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Fælles
Det er nu omkring et halvt år siden jeg
overdrog øksen til Jens. Efter i alt 11 år
på posten, syntes jeg at nok måtte være
nok. Hvordan er det så gået? Ville jeg
blande mig i alt, eller kunne jeg vænne
mig til at være en almindelig ”gulvgildebror” (Fossa’s udtryk). Jeg må tilstå
at det er gået over al forventning. Jeg
nyder at kunne komme til et gildemøde
eller en gildehal og være dejlig uforberedt. Ikke at skulle bruge de sidste par
dage op til et møde, med alverdens forberedelser.
For at tomrummet trods alt ikke skulle
blive alt for stort, lod jeg mig vælge
ind i både spejder- og naturlaug og for
en sikkerheds skyld tilbød jeg min assistance med planlægning og afvikling
af Landsgildetinget 2015 i Køge.
Det sidste, altså LGT2015, er nok der
jeg vil bruge en del tid på i det kommende år, da det er et stort projekt med
mange involverede. Der får jeg rigeligt
brug for mine samarbejdsevner og lyst
til at være med, der hvor tingene sker.
Jeg ser lige, at denne udgave af Nøglen
er den sidste inden jul, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle gildebrødre med familie en god jul og et
godt nytår.
Kurt

Fellowship-day
- 24. oktober 2014
Spændende emne, god foredragsholder, inter
essant kor og speciel forplejning. Det var hvad
GIM-gruppen havde brugt af ingredienser til
årets Fellowship-day i Herfølge Sognegård.
Alle taler om Grønland og alle har vel en mening om Grønland og grønlændere. Aftenens
foredragsholder, professor emeritus DTU
Arne Villumsen har haft et langt og godt
arbejdsliv på Grønland. Han indviede os
i sit arbejde på en særdeles spændende
og gribende måde, hvor ikke mindst
hans store kærlighed til Grønland og
grønlændere ikke kunne skjules.

Efter en kort beskrivelse af Grønland
som landområde, beskrev Arne Villumsen klimaændringernes virkning,
jordbundsforhold, olie- og mineralforekomster m.m.. Han talte om, hvor
spændende det havde været at medvirke i etableringen af den arktiske inge
niøruddannelse og det dertil knyttede
og nødvendige kollegium i Grønland.
Tidligere professor Arne Villumsen fortæller levende og meget spændende om
hvordan den arktiske ingeniøruddannelse i Grønland og det tilhørende kollegium blev en realitet.
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Ingeniøruddannelsen samler studerende fra hele Grønland og derfor er
kollegiet nødvendigt som en støtte for
de studerende bl.a. på grund af de store
afstande i Grønland. Intensionen med
kollegiet er, foruden at virke som støtte
til de studerende, samtidig til at undersøge nuværende og finde nye byggemetoder, og samtidig virke for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner
og kommuner.
Foruden alt det andet er Arne Villumsen
også gildebror i Hillerød. Det har haft
den virkning at Gildet i Hillerød er
stærkt involveret i driften af kollegiet
m.m. Gildet har specielt arbejdet for at

Fælles
Man kan ikke tale om Grønland uden
samtidigt at tænke på den specielle
grønlandske musik. Til at stå for denne
del af aftenen var indforskrevet koret
”Narsok” et grønlandskor hvis medlemmer bor på Lolland-Falster og
Sydsjælland. Der er noget helt specielt
over et grønlænderkor iført sine farvestrålende folkedragter fra forskellige
egne af Grønland. Selv om vi ikke forstod et ord af hvad de sang, var der ikke
tvivl om at alle syntes godt om koret og
deres sang.

Hele koret ”Narsok” i flotte grønlandske dragter.



Den lettere menu med
grønlandsk vingesus
ristet rugbrød bløde
løg og lammeroulade.

udvikle et socialt ansvarligt samfund. I
første omgang har man kastet sig over
oprettelse af en spejdertrop.

Aftenens kulinariske islæt havde et
Grønlandsk præg. Det bestod af ristet
rugbrød, blødristede løg, og en spændende lammeroulade. Det var fremmedartet ja, men skal man dømme
efter folks ivrighed efter at få genfyldt
tallerknerne, må der bestemt være andre end undertegnede der syntes det
smagte godt.

gere ved selvsyn kunne konstatere. Tak
til GIM-gruppen for en god aften.
riber

Aftenen sluttede med Fellowship-budskabet læst af Tove Givskov, deltagerne
dannede kæde og sang ”Spejderbroder
har er min hånd”.

Vi blev budt velkommen med et lille
glas, og fik udleveret hver en lille kamik der viste, hvilket bord vi skulle
tage plads ved senere.

Distriktets GIM-gruppe havde sat alle
sejl til og igen lykkedes det at lave en
speciel aften. En aften der bekræfter
at det er sjovt at være gildebror, man
kan endda blive klogere af det. Det var
i hvert fald hvad de omkring 80 delta-

Først fortalte Arne Villumsen, professor emeritus, om Grønland og beskrev
klimaændringer,
jordbundsforhold,
olie, mineraler m.m. – Efter en kort
pause, hvor vi omkring 80 deltagere
kunne strække ben, fortsatte Arne med

Fellowship-day
GIM-gruppen i Gøngernes distrikt
havde arrangeret en meget spændende
aften i Herfølge Menighedshus.



Fælles

Fælles

en beskrivelse af etableringen af ingeniøruddannelsen i Grønland, byggeri af
et stort kollegium, og beskrev hvordan
Hillerød-gildet havde været aktiv for at
skabe gode forhold for de studerende.

Så kom kaffe med småkager, og herunder gik Arne Villumsen rundt til hvert
bord og lod dem, som havde været i
Grønland, fortælle om deres oplevelser.
Det gav samlet et fint varieret billede.

Herefter blev vi vist over i spisesalen,
hvor der var dækket op med blå duge
med grønlandsk inspireret pynt, flag,
masker og store farvede kamikker, der
viste hvor vi skulle tage plads.

Tove Givskov læste Fellowship-budskabet og vi dannede kreds og sang
“Spejderbror her er min hånd.”

Derefter sang det grønlandske kor Narsok, det var også en meget fin oplevelse…
Der blev serveret en grønlandsk ret,
fårerullesteg med kål og ristet rugbrød.
Lækkert!

Stor tak til GIM-gruppen, som igen i år
havde lagt et kæmpestort arbejde i at
gøre det festligt for os andre.
Ruth Lundstrøm Rosfeldt
Under spisningen og kaffen blev der
snakket og snakket. Jo, alle havde en
dejlig hyggelig oplevelse

I-dag 2014
Til manges glæde blev det igen I-dag
på Sjælland. Det blev det lørdag den
8. november i den nye Sognegård i
Haslev. Efter kaffe med et rundstykke
og en sang, gik det så løs lige til tiden.
”Hvis I nu tager den serviet I har og
folder den og lægger den mellem koppen og underkoppen, så kan I drikke
lydløs kaffe og hvis I nu vender stolene
så I kan se hvad der foregår, så larmer
det ikke så meget senere”, indledte
formiddagens foredragsholder, Niels
Ole Frederiksen. Så var stemningen



Der var næsten ”fuldt hus” i den nye
Sognegård i Haslev, da de 3 sjællandske distrikter lørdag den 8. november
blev holdt I-dag.
ligesom lagt og Niels Ole Frederiksens
mangeårige baggrund i den danske højskole viste sit ansigt.
”Christian X – skurk eller helt” var
formiddagens emne og Niels Ole Frederiksen, der virkelig kunne sit stof gav
i morsomme og alvorlige bemærkninger, de godt 109 spændt lyttende Gil
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debrødre en rigtig god oplevelse. Chr.
X blev født i 1870 og regerede fra 1912 
til sin død i 1947. En konge der levede og regerede i en turbulent tid med
første verdenskrig, indførelse af kvindernes valgret, påskekrisen hvor det
ved en forglemmelse, nær havde kastet
landet ud i en regeringsløs periode med
kongefald til følge. Folkeafstemning
og den deraf følgende genforening med
Chr. X’s symbolske ridt på en hvid hest

ting og sager. Den ene kuffert efter den
anden med statuetter, billeder, kagedåser, cigaræsker, byster og meget meget
mere, alt sammen med billeder af Chr.
X alene eller sammen med dronning
Alexandrine havde han medbragt. Flere mere spændende og særprægede end
smuk kunst.
Efter en kort ben-strækker-pause blev
frokosten serveret som varm buffet.
Kogt skinke med salat og flødekartofter. Kvart over et gik det så løs igen.

Gøngernes DUS Aase Dahl bød velkommen til de omkring 109 deltagere
til åres I-dag.

Vær beredt – men til hvad skal man være
beredt? Jorden er billedlig talt på vej ud
over kanten. Vi spiller russisk roulette
med vores fremtid. Indledte eftermiddagens foredragsholder journalist, gammel spejder og spejderleder Andreas
Laugesen sit spændende indlæg.
Vores livsform er ikke holdbar. Det er
alles kamp mod alle. Vi bør genopfinde
de gamle spejderdyder. De unge er opvokset blandt pylrende professionelle
børnepassere, med en sikkerhedsre-

Dagens middag ”kogt skinke med salat og flødekartofter”. Se det var guf.

I-dagens første foredragsholder var
Højskolemand og foredragsholder
Niels Ole Frederiksen.
over grænsen, anden verdenskrig. I
denne turbulente tid lykkedes det Chr.
X at skifte fra at være en meget forhadt
konge til en højt elsket konge og hans
større og mindre held med at vælge sine
rådgivere. Han blev en så vellidt konge
at selv kommunisterne i Danmark opgav deres kamp mod monarkiet.
Men Ikke alene i ord meddelte Niels
Ole Frederiksen sit kendskab om Christian X til de mange gildebrødre, også i
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præsentant på hvert hjørne og alligevel
får børnene for lidt opmærksomhed,
derved lærer de for lidt medmenneskelighed.
Selvfølgelig skal man ikke tilbage til
stenalderen, sagde Andreas Laugesen,
men bruge de nye moderne og digitale
værktøjer, f.eks. gps, app og PC’er eller hvad det nu måtte hedde. Man skal
opleve og erfare tingene. Det er den
bedste måde at være sammen og komme hinanden i møde på. Ved for meget
kontrol laver man ansvarsforflygtigelse, man skal derimod vise ansvarlighed, genopfinde den gamle spejderånd.
Med respekt for hinanden og respekt
for naturen.
Der har der vel næppe være mere brug
for spejder- og gildebevægelsen end
nu, fortsatte Andreas Laugesen. Vi
gamle gildebrødre burde med sindsro
kunne se fremtiden i møde. Kan vi få
held med at få interessen vakt for menneskelighed og glæde ved naturen i de
yngre generationer, vil nye gildebrødre
af sig selv myldre ind i bevægelsen.
Men vil vi det, eller vil vi kun drikke
kaffe med kage til? Vi gildebrødre har
en moralsk forpligtelse til at hjælpe
nutidens unge til, at opleve og forstå
den dybere mening med spejderriet. En
ungdom som er opvokset til og i selvEftermiddages foredragsholder journalist ved DR, Anders Laugesen.
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forherligelse med jeget i centrum. Du
er hvad du køber.

Seniorlauget

En god dag sluttede, med kaffe og kage.
Deltagerne var så glade for de nye omgivelser i Sognegården i Haslev, at de
3 DUS’er fik grønt lys for allerede nu
at reservere sognegården til næste års
arrangement. En stor tak til DUS’erne
Aase Dahl, Jette Rasmussen og Ole
Skude for et godt fungerende, spændende og interessant arrangement.
Riber

- var samlet på Farmen mandag den
17. december.

Kurt Muusmann mandag den 15. december kl. 12.00.

Det blev en festdag, idet Erling havde
taget morgenbrød med. Af opgaver
blev der klippet en masse frimærker,
der er dog stadig mange som skal klippes. Der blev endvidere skiftet en del
loftpærer.

Skulle der mod forventning være nogle
gildebrødre som ønsker at deltage i
seniorernes julefrokost, vil jeg gerne
have et praj, således at det logistiske
kan være på plads.

Næste gang vi mødes er til den årlige
julefrokost, den bliver i år afholdt hos

2. Næstved Gilde og
Suså Gildet Næstved

NYTÅRSGildehal
på Farmen
mandag 12. januar kl. 19.30
Vandrehal kl. 19.00, hvor vi kan
ønske hinanden et godt nytår.
Gruppevis tilmelding
senest den 5. januar
til Kirsten Bronée tlf. 5048 9709.

Seniorerne ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Hans Jørgen

Den ”Gamle
Redacteur”
ønsker alle
Nøglens læsere
en god jul og et
lykkebringende
nyt år!
11
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Suså Gildet

naturlauget

Nyt fra grupperne

Lørdag den 15. november havde naturlauget inviteret til træplantning.
Hans Køser og Kurt Bronée fra 2. gilde
og Emmy Falck og Bente Møller fra
Suså Gildet havde fulgt opfordringen
og deltog aktivt i arbejdet. Da vi holdt
pause kom Ida Kindt og serverede
småkager og Fernet Branca så der var
energi til at fortsætte.
Ud over disse stillede De Grønne Spejder fra Glumsø og De Gule Spejdere
fra Næstved med ca. 20 personer så der
virkelig kunne ske noget.
Der blev sat hegn omkring stykket, ryddet for krat og lignende som blev båret
væk og brændt af, ligesom vi fik målt
ud og sat pinde, så træerne kan stå på
fine lige rækker. I alt blev der plantet

ca. 1.200 træer og havde der ikke været
så mange villige hænder, havde vi aldrig nået det. Det var dejligt at se hvor
hurtigt de enkelte fandt et job der passede dem og hvordan der virkelig blev
gået til den for
at vi kunne blive
færdige på denne
kolde og blæsende
dag.
Vi vil endnu en
gang gerne takke
de ekstra hænder,
der kom og gav et
nap med, for uden
disse havde vi
ikke være færdige
allerede kl. 13.
Niels

Gruppe 3
- tirsdag 25. november hos Emmy
Falch.
I mødet deltog Emmy, Inger, Bente,
John, Ib, Palle, Susanne (forhåbentlig
kommende gildebroder) og undertegnede.
Vi startede med en flydende forfriskning, hvorunder vi diskuterede mangt
og meget. Inger havde fremskaffet
gamle klenodier fra 1. gilde. En 50års jubilæumsgildemesterkæde, dateret
den 22. september 1990 og en gul(d)
GM-ring.
Der var også en gammel dagbog.  Man
kunne se, at et par gildebrødre fra

Næstved blev optaget i Sorøgildet og
efterfølgende startede 1. Gilde i 1940,
hvor Steffen blev optaget.
Vi snakkede om, at disse gamle ting
burde være mere tilgængelig, end de er
nu. Emmy har også en Riddergruppemappe, og der står også en del på arkiv
på Farmen.  
Emmy havde skaffet en lille film/DVD
om Natteravnenes arbejde, som vi så.
De gør et stort og nyttigt arbejde.
Og så var det ind til det store kaffebord,
hvor intet manglede. Bare for at nævne
lidt – æbleskiver, æblekage og også et
glas dejlig mjød.                           Bent

Efterlysning
På billedet ser  vi  Gildemesterkæden og
en ring tilhørende det tidligere 1. Næstved Gilde. Kæden var en gave til Gildets
50-års jubilæum, 22. september 1990.
Ringen har været brugt af gildemestre
ved gildehaller tilbage i tiden. Vi er meget interesseret i at finde ud af,   hvor
den stammer fra.
Vi håber, der er nogle, der  kan hjælpe
os.                                 Med gildehilsen
3. Gruppe/ Suså Gildet
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Gildehal
- tirsdag den 11. november 2014
Der var mødt 22 gildebrødre frem. Vi
startede med vandrehal med et glas liflig vin og snacks, før vi gik op i gildehallen.
Gildehallen startede med et nummer
med Lille Nørd ”Venner”. Helge havde
25-års jubilæum den 10. oktober og
Gunnar den 14. november og de fik
overrakt jubilæumsnålene. John Mogensen sang ”Søndag morgen”.
GM Jens fortalte i sin gildemestertale
om venskab. I realskolen havde han en

god ven og de fik senere samme uddannelse, men vennen døde senere i
en ulykke. Han har været ven længst
tid med Steen, som inviterede ham
ind og høre motoren på hans knallert. Jens’ ekskone er en af hans bedste venner og det forpligter jo at have
et barn sammen. Man behøver ikke
at ses ofte, for at være gode venner.
Den værste fattigdom er ikke at have
nogen venner. Der er megen fokus på
venskab – bl.a. i serierne Venner og
Sex and the City, hvor venskabet er
kernen i historierne.

Venskab er en af værdierne i
gildet. Venskab kræver også
en indsats: Gensidig respekt,
valg for begge parter, fælles
aktiviteter, ligeværd og man
kan være uenige, men have
gensidig respekt. Venner skal
stille hinanden frit. Når man
flytter, følger naboerne med.
Når man arbejder, følger kollegerne med, men behøver
ikke blive nye venner.
Helge og Gunnar er gildemennesker og
været vores venner i 25 år. Og husk, det
er ikke sikkert, at du har mødt din bedste ven endnu. En fremmed kan blive
en kommende ven.
Herefter sang Lene Siel ”Sku’ gammelt
venskab rent forgå”.
Gunnar holdt ”5 minutters Sct. Georg”.
Kan se tilbage på et langt arbejdsliv og
har været heldig at have arbejde hele
livet og det blev til 40 år og i den anledning fik han en belønningsmedalje
af kronprinsen. Han var glad for ikke at
skulle køre i bil til København hver dag.
Og han mente, at der var mere mellem
himmel og jord. Da han skulle have et
ur for 25 år på Nordisk Ventilator, gik
hans gamle ur i stå – vel fornærmet. Og

14

senere, da han havde besluttet sig for at
køre ud og købe en anden bil, ville den
gamle ikke starte – også fornærmet.
Tim læste gildeloven. Allan Mortensen
sluttede af med ”Musikalske Venner”.
En gildehal med hovedvægten lagt på
venskab. Brodermåltidet stod på Flæskesteg med tilbehør og bagefter kaffe
med lagkage. Gunnar betalte drikkevarerne. Dot og Tommy holdt tale for
jubilarerne.
Referent Bent Schultz
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Nyt fra grupperne
Gruppe 1
Indkalder til torskegilde mandag den
5. januar kl 19 i Myrup. Medbring ægtefælle, spillepakke og god appetit.
Glædelig jul og godt nyt år.           Lise
2. Gruppe
- onsdag den 19. november 2014.
Gruppen mødtes fuldtalligt i Glumsø,
hos Anne-Lis og Sole. Sammenkomsten mundede ud i en heftig snak om
”1864”, såvel i virkeligheden som i  
TV-dramaet, eller hvad man nu kan ønske sig, at kalde det der blev vist.
Kulinarisk blev gruppen ”glad i låget”,
da medlemmerne løftede butterdejslåget over den dejlige suppe, som blev
efterfulgt af flere kulinariske oplevelser i særklasse.
I vor velbefindende kreds om middagsbordet fik krisen i Ukraine også
en grundig gennemgang, og det der er
en tragedie for de stakkels mennesker,
skabte medfølelse og bekymring hos
gruppens medlemmer.      
Frank
3. Gruppe
Vort novembergruppemøde fandt sted  
13. november i Herlufsholm Sognehus, med foredrag af Biskop Steen
16

Skovsgaard. Biskoppen over LollandFalster Stift fortalte om Statsminister og præst (Biskop) D.G. Monrads
betydning for krigen 1864 og selve
krigens betydning  for dansk nationalisme.

fremstillet noget fortegnet. Om TV-serien var der jo delte meninger, også fra
politisk hold. En politiker var meget
vred på serien og ville have danmarkshistorien skrevet om med tilbagevirkende kraft.

Det var et emne som havde bragt mange
af huse, TV-serien 1864 havde kørt i 4
afsnit og serien blev diskuteret meget.
Biskoppen syntes godt om serien, omend figuren Monrad i TV-serien blev

Især Jyllandspestens anmeldelse var
dårlig. Da jeg personligt blev klar over
dette, kunne jeg glæde mig over at jeg
ikke havde taget fejl. Det var og er en
fantastisk TV-serie, med nogle flotte
billeder og med et flot persongalleri.

julegildehal

på Farmen
mandag den 8. december kl. 18
- hvor vi starter med spisning.
Derefter gildehal.
Efter gildehallen samles vi i
efterhallen til kaffe og kage.
Gruppevis tilmelding senest
den 1. december til Anne,
mail: fadysted@gmail.com

Dette at vi lærer personer at kende fra
deres hverdage med glæder og sorger
er jo med til at serien/historien bliver
vedkommende. Men samtidig er vi
godt klar over at det bliver smertefuldt
at følge de unge mennesker/soldater når
de i de følgende afsnit skal være slagtekvæg i natonalismens hellige navn, på
slagtebænk Dybbøl.
Nu var Biskop Steen Skovsgaard ikke
kommet for kun at tale om 1864. Heldigvis var emnet også en af hans forgængere i embedet, nemlig D.G. Monrads liv og tanker. Denne Monrad havde
i to omgange været biskop på Lolland,
og Sten Skovsgaard havde kun godt og
sige om ham. Sagen er jo også, at Monrad havde været med til at skrive vores grundlov, og havde i sit virke som
præst og biskop været meget afholdt.

I øvrigt var det sådan, at efter nederlaget i 1864 udtalte Monrad at han ikke
altid var enig med vor konge (Christian
den 9.), men han var aldrig gået imod
kongen i de svære afgørelser der blev
truffet. Monrad tog nederlaget på sig
og emigrerede til New Zealand kort efter. Det kan man da tage hatten af for.
I øvrigt gav mødet vor gruppe lejlighed
til at drøfte den kommende julegildehal
hvor vi er turhavende.
Menuen var fastlagt og vi aftalte at
spisningen, ligesom sidste år, begynder
kl. 18.00 med efterfølgende Gildehal.
Mødetid for gruppen kl. 16.30.  
Ole W.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Anne Lise Kofoed             2. dec.
Grethe Bjerg Chr.            4. dec.
Christian Kjeldgaard    20. dec.
Elke Høegh         
22. dec.
Grethe Munk               26. dec.
      

Hjertelig tillykke
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2. Næstved

Præstø

Fødselsdagsfest

Ny adresse

35 gildebrødre og ægtefæller mødtes på
Farmen kl. 13 den 22. november. Festudvalget havde givet Farmen et maritimt look med skibe, søfolk og søkort.
En ”søulk” spillede på sin harmonika.

med lækkert kød og forskelligt tilbehør
og til slut jordbærdrøm med chokoladekage. Snakken gik livligt med taffelmusik på harmonikaen, som også slog
an til sømandssange.

Stemningen var lagt. Vi måtte erkende,
at vores kendskab til diverse sømandsknuder og knob ikke var stor. Det gav
anledning til lidt forvirring, inden vi
fandt vores pladser ved bordene, som
også sendte tankerne til sømandslivet.

Ingvar fortalte om sejlads ved Grønland og Bodil talte for 2. Gilde, som vi
hyldede med et tjikkerlikker. Sluttelig
fik vi en svingom. Tak til festudvalget
for en dejlig eftermiddag.
Lise

Prisen på menuen kunne tyde på, at vi
skulle leve af beskøjter. Det viste sig
heldigvis, at det ikke holdt stik. Vi fik 3 
lækre retter – Tun/laksemousse, buffet

Deadline for 2. Gilde til nr. 1 er
onsdag 21. januar

Pr. 1. december er min nye adresse
Egelyvej 15A st.tv. Mit telefonnummer
og mailadressen er stadig den samme.
Jeg flytter til naboblokken, 30 meter fra
hvor jeg nu bor. Desværre til en rigtig
lille, men dejlig lejlighed med masser
af fordele. I stueplan, så jeg bliver fri
for trappen – tættere på mit cykelskur
og fjorden – en lille have, hvoraf  halvdelen er en stor terrasse mod vest (men
desværre kan jeg i sommerhalveåret  
ikke sove udendørs længere) – og med
tilladelse til at få ryddet nogle buske
foran mod øst, så jeg altid kan sidde i

læ. Med parkeringsplads foran til afog pålæsning.
Der er kun plads til knap en tredjedel af
det jeg ejer. Ingen plads til min stationære computer, så det bliver til en bærbar og en trådløs printer. Kun det bedste af min oprindelig store mineral- og
krystalsamling er der plads til. Men til
gengæld får mine børn det lettere, når
jeg en gang forlader denne verden.
Alt i alt glæder jeg mig meget, til at
starte en ny, mere afslappet og lettere
tilværelse med masser af nye udfordringer.                                          Kitty

Husk vores julefrokost
- onsdag 10. december kl. 13.00

Lokalredaktøren siger tak for
godt samarbejde i 2014, og
ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår, med mere godt
samarbejde!
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Gruppe 1 har valgt en lidt anderledes julefrokost, og vi håber, at mange GB, ægtefæller og andre “fæller” møder op.
Prisen for julefrokost er 150,00 kr.
Medbring selv drikkevarer samt en lille
pakke til 20-25 kr. vi kan spille om.
Tilmelding gruppevis mandag den 3.
december inden kl. 12.00 til Inger tlf.
3677 0799.
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Præstø

Præstø

Vandregruppen på tur til
Mallings Kløft

Det var ikke alle der var lige
begejstret for de til tider noget
primitive overgangsmuligheder over den “stride flod”,
Stensby Møllebæk. Men lykkedes gjorde det.

- søndag den 16. november 2014
Det var søndag, det var den 16. november og det var vandregruppedag, i
dagens anledning var vinden inviteret
med og den indbydelse havde den taget
ganske alvorligt, så det blæste op til en
rigtig dejlig frisk tur gennem Mallings
Kløft.
Mallings Kløft er en smeltevandskløft
med flere fald, mølledæmninger, varieret og næsten urskovsagtig bevoksning med botanisk interessant flora før
løvspring. Men det er jo ikke løvspring,
det er efterår. Det blev oplevelsen ikke
mindre af, løvfaldsblade i alle røde og
gule farver, der endnu ikke havde forladt deres træ.
Godt nok blæste det en hel del, men efter en lille en var vandregruppen klar
til en tur gennem Mallings Kløft.

Se særligt på træet og dets næsten hekselignede rodsystem over jorden.
Det var en helt særlig oplevelse, at gå
på de smalle stier dækket af et dybt
lag vissent løv. Helt specielt var det at
iagttage de mange besynderlige rodformationer. Det blev ikke mindre sjovt,
at iagttage dem på samme tur tilbage.
Vi gik i en lille sløjfe rundt om til den
anden side, på kanten af kløften. Men
ved en smutvej kom vi tilbage til stisystemet i kløften. Det var som om bakkerne og snoningerne nu gik på en anden måde. Jo, det gik over stok og sten,
også rent bogstaveligt talt.
Vel tilbage til parkeringspladsen ved
bilerne, var alle enige om at det havde været en dejlig tur. Vejret havde på
trods af gråvejret, været tørt og slet ikke
så kedeligt som man skulle tro. Der var
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jo dejligt læ i kløften og da vi en enkelt
gang var oppe på kanten var det på den
rigtige side i forhold til blæsten, altså
på den vestlige side, så der var læ, fordi
vinden kom fra øst.
Så gik turen hjemad til spejderhytten
hvor frokosten skulle indtages. Da vi
kom forbi Peterskirken i Stensby, opdagede vi at der på trods af, at der stod
i planen at der var lukket, så var der
åbent. Derfor drejede vi selvfølgelig
ind. Der var korprøve og vi fik lov til

at kikke ind. Kirken blev indviet i 1891 
som kirke for Stensby kirkedistrikt i
Kalvehave sogn. Siden 1979 har den
været sognekirke i Stensby sogn.
Kirken er bygget i romansk stil, og dens
indre er præget af streng enkelthed. Udover det ophængte kirkeskib, er udsmykningen kun alter, døbefont, prædikestol
og orgel. Så i forhold til hvad man ser i
middelalderkirkee, så det helt tamt ud.
Efter den dejlige vandretur i det fri, gik
turen tilbage til spejderhytten, hvor den
ventende frokost vederfaredes retfærdighed. Efter endnu en god gildeoplevelse rigere, kunne de 6 deltagere lidt
vindblæste, men ellers ved godt mod
Riber
tage hjem.
Ida Suhr fra Petersgaard forærede i
1912 denne altertavle og en døbefont til
Peterskirken, det hedder kirken i Stensby. Altertavlen er malet af en af tidens
største kunstmalere Joakim Skovgaard,
som netop havde fuldført sit storværk:
udsmykningen af Viborg Domkirke.
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Ostebordet
–  og  trykt  en  fødselsdagssang  
til  gildet –  heldigvis  til  en  melodi  som  vi  alle kender. Et fintfint gildemøde.
Hilsen Knud
Gildets fødselsdag
Gildemødet onsdag den 19. november blev en festligholdelse
af vores gildes 69-års fødselsdag
med masser af sange, heriblandt
en til dagen digtet af Lis Dam,
godt gået Lis.

Gildemøde med sang!
Vi havde et rigtig dejligt gildemøde
19. november, det var gildets 69-års
fødselsdag   –   og det blev fejret med

maner! Gruppe 4 trakterede med rødvin og ost – som bekendt en god kombination.   
Og så viste det sig, at gildebrødrene
er ypperlige sangere, eller brummere,
skulle man måske skrive. Der var ikke
mange sopraner og tenorer, flere barytoner og basser! Vi blev hele seancen
hjulpet fint igennem af Linnets fløjtespil, og alle de skønne efterårssange fra
højskolesangbogen kom vi igennem.
Oven i købet fik vi en ny sang   præsenteret,  idet  Lis  Dam  havde  skrevet  
Linnet spiller
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Det kulinariske indslag bestod
af et dejligt ostebord med hjemmebagte boller, kiks og hjemmebagte småkager til kaffen
– så nu er juletiden startet.
Inger
Lises sang

Gildeledelsen og redaktøren
ønsker alle gildebrødre og deres
familier en glædelig jul og et
velsignet nyt år!
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Stege

Præstø
Dansk flygtningehjælp i Præstø
Vi fik indsamlet 21.572  kr af 24 indsamlere, heraf kun 6 fra gildet. Beløbet er små 5.000 kr. mindre end sidste
år og det mindste, vi har indsamlet de
sidste mange år, men det var også kun
ca. halvdelen af ruterne, der blev indsamlet på.
3 af vores trofaste indsamlere gennem
mange år. Fra venstre; Lars Østergård, Birgit Jensen og Leif Anderson.

Jeg håber, det bliver bedre næste år,
hvor indsamlingen finder sted den 8.
november.
Gildehilsen
Dorthe
Tæl alle dine glæder . . .
og tæl dem en gang til.
du har sikkert glemt nogle.

Deadline til nr. 1 er onsdag
21. januar

nytårsgildehal
Onsdag 7. januar kl. 19.00
I eftergildehallen serveres varm
suppe.
Gruppevis tilmelding til Marjun
inden årets udgang.
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Virksomhedsbesøg
- mandag den 2. februar 2015.
Besøg hos Revivision på det gamle
posthus.

Julefrokost i
Hytten
Søndag 30. november kl. 11.00
Kære gildebrødre med ledsagere.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til gildets julefrokost i hytten, hvor vi mødes kl. 11.00. Her
starter vi med en kort travetur
langs Noret, så alle kan samle appetit til den gode julemad.

Vi mødes i receptionen kl. 19.30 og en
medarbejder vil vise os rundt i huset.
Efterfølgende vil der blive serveret kaffe i kantinen, hvor vi vil få fortællingen
om posthusets og revisionsfirmaets historie.
Gæster er meget velkomne
Tilmelding til Ena senest onsdag den
28. januar.
1. gruppe

Vi regner med at spise ca. kl.
12.30.
Husk varmt overtøj, solidt fodtøj
og godt humør!
Pris for gildebrødre kr. 50.00
Pris for ledsagere kr. 150.00

Vi hejser flaget for

Tilmeldingsfristen er overskredet.
1. gruppe

Alfred Sørensen

Fødselsdag:
22. dec.

Hjertelig tillykke
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Besøg på Kaffehuset Møn

KALENDEREN

November måneds gildemøde var henlagt til Kaffehuset Møn med eget tilhørende kafferisteri.

November:
Lø.29.   Fredslys
Sø.30.   Julemøde 1. gruppe

Maj:
On.06.  Kratrydning    alle
Ma.18.  Distriktsgildeting  DGL/Faxe

December:
Ingen møder

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

Det blev en både interessant og velsmagende oplevelse, hvor vi startede
med at besøge risteriet.

Her blev vi modtaget af ejeren Jan
Kanne, som fortalte om kaffe og samtidig demonstrerede en ristning på sin
nylig indkøbte kafferister fra Israel.
Det var vældig interessant at følge,
hvorledes de små sandfarvede og duftløse bønner under processen forandrede
sig til de kaffebønner, som vi kender.
De ristede bønner er til eget forbrug i
Kaffehusene i Stege og Nykøbing F og
fra næste sæson også Marienlyst samt
til engros salg.

nytårsgildehal
i Hytten
mandag den 5. januar kl. 19.00
Efter gildehallen er der vandrehal.
Derefter et lettere traktement med
kaffe.
Pris for gildebrødre kr. 25,-

Kaffebønnerne kommer fra mange forskellige lande, enten via en importør i
London eller ved egen import fra eksempelvis Indonesien.
Efter besøget i risteriet gik vi op til
cafeen på det gamle apotek, hvor vi, i
de charmerende omgivelser, fik serveret en særdeles velsmagende kop kaffe
med lækker chokoladekage.
Tak til 2. gruppe for en fin aften.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i det nye år.
Tilmelding til Hanne senest 30. december, nanok@hansen.mail.dk
tlf. 30 62 66 30

GILDERÅDSMØDE
- mandag den 26. januar kl. 19.00
på Platanvej 34 hos Elna.
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Ena

Januar:
Ma.05,  Nytårsgildehal 2. gruppe
Ma.19. Grp.møde hos Elna 1. gruppe
Ma.19. Grp.møde hos Anni 2. gruppe
Ma.26.  Gilderådsmøde
Februar:
Ma.02.  Virksomhedsbesøg 1. gruppe
Ma.23.  Grp.møde hos Ena 1. gruppe

Deadline til nr. 1 er onsdag
21. januar

Marts:
Ma.16.   Gildeting 2. gruppe
April:
On.15.   Hytterengøring alle
Ma.20.   Sct. Georgsgildehal 1. gruppe

Redaktøren vil gerne ønske alle
gildets medlemmer en rigtig
glædelig jul og et godt nytår og
på gensyn til nytårsgildehal den
5. januar 2015.
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Print ud og sæt på opslagstavlen!

Deadlines
for nøglen i 2015:
Nr. 1

23. januar

Nr. 2

26. februar

Nr. 3

26. marts

Nr. 4

30. april

Nr. 5

14. juni (nb. søndag)

Nr. 6

20. august

Nr. 7

24. september

Nr. 8

29. oktober

Nr. 9	  1. december (nb. tirsdag)
Ovenstående deadlines er alene chefredaktørens.
Bemærk at der lokalt i dit gilde kan være andre datoer.
Kontakt venligst lokalredaktøren for disse.
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