bær på buske og træer 
og lyse og glade farver. Solen er den, 
vi alle får lige meget ud af – den væl-
ger ikke, hvem den bedst kan lide, men 
skinner lige meget på os alle – uanset 
rang, farve eller tro.

Vi øvrige gildebrødre kan til Elnas 
gildemestertale tilføje, at vi med stor 
glæde og taknemmelighed går ind for 
” genbrug ”.

I 5 minutter Sct. Georg fortalte Hanne 
om den canadiske feltkirurg Norman 

Norman Bethune

Stege

Bethune, der under den spanske bor-
gerkrig, hvor tusinder af soldater for-
blødte ved fronten, fik den idè i en 
varebil fyldt med donorblod, opbeva-
ret i et køleskab, at køre gennem bar-
rikaderne til fronten. Som feltkirurg 
vidste han, at han ikke kunne vække 
de døde til live. Alligevel var det, følte 
han, netop det, der foregik for øjnene 
af ham. Patienterne blev bragt ind grå 
og livløse med udtryksløse ansigter. 
Minutter senere så de samme patienter 
op på ham med røde kinder og øjne, der 
skinnede af kampgejst. Norman Bethu-
ne leverede et medicinsk mirakel. Det 
var en nyskabelse, at Bethune kunne 
gennemføre sine transfusioner fra en 
mobil blodbank direkte ved fronten. 
Det reddede soldater, der ellers ville gå 
i chok eller forbløde på vej til hospita-
let. Det var dog lettere tænkt end løst at 
levere donorblod og udføre transfusio-
ner på soldaterne direkte ved fronten. 
Til transport og andet købte han en stor 
Ford stationwagon i London. Bag i bi-
len installerede han et petroleumsdre-
vet køleskab, der skulle holde blodet 
koldt. 

På trods af succesen var Bethunes ar-
bejde ikke uden problemer – mange 
mennesker døde af sult og underernæ-
ring og sundhedstilstanden hos befolk-

ningen var så ringe, at det begyndte at 
gå ud over blodets kvalitet. Officielt 
forlod Bethune Spanien i bedste for-
ståelse med kollegaer og myndigheder, 
men i virkeligheden var han blevet of-
fer for spionagemistanke.

Efter Bethune havde forladt Spanien 
tog han til Kina. Feltlægen meldte sig 
frivilligt til den kommunistiske gue-
rillahær under kommando af Mao Ze-
dong. Bethunes arbejde med blodtrans-
fusioner gjorde ham til en kinesisk 
folkehelt og der står i dag hundreder af 
Bathune statuer rundt omkring i landet. 
Den ��. november �9�9 døde Bethune 
af blodforgiftning i Kina.

Mens Bethunes karriere som feltkirurg 
var relativ kort, blev hans mobile blod-
bank en langvarig succes. Under �. ver-
denskrig reddede mobile blodbanker 
hundredetusinder soldaters liv.

Efter at Jytte havde læst gildeloven og 
flaget var taget ned, kunne vi begive 
os ind i varmen til et veldækket bord, 
hvor �. gruppe havde sørget for et læk-
kert tapas-traktement, bestående af 
hellefisk, krydrede kødspyd, pølse og 
ost, som blev nydt under vanlig hygge, 
snak og sang. Tak til �. gruppe for et 
godt arrangement.                       Inger
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Deadline til nr. 8 er tirsdag
21. oktober

Stege

SPejDeRNeS  
loPPetoRv
Effekter til spejdernes loppetorv kan 
indleveres fredag den 26. september 
efter kl. 18.00 ved Spejderhytten på 
Pilevej

Loppetorv  samme sted lørdag den 27. 
september fra kl. 10-16.

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:

Erik Simonsen, 80 år ��. sept.
Ketty Egestad   �. okt.

hjertelig tillykke

kAleNDeReN
September:
Lø.�7. Gildemesterstævne
Ma.�9. Grp.møde hos Karsten �.grp.  

oktober:
Ma.06.  Gildemøde kl. �8.�0, �. grp.
Ma.�0.  Grp.møde hos Kirsten �.grp.
Ti.��.    Deadline Nøglen
Fr.�4,    Fellowshipday - Køge
Ma.�7.  Grp.møde hos Inger �. grp.

November:
Lø.08.    I-dag
Ma.�0.   Gildemøde, �. gruppe
Ma.�4.   Grp.møde hos Ketty �. grp.    
Ti.�5.     Deadline Nøglen
Lø.�9.    Fredslys
Sø.�0.   Julemøde, �. gruppe

December:
Ingen møder

januar:
Ma.05,   Nytårsgildehal �. gruppe
Ma.�9. Grp.møde hos Elna  �. grp.
Ma.�6.  Gilderådsmøde

Februar:
Ma.0�.  Virksomhedsbesøg �. gruppe
Ma.��.  Grp.møde hos Ena  �. grp.

Marts:
Ma.�6.   Gildeting, �. gruppe

April:
On.�5.   Hytterengøring alle
Ma.�0.   Sct. Georgsgildehal �. gruppe

Maj:
On.06.  Kratrydning    alle
Ma.�8.  Distriktsgildeting  DGL/Faxe


