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Fælles
At kommunikation er godt er vel efterhånden en velkendt sag. At kommunikation er svær er vel efterhånden også
ved at trænge ind. Hvis man så ovenikøbet skal kommunikere på skrift bliver det da helt umuligt.

Det korte af det lang bliver, at personlig kontakt er at foretrække, og hvis det
ikke kan lade sig gøre, så brug dog te-

lefonen til en god gammeldags telefonopringning.
Kurt

Skal man meddele noget på skrift skal
man for det første sikre sig at alle væsentlige detaljer er med. Dernæst skal
man sikre sig at modtageren også læser
det, i den ånd det er skrevet, og at der
ikke er nogen mulighed for misforståelser.

Kære Gildebroder!

Det svære kommer, når man skal beskrive noget, hvor man selv er rimelig
velbevandret, og hvor man tager det
som en selvfølge, at modtageren ved
lige så meget som en selv. Det er som
regel her det går helt galt. Når de underforståede ting ikke bliver beskrevet,
og modtageren ikke forstår det underforståede.

i Køge Spejdercenter, Marksvinget 22, 4600 Køge,
onsdag den 3. december kl. 19.30
					
Det handler om vores ”Gilderejse 2015”, som går til Slovenien!
					
Vores rejseleder Krzystof Glogowski = ”Stoffer” vil meget gerne komme og
fortælle om turen og vise billeder!
					
Turen benævnes: Slovenien—en solstrålehistorie!
8 dages kultur og naturrejse fra 15.-22. august.
					
Pris pr. person kr. 6.500 (kr. 1.000 ekstra for enkeltværelse) er inkl. morgenbuffet ombord på færgen ud – halvpension – og stort tagselvbord på
hjemturen.
					
Jeg medbringer øl og vand, men tag venligst selv kaffe, kop/kage og evt.
glas og drikkevarer med. Køkkenforholdene er ikke optimale – derfor!
					
Det vil glæde både Stoffer og mig med et stort fremmøde, så vær sød at give
mig en mail eller ring, så sætter vi stole parat til dig.
					
ruth-allan.rosfeldt@pc.dk – Tlf. 56 50 27 10
Venlig gildehilsen, Ruth

Moderne kommunikationsformer, såsom E-mail, Facebook, Twitter, sms
osv. er vidunderlige, men du mangler
muligheden for at spørge, hvis der er noget du ikke helt forstår. Du savner også
betoninger og kropssprog, som er med
til at understrege det væsentlige i budskabet. Specielt ironi er det næsten håbløst at beskrive, ligesom man skal være
meget varsom med at bruge humor i den
skrevne tekst. Det kræver i hvert fald at
man kender modtageren godt.

Jeg vil meget gerne
invitere dig på en lille

”December-picnic”
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Årets ”Sct. Georgs løb”
Så blev det atter tid til efterårets store
begivenhed: Nemlig Sct. Georgs Løb
2014. Som den opmærksomme læser
(har denne publikation andre?) måske
har bemærket står overskriften i gåseøjne. ’Hvor gør den det?’ vil du sikkert
spørge. Det skyldes den kendsgerning
at der, udover spejderlauget, kun deltog
3 gildebrødre. Stor tak til dem. Resten
af postdommerne og hjælperne var leveret af deltagerne selv. Det syntes jeg
ikke, vi som en seriøs organisation kan
være bekendt…!

Om de mindstes løb lørdag formiddag
i Rådmandshaven kan jeg ikke fortælle så meget om. Se hvorfor, længere
henne i artiklen. Temaet var Emil fra
Lønneberg, og flere af de kendte og elskede figurer var med. Og helt sikkert
Ida og Alfred og selvfølgelig Emil. Der
skulle stjæles pølser som efterfølgende
skulle ristes. Der skulle snittes en træmand (da løbet jo var for de mindste,
blev det til en lermand), for slet ikke at
tale om at smage på den gærede kirsebærkompot. Hejse Ida op i en flagstang

eller flette en hestetømme
til hesten han fik på markedet. Joh, det var nok af gode
ideer og opgaver.
Måske det var derfor der
var rekordstor tilmelding af
spejdere og FDF’ere fra nær
og fjern. Hele 122 tilmeldte
børn, plus et ukendt antal
ledere troppede op på parkeringspladsen ved Rådhuset. At dømme ud fra deres
udtalelser havde det været
et rigtigt godt løb, og oveni
det hele var vi også begunstiget med sol og tørvejr
hele formiddagen, hvilket
jo – vejret dette efterår taget
i betragtning – var særdeles
dejligt.
Jeg havde regnet med, at
jeg skulle rundt og se alle
posterne, tale lidt med børnene og deres ledere, evt.
tage nogle gode fotos, men
p.g.a. den før omtalte personalemangel, var jeg nødt
til selv at tage post. Det begrænsede jo min rækkevidde ganske betydeligt.
Alt i alt må jeg konstatere
at grupperne rundt omkring
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har godt fat i de små og mellemstore
børn. Når det kommer til de lidt ældre
børen, ser det straks værre ud. Lørdagens natløb måtte for andet år i træk
aflyses, da der, ved tilmeldingsfristens
udløb, kun var tilmeldt 2 (skriver to)
patruljer. Det hjælper jo ikke noget at
komme flere dage efter og sige at man
egentlig godt kunne tænke sig at være
med.
Det er brandærgerligt at måtte ty til aflysning, da der er brugt mange timer og
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engageret eksterne aktører, der skulle
hjælpe med at gøre nattens oplevelser
særdeles realistiske. Jeg vil ikke her
røbe hvem eller hvad det var, da vi måske kan bruge noget af forarbejdet til
næste år.
Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående, er det med noget blandede følelser jeg ser tilbage på weekenden, og
vi har helt sikkert meget at tale om i
spejderlauget inden næste års Sct. Georgs løb.
Kurt J.

Naturlauget
informerer:

Træplantning
på Farmen lørdag den 15. november kl. 9.00
Der skal bruges folk til følgende:
• til at stikke træer i jorden
• til at lave huller

Nyt fra Goodturnlauget
Torsdag den 9.oktober havde Goodturnlauget igen indbudt til caféeftemiddag på Kildemarkscentret, og tilslutningen slog rekorden.
Vi måtte dække op til 70 denne gang,
og lave 7 lagkager! Dejligt at det er
blevet så velbesøgt efterhånden. Underholdningen var lagt i hænderne på


Anne og Benny Graulund, og vi havde
lånt sangbøger på Munkebo, så der blev
også sunget en del fællessange.
Torsdag den 11.december afholder vi
julecafé med juleunderholdning og æbleskiver.
Bodil

• til at brænde det sidste kvas af, eller bygge en hule
af det
• til at binde hegn på de stopper vi har banket ned
• til at lave en låge
• til at heppe og sørge for at vi ikke gå sukkerkolde.
Med god og sjov arbejdslyst,
Naturlauget
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Sct. Georges Gilderne i Næstved præsenterer:

Seniorlauget

5-kamp

Seniorerne var samlet på Farmen mandag den 20. oktober.

Vi gentager succesen fra sidste sæson og laver endnu en omgang 5-kamp.
Der er sket lidt ændringer i disciplinerne ligesom vi har besluttet at invitere
ledere fra spejdergrupperne med.

Der blev iværksat en omfattende oprydning under trappen. Alle løse billeder blev indsat i billedalbummet, samt
kasser med diverse ting blev gennemgået for at få et overblik af, hvad der
eventuelt kunne bortskaffes. Det kan
oplyser, at der er en hel del julesang-

De enkelte grupper dyster mod hinanden, dog vil pointene blive udregnet
således at det ikke er afgørende, hvor
mange der deltager fra den enkelte
gruppe.
Der vil blive udsendt en særskilt indbydelse til de enkelte arrangementer,
hvoraf der vil fremgå tid, sted og udgifter.

Disciplin
Dato
O-løb/
GPS-løb	25. okt.

Sted

NYT FRA FARMEN

Næstved By

Den udsendte indbydelse til en let arbejdsdag på Farmen, gav ikke den store
tilslutning – der var dog 3 der meldte
fra.

Brætspil
(ludo el. lign)	27. nov.

Farmen

Skydning

Stenstrup

jan./feb.

Gamle lege	19. maj



O-

l

Der blev også tid til at udskifte 20 km
Skiltet ved parkeringspladserne. Trist
tog det nedtagne skilt med hjem for at
renovere det.
Det kniber gevaldigt med at få klippet
frimærker, der er mange der venter på
at blive klippet så de kan være færdige
til aflevering til landsgildetinget 2015.
Vi mødes igen mandag den 17. november 		
Hans Jørgen

Her er foreløbig datoer og discipliner:

Dart	16. marts Farmen

øb

Skønt det lave fremmøde blev der alligevel udført små opgaver. Oprydning
på værkstedet er en fast tilbagevendende opgave, så der er muligt for os at
kunne finde filbænken.

hefter i disse kasser, så hvis der skulle
være et behov til jul for sange af den
slags, så kik lige i kasserne inden ny
produktion.

Farmen

Ved afslutningen den 19. maj vil der
blive kåret en samlet vinder.
Med gildehilsen
Arrangørerne

Vi fik dog gjort klar til det store spejder rykind i efterårsferien, bla. fik vi
sat dør i udekøkkenet og gjort toiletter
m.v. klar.

Vi er også ved at lave en liste med priser på de ting som vi mener der fremover bliver nødvendige at reparere for
at opretholde Farmens standard.

Næste træk bliver at få gjort klar til
vinteren ved at få lukket de udendørs
toiletter af og lukket for vandet, få vores nye udendørs borde i tørvejr.

Uden at referere hvad naturlauget foretager sig, kan det tydeligt ses at også de
har travlt på Farmen.
Tommy
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Pinligt

Gildemøde

Nyt fra grupperne

Når man tænker tilbage på forrige
sæsons 5-kamp og de fantastisk gode
aftener vi havde under de forskellige
discipliner, var det oplagt at gentage
succesen i denne sæson.I arrangørgruppen blev vi endda så modige, at vi inviterede spejder- og gruppelederne med,
så de ved selvsyn kunne se, at vi i SSG
ikke var nogle gamle og indtørrede
spejdere, som kun kunne snakke om
gamle dage. Derfor var det endnu mere
ærgerligt at konstatere, at efterhånden
som tilmeldingsfristen nærmede sig,
kunne se, at der heller ikke den dag var
nogen tilmeldinger.

- tirsdag, den 7. oktober på Farmen

2. gruppe
Mandag den 29. september fik ham
der stod øverst på listen i den nye gruppeinddeling endelig indkaldt til 1. møde
i den nye 2. gruppe.

Jeg så derfor ingen anden udvej end at
fortælle de 3 modige grupper der trods
alt havde tilmeldt sig, at vi udsatte arrangementet til om foråret. Som en
slags undskyldning for lederne tæller
det vel også at der samme weekend var
et BUSK arrangement.
Gildebrødrene i de 2 næstvedgilder har
åbenbart også travlt i weekenderne, så
når vi finder en ny dato for den udsatte
disciplin, bliver det på en hverdagsaften.
Jeg syntes efterhånden det er ved at
være pinligt. Først måtte vi aflyse de
store spejderes natløb, og nu denne udsættelse…!
Kurt
10

Vi var 20 gildebrødre, som mødte op til
jægergryde med ris og flûtes. Herefter
kaffe med kage, mens Tommy fortalte
og viste fotos/video fra Troldelejren. Der
var godt 20 børn, og den forløb fint.
Helge havde 25-års jubilæum den 10.
oktober. I gildehallen den 11. november vil han sammen med Gunnar vil få
tildelt 25-årsnålen. Gunnar har 25-års
jubilæum den 14. november.
GM Jens holdt en lille tale for Helge,
hvor han kom ind på, at han næsten
havde kendt Helge i al den tid, han
har været gildebroder. Han havde haft
sine standpunkter – og holdt fast – godt
gået. Helge har lagt et meget stort arbejde i gilde- og spejderarbejde.
Jens overlod ordet til Kurt J, som fortalte, at han havde kendt Helge i godt
20 år via Tybjergspejderne. Han er en
bundsolid spejder og hjertet banker
for spejderne. Fritiden bruges bl.a. til
at lave kryddersnapse. Kurt overrakte
Helge en flaske med vedhæftet kort
med lovning på Årets Juleflaske 2014,
når den kommer i handelen. Herefter
blev Helge hyldet med et bravo.
Tim fortalte om besøg i Holbækgildet.
De var 2 gilder a 15-16 brødre. Bent S

Med kun et afbud var gruppen i stand
til at træffe nogle beslutninger om det
kommende gruppearbejde.

holde sig til emnerne, da der hele tiden
dukkede ting frem som skulle fortælles
og drøftes.
Vi sluttede mødet ca. kl. 22.00 efter at
have indtaget det obligatoriske som hører til kaffen og teen.

Den første opgave gruppen skulle klare
var forplejningen og underholdningen
på Gildemødet den 7. oktober – og for
dem der ikke deltog, bestod forplejningen af vildtragout, med ris, salat
og groft brød. Underholdningen var en
fortælling om Troldelejren og arbejdet
med at få den afviklet, efterfulgt af lysbilleder fra årets lejr. Til kaffen serverede Lotte hjemmebagt kage, som Kurt
havde bagt.

Kommende datoer som gruppen forventes at deltage i:
• 4. nov.: Gruppemøde hos Lotte og
Kurt kl. 19.00.
• 11. nov.: Gildehal.
• 2. dec.: Gruppemøde hos Lars kl.
19.00.
• 13. dec.: Juleklip – se nærmere i
Nøglen.
• 6. jan.: Gruppemøde hos Ida kl.
19.00.
• 12. jan.: Nytårsgildehal.
• 20. jan.: Gilderådsmøde. (for dem
som det angår).
• 10. feb.: Gildemøde.
• 24. feb.: Gruppemøde med evt. besøg til Distriktsgildehal.

Der var mange emner på bordet til ønsker om det kommende gruppearbejde
– ideerne bedes medbragt til næste
gruppemøde, hvor programmet vil blive vedtaget.

Og så er der naturligvis også den igangværende 5 kamp, som alle har fået indbydelse til – husk at der er tilmelding
til arrangementerne.
Tommy

Tommy lovede at påtage gruppelederposten for en periode, med henblik på at
der senere vil vise sig interesse for dette
job blandt andre gruppemedlemmer.

Men ellers var det et hyggeligt gruppemøde, hvor alle havde svært ved at
11
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Gildemøde

Gruppe 2
En ulykke med alvorlige følger i Hans’
nærmeste familie, dannede optakt til
vort månedlige møde i gruppen. Den

- den 6.oktober
Inger og Flemming Kramp var inviteret
til at fortælle om deres mange års virke
i Afrika. De har arbejdet som missionærer med tilknytning til danske kirkekredses u-landsvirke, både lavet kirkearbejde, radiostationer, og beskæftiget
sig med mikrolån til de fattige. Og det
var kvinderne, der fik lånene, for dem
kunne man stole på! Og en særlig krølle
på oplevelserne var mødet aftenen før
vores gildemøde, hvor de havde mødtes med en kvinde, som Inger havde
været med til gennem mange trængsler
at få ordineret som præst, men aldrig
havde mødt før nu i Danmark. Det var
et meget berigende foredrag med to
mennesker, der havde viet deres liv til
en sag, og fået mangefold igen!

Efter en let, lækker anretning var det tid
at fejre Hansa og Erlings 25-års jubilæer. To gildebrødre, der har været meget aktive hele vejen igennem, Erling
har været skatmester, Hansa har været
gildemester, og de fik gode ord med på
vejen, samt de bedste ønsker for deres
fremtidige gildeliv.
Aftenen sluttede med gildemesterens
tak til 2. gruppe for et fint arrangement.
Bodil

Nyt fra grupperne
Gruppe 1
Sidste gruppemøde hos Trist. Vi er alle
i gruppen kommet i den alder, hvor
kørekortet skal fornys med jævne mellemrum. Lægebesøget koster mellem
300 og 700 kr. Dertil kommer fotograf
og 50 kr. til kommunen. Er det rimeligt - øger det trafiksikkerheden? - Eller
kunne man gøre noget andet. Det havde vi ikke rigtig noget svar på, men vi
var enige om, at rutinen er vigtig – Trist
12

kører hver dag! – Biler har altid været
en del af Trists liv – også i hans 17 år
på seniorværkstedet. Det fik vi flere
muntre historier om. Det svandt godt i
Inges hjemmebagte boller og lagkage,
inden vi sluttede en hyggelig, givtig og
snakkelysten aften.
Næste gruppemøde hos Jytte mandag
den 3. november kl 19.
Lise

alvorlige stemning satte præg på omgangstonen under vort møde, alle var
præget af medfølelse med Hans og
Gunhild, som hastede af sted til Norge
fyldt af angst og uvished.
Emnet under vort møde var en drøftelse af de muligheder, der kunne være
for en anderledes struktur i vore grupper. Der er vores opfattelse, at ikke
alle grupper fungerer helt tilfredsstillende.

Guldbryllup
I anledning af vores guldbryllup
vil det glæde os at se gildebrødre
fra 2. gilde på

Desværre fremkom der ikke noget
forslag til en ny permanent løsning på
dette spørgsmål. Man blev enige om,
at man måtte forlade sig på gildeledelsernes kompetencer til at sætte de rigtige mennesker i de rigtige grupper.
Frank

Madtemplet
SkovensRestaurant
Herlufsholm Allé 233,
4700 Næstved

fredag den 14. november 2014
kl. 9.00 til morgenkaffe med
efterfølgende brunch kl. 11.00.
S.u. senest den 7. november på
tlf. 4158 8054
Venlig hilsen
Hansa og Erling

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Anne Lis Caspersen
5. nov.
Ole Wulff	27. nov.
Hans Jørgen Nielsen	30. nov.

Hjertelig tillykke
13
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Vandregruppen på Museum

For dem som havde lyst og kræfter
til at vandre rundt på slambassinernes
skillevolde gik turen så næsten lige
over landevejen og via en smutvej ned
til området.

Man kan godt kombinere museumsbesøg med en friluftstur. Det viste Præstø
Gildets Vandregruppe lørdag den 11.
oktober.

Det var en ganske særlig oplevelse.
Nogle af bassinerne var vandfyldte og
andre var helt tørlagte. I nogle var der
en mase fugle og andre var totalt tomme for aktivt synligt dyreliv.

Det var nemlig noget af et tilløbsstykke
da Vandregruppen havde indbudt til en
sådan todelt vandretur. Ikke færre end
17 deltagere meldte sig nemlig ved
start.
Turen blev indledt med et besøg på
Thorsvangs Samlermuseum i Lendemarke på Møn. Efter frokost blev udflugten suppleret med en tur ud over de
gamle slambassiner ved den tidligere
Stege Sukkerfabrik
Man startede som vanligt kl. 10 fra
Spejderhytten i Præstø. Turen gik direkte til Thorsvang Samlermuseum i
Lendemarke, hvor der er en masse at
se på.
Eksempel på et af de særlige emaljeskilte.

Her er en apoteker blevet til tandlæge.
Hvad man dog ikke kan opleve
F.eks. Butikker, skolestue og værksteder med alt tilbehør fra det forrige århundrede og endnu længere tilbage. Der
er ugeblade, tegneserier og aviser af
mange forskellige slags. Og så må man
ikke glemme alle de helt vidunderlige
emaljeskilte, der f.eks. forbød at spytte
på gulvet suppleret med tandlæge skilte. Endvidere var det biler, motorcykler
og knallerter af bedagede årgange. Der
er også en specieludstilling om James
Bond alias agent 007. Jo, der er mange
spændende ting at se på.

Men uanset hvad, så var det smukt og
helt specielt at se på. Efter at have set
sig mæt på disse særlige omgivelser og
fået sparket lidt liv i museumsbenene
igen, samledes man i bilerne, hentede
dem der var blevet på museet, hvorefter turen gik hjem igen til Præstø, endnu en vandretur rigere.
Riber

Vandregruppens deltagere i fuld trav
på stierne rundt om de gamle slambassiner.
Frokosten blev i det helt prægtige vejr
indtage i det fri.

Der smuttede hurtigt et par timer med
at udforske museet. Uden for var der
enkeltsående borde/bænkesæt, og da
vejret var meget bedre end godt, blev
den medbragte frokost indtaget i de frie
omgivelser.
14
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Fredslyset
Traditionen tro tændes
faklerne ved en andagt
i Sct. Laurenti kirke,
Frederiksborgvej 11,
Roskilde tirsdag den
25. november kl. 18.00.
Derefter er der fakkeltog gennem Roskilde til domkirken,
hvor domprovst Jens Arenth prædiker.
Bagefter er der hyggeaften i Gildehuset, Sankt Agnes 2B, Roskilde.

Fødselsdagsinvitation!
4. gruppe inviterer til ostebord i
forbindelse med Gildets 69-års
fødselsdag 19. november.
Hver gruppe bedes sende mig
forslag til 5 sange fra
højskolesangbogen, som skal
synges til fødselsdagen.
Sangforslag gerne snarest, og
senest ved tilmelding den 13.
november.
Venligst Marjun
16

Gildehal
I Præstø tændes faklerne onsdag
den 3. december før kl. 18.30 ved
spejderhuset. Der er fakkeltog gennem byen til kirken, hvor pastor Hans
Jørgen Østergård holder en andagt kl.
19.00.
Derefter er der julehygge i spejderhuset med æbleskiver, kakao, sang og
køb af juleting, som gildemedlemmer
har lavet.

Ved gildehallen den 8. oktober
var der mødt 21 gildebrødre. Der
var optagelse af en ny gildebroder
Lona Hansen.
Som altid holdt gildemesteren en
god gildemestertale, denne gang
med citater fra ældre mestertaler.

Alle er velkomne, tag venner og naboer
med.

Ved eftergildehallen var der dækket et fint bord, hvor der blev serveret tre slags sild, samt hjemmebagt rugbrød. Og kaffe med hjemmebagte småkager bagefter.

Fredslyset tændes også i nabokirker og
tilbydes til det nye multicenter.
Niels Anton

Tak til gruppe 3 for det fine traktement.
Svend

Deadline til nr. 9 er tirsdag
25. november

Tid er noget vi alle har.
Din fremgang afhænger af,
hvordan du bruger den.

julefrokost
onsdag 10. december kl. 13.00
Pris max. kr. 150,Tilmelding via egen gruppeleder
senest den 1. december til
Inger Jørgensen tlf. 3677 0799.
Gruppe 1
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Stege

Stege

Gildemøde
- 6.oktober
Vi var ved at blæse væk, da vi steg ud
af bilerne ved Rytzebæk Strand. Det
skumpiskede hav ruskede larmende i
træerne.

scination af, og den ægte ydmyghed
over, at man ved at plante et træ i den
nøgne jord, kan skabe æbler med en
fantastisk smag.

Med ryggen mod blæsten, vel inde i
den smukke Rytzebækgårds lukkede
gård, blev vi modtaget af Kirsten Rhode Jensen, mand og hunde til en kort
information, inden vi begav os ud i æbleplantagen bag gården.

Det danske klima er enestående med
hensyn til æbledyrkning. Med havet
rundt om øen, er Møn helt specielt velegnet til frembringelse af aromatiske
æbler med saft og syre.

Her var dejlig læ. Skyerne drev, månen
var fuld og med saften ned ad hagen fra
et lækkert TOPAS æble, gik vi langs
nogle af de lange økologiske æbletræsrækker. 3.000 træer som Kirsten selv
passer. Kirsten fortæller og fortæller og
fortryller os alle med sin entusiasme.

Sammenspillet med syren og sødmen i
de forskellige sorter, er for Kirsten en
videnskab, som hun interesserer sig levende for. Den viden har medført, at
hun er gået igeng med at indsamle podemateriale af gamle danske æblesorter, specielt her fra regionen. Foreløbig
har hun podet 34 forskellige sorter.

Der er ingen tvivl om, at den tidligere
juridiske chef i Nationalbanken er en
spændende personlighed. Hendes fa-

Trods fuldmånen blev det for mørkt, så
mere eller mindre famlende, vendte vi
tilbage til Rytzebækgård, hvor vi blev

julefrokost
i hytten
søndag 30. november
Reserver allerede nu dagen - endeligt program følger senere
1. gruppe
18

trakteret med liflig æblemost i høje
glas.

jer allesammen for 34 gode år i Stegegildet.

Bænkede omkring det store spisebord
til stempelkaffe og 1. gruppes lækre
æbletærter, var der meget at spørge om
og Kirsten fortalte glad om sine kære
æbler.

Månen puttede sig bag skyerne og vi
skuttede os for blæsten ud til bilerne.
Tænk at man kan få så stor en oplevelse af at høre om ævler. Tak til Kirsten
Rhode Jensen og 1. gruppe.
Jytte, 2. gruppe.

Al den entusiasme har berømmet
hende i de fornemme kokkekredse.
Hun samarbejder med Noma og andre stjernerestauranter, som dyrker
fascinationen af gode danske råvarer.
Herom fik vi også nogle gode historier.
For mig personlig, blev aftenen særlig
festlig. Gildemesteren overraskede mig
med en fin sammenplantning i anledning af mit 40-års jubilæum. TAK til

Indbydelse til

Virksomhedsmøde
Mandag 10. november
kl. 19.30
Vi mødes ved
Røde Kors Storegade 38.
Derefter går vi til “Kaffehuset”
og drikker kaffe.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Anni Sørensen	27. nov.

Hjertelig tillykke

Gæster er meget velkomne.
Pris for gæster kr. 35,-.
Tilmelding til Hanne senest den
7. november. Husk lommelygte.
2. gruppe
19

Stege
KALENDEREN
Oktober:
Ma.27. Grp.møde hos Inger 1. grp.
November:
Lø.08. I-dag
Ma.10. Gildemøde, 2. gruppe
Ma.17. Grp.møde hos Hanne 2. grp.
Ma.24. Grp.møde hos Ketty 1. grp.
Ti.25. Deadline Nøglen
Lø.29. Fredslys
Sø.30. Julemøde - gruppe

Juni:
Ma.01. Gilderådsmøde
Ma.08. Friluftsgildehal GL/3.Vordingborg
Ma.15. Sommertur

December:
Ingen møder
Januar:
Ma.05, Nytårsgildehal	2. gruppe
Ma.19. Grp.møde hos Elna 1. grp.
Ma.19. Grp.møde hos Anni 2- grp.
Ma.26. Gilderådsmøde
Februar:
Ma.02. Virksomhedsbesøg 1. grp.
Ma.23. Grp.møde hos Ena 1. grp.
Marts:
Ma.16. Gildeting - 2. gruppe
April:
On.15. Hytterengøring alle
Ma.20. Sct. Georgsgildehal 1. grp.
Maj:
On.06. Kratrydning - alle
Ma.18. Distriktsgildeting DGL/Faxe
20
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