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Fælles
Så gik atter et år. Kalenderen siger
2015, og det er der nok nogle af jer,
der lige skal vænne sig til. For mit eget
vedkommende har jeg det seneste år,
både skrevet og tænkt meget på lige
nøjagtig disse fire cifre. Det er jo som
bekendt et ulige årstal, og dermed året
for et Landsgildeting. I daglig tale kaldet LGT2015.
Da vi i tidernes morgen skulle beslutte os for, om vi skulle tilbyde at være
vært for LGT2015, argumenterede jeg
for, at det kunne sammenlignes med at
arrangere en sommerlejr. Der skulle
findes en lejrplads. Der skulle laves
kontrakter med en madleverandør, der
skulle arrangeres hikes osv. osv. Det
har for så vidt også vist sig at være rigtigt, blot i en noget større målestok end
jeg har været vant til. Så det er blevet
til adskillige møder, mails, telefonsamtaler og kørte kilometre. Men det er
også både muntert, spændende og ikke
mindst lærerigt. Jeg har også lært nogle
pragtfulde nye mennesker at kende.
Vi er nu nået så langt i forberedelserne,
at vi har fået prissat arrangementerne;
vores hjemmeside er kommet op at
køre. Den hedder, overraskende nok,
www.lgt2015.dk. Her vil der i løbet
af foråret blive tilføjet detaljer, så som
priser og tilmeldingsblanket, program
for ledsageturerne, samt meget andet.
Jeg kan kun anbefale at man holder øje
med den…!
Kurt

Gøngernes Distriktsgilde indbyder til:

Distriktsgildehal
Tirsdag den 24. februar 2014 kl. 19.00
I Palmehaven, Samlermuseet, Thorsvang, Thorsvangsvej 7,
Lendemarke, 4780 Stege.
Efter et lille kig ind i museet holder vi Gildehal.
Herefter serveres 3 stk. smørrebrød, kaffe og småkager.
Pris kr. 100,-. Alle distriktets gildebrødre er velkomne.
Rettidig og bindende tilmelding senest den 17. februar til:
tlf. 5650 2710 – E-mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk
Vi glæder os til at se dig!
Med Gildehilsen
Gøngernes distriktsledelse


Næstved - Fælles

Fælles
Sang specielt skrevet til nytårsgildehal i Præstøgildet,
af gildebroder Lis Dam.
Mel: Frihed er det bedste guld, som sol bestråler over muld
Livets brede landevej,
Gildeliv er fælles liv,
den ligger klar til dig og mig;
men heller ikke fri for strid,
men vi et sted skal have,
så indad må vi kæmpe,
hvor hver især må yde sit
og føre et Sct. Georgs sværd
for livet fik vi kvit og frit.
så hjertet modnes på vor færd
Det er en fælles gave.
til selviskhed at dæmpe.
Men’sker er forskellige
og Gildet en bevægelse
hvor der er plads til alle.
Vort Gilde, det er ingen hær;
men mennesker på fælles færd,
hvor vejene er smalle.

Gildeliv er fælles liv,
midt i alverdens kiv og strid,
så fremad må vi vandre,
og føre et Sct. Georgs sværd
så hjertet styrkes på vor færd
til daglig dåd for andre.

Gildehal er samlingspunkt
for alle gilder verden rundt
Og kommer du og banker,
der spørges ej til sindelag,
men vilje til at ta’ et tag
og dyrke rene tanker.

Gildehallen er det hjem
hvor lov og løfte holdes frem
som ved til gildeflammen.
Find ro i det du kalder tro
og hav respekt for andres tro,
så hænger Verden sammen.
Gilderejse 2015
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Landet strækker sig fra Alperne i nord til Adriaterhavet i syd, og vi skal bo i
hovedstaden Ljubljana.
Har du lyst til at modtage det foreløbige program, så mail mig:
Ruth-allan.rosfeldt@pc.dk - så sender jeg det 

Ludomanien indtog for en kort stund
Farmen
Fra det øjeblik man trådte ind i de lune
stuer på Farmen, kunne man mærke
den fortættede stemning, af længsel efter at komme i gang med denne sæsons
første heat af Gildernes 5-kamp.
Som iagttager af de fremmødte spillere, kunne det konstateres, at der var
en vis nervøsitet blandt sidste sæsons
erfarne spillere, hvilket var meget naturligt, da der var mødt en del nye, og
specielt yngre spillere op på dagen.
Ingen tvivl om at de nye unge spillere
fra spejdergrupper i KFUM Hammer,
KFUM Fuglebjerg og De Gule Spejdere, fik tilført dagens match noget energi
og grove tacklinger.

Måske var rygterne om disse nye ¨liberoer¨, deres styrke og deltagelse,
den direkte grund til, at ingen af stjernespillerne fra 2, Gilde mødte op til
denne indledende runde i sæsonens
5-kamp. Her må vi dog se frem til at
spillerne besinder sig, og møder op til
de kommende dyster, og udøver deres
professionelle indsats for at indhente
det tabte. Sidste sæson viste jo med al
tydelighed, at der er tale om eliteudøvere, som er svære at undvære i turneringen. Suså Gildet havde til gængæld samlet alt hvad der kunne kravle
og gå, nemlig 23 spillere, hvilket må
siges at være rigtig godt, da nogle
stadig var skadet efter sidste sæsons
hårde kampe.


Næstved - Fælles
Efter kyndig vejledning fra dommer
Dot, blev spillet sat i gang.
Sceneriet var utroligt, det samme var
lydniveauet. Der blev kæmpet med et
dræberinstinkt som sjældent ses i disse
kredse. Folk blev banket tilbage hvor
de kom fra og måtte kæmpe sig tilbage
i spillet, ja nogle op til flere gange. Når
noget udføres med en sådan intensitet,
kræver det pauser, hvilke også var indlagt i turneringen, her blev der serveret
kaffe og småkager.
Om etikken i kampen kan siges, at den
var høj, der var kun det snyd der blev
opdaget….
Resultatet var under turneringen uforudsigeligt, men efter dommerparret
Dot og Tim havde fået lagt delresultaterne sammen, stod resultatet lysende
klart for alle.

Seniorlauget

- Farmen, mandag 19. januar

1. plads:
2. - :
3. - :
4. - :
5. - :
6. - :

Næstved - Fælles
Gruppe 3, Sct. G.
KFUM Hammer
De Gule Spejdere
KFUM Fuglebjerg
Gruppe 2, Sct. G.
Gruppe 1, Sct. G.

Gildet holdt en førsteplads, takket været et professionelt hold, bestående af
folk der virkelig kan kaste terningen.
På de næste 3 pladser skete der virkelig forskydninger. Gæsterne og hermed
ungdommen maser sig ind, satser alt
på flere brædder, erobre med overblik,
strategi og vilje 2, 3 og 4 pladsen.
Håber at kampgejst og kompetencer
fortsat vil udfolde sig i de kommende
matcher, med deltagelse af alle der vil
opleve nogle fornøjelige timer.
GM Jens Østergaard

Så er det snart tid til loppetorv igen,
planlægningen er godt i gang og vi har
næsten styr på det hele.
Rammerne omkring loppetorvet er nogenlunde som sidste gang, så vi skal
ikke forholde os de store ændringer.
Gildet har brug for et pænt overskud,
hvis vi skal have penge så Good-turn
lauget og spejderlauget kan lave forskellige aktiviteter.
Dette overskud kommer kun, hvis alle
giver en hånd med. Der er mange arSuså Gildet og 2. Gilde
indbyder til orientering om forslag til
Vedtægter for Sct.
Georgsgilderne i Næstved
(Farmen)

Vi sluttede 2014 af med en gevaldig fin
julefrokost hos Kurt Muusmann. Det
nye år startede med morgenbrød som
Hans Jørgen havde med. Efter morgenhyggen måtte vi i gang med dagens
opgaver.

havde 2 poser frimærker med, så nu er
der endnu flere der skal klargøres til frimærkebanken. Der er stadig god plads
ved bordene, hvis der skulle der være
nogle gildebrødre der gerne vil hjælpe
med at klippe. Man skal bare huske at
tage en saks med. Der blev også tid til
rengøring af varmluftsblæserne.

Af opgaver blev der som sædvanligt
klippet en masse frimærker. Erling

Vi mødes igen mandag 16. februar kl.
ca. 10.00.
Hans Jørgen



Loppetorv 2015

Mandag den 16. februar 2015,
kl. 19.30 på Farmen.
Dette er et orienteringsmøde, hvor
man kan komme med forslag og
bemærkninger. Endelig godkendelse
af vedtægterne sker på gildetingene
hhv. den 9. og 10. marts 2015.
Forslag til vedtægter tilsendes inden
mødet.

bejdsopgaver, så selv om man ikke kan
stå og sælge er der afgjort andre opgaver man kan klare. Så husk at melde jer
til, så vi sammen kan få et godt overskud og en god oplevelse.
Vi vil bede jer hjælpe med at uddele
sedler og hænge plakater op i forretninger. Det er en god reklame for gilde og
koster ikke så meget.
Skynd jer at sætte kryds i kalenderen
den 11.-12. april, hvor vi har indsamling og den 18.-19. april hvor der er
salg. Hvis alle yder hvad de kan, skal
vi nok få et godt resultat.
Hvis i har spørgsmål, er i meget velkommen til at kontakt mig.
Mange gildehilsner
Loppetorvsudvalget v/Bodil Nielsen

Good-turn lauget
Good-turn lauget afholdt julecafé på
Kildemarkscentret torsdag den 11.
december. Vi havde underholdning af
“De røde forklæder” fra Vordingborggilderne, og de sang for os og med os
mange julesange. Desværre en del beboerne ikke kendte, og ikke kunne synge med på. Og så var der æbleskiver til
kaffen, så julestemningen var på plads,
og beboerne gik glade hjem.


Suså Gildet

Suså Gildet
smukke kyststrækninger og bjergvandringer. Desværre fulgte ruten også en
del asfaltveje, hvilket viste sig at være
en udfordring for både krop og sind.

900 km på Caminoen
- foredrag på gildemødet 10. februar
I september-oktober 2014 gik Malena
May 900 km på pilgrimsruterne Camino del Norte og Primitivo i det nordlige Spanien. Det foregik med dagsture
på 30 km i gennemsnit og med 10 kg
bagage på ryggen. Turen var meget varieret med modsætninger mellem både



Malena lærte på sin Camino at det er
det helt simple der betyder noget. At
gå, at finde et sted at sove og at finde
det næste måltid. At tømme sit hoved
for tanker og bare at være. At være et
med naturen og at knytte et helt specielt bånd til de mennesker, man møder
på sin vej. At vandre Caminoen opleves som at leve et helt liv komprimeret
på få uger.
Kom til gildemødet den 10. februar
og hør Malena fortælle og vise billeder.
Her vil vi høre om forberedelserne,
hvor lidt bagage der er nødvendigt for
at klare sig og om selve turen og alle de
fantastiske oplevelser.

Nyt fra grupperne
2. Gruppe
Gruppemøde den 8. december 2014
Referatet skulle have startet med et
”GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR”
til alle, men da deadline for december
nummeret for længst var overskredet,
vil jeg undlade dette ønske.
Hele gruppen var mødt op hos Lars og
Lone denne decemberaften, hvor vi
skulle starte på vores vinterprogram,
som omhandler egnens Herregårde,
Godser, Klostre og Slotte.
Den første halve time blev som vanligt
brugt til snak om det skete og hvad vi
skulle til jul m.v.
Herefter fik Ida ordet for at fortælle
om Bregentveds historie – Ida havde
sat sig grundigt ind i stoffet, lånt bø-

ger, kontaktet venner som har med
godset at gøre m.v. Vi kom grundigt
omkring og det kan vist roligt siges
højt, at Bregentved er et at de godser
der har succes og hvor tingene i dag
køres professionelt som en forretning,
hvor de er langt fra Morten Korchs
idylliske fremstilling af dansk landbrug.
Efterfølgende var der en god snak om
de forskellige udtryk der blev benyttet,
lenslovens betydning for dansk landbrug, hvad er en herregård, et gods og
et slot og meget andet.
Vi blev også enige om at fortsætte med
arbejdet og blev enige om, at sommerhalvåret, skal bruges til at besøge stederne.

Bregentved Gods



Suså Gildet

Suså Gildet
Mødet sluttede som vanligt med Lones
lækre kaffebord med te til dem der var
til den slags.
Tommy
Gruppemøde den 6. januar 2015
Med et enkelt afbud, var øvrige medlemmer mødt hos Ida, for at fortsætte
vores emne om egnens store gårde.
Ida bød på champagne til at skåle godt
nytår i, mens snakken gik lystigt i ca.
en time, hvorefter Lars bad om ro, så
han kunne komme i gang med at fortælle om Vemmetofte Kloster og efterfølgende vise en 45 min. lang film om
stedet i dag.
Vi blev ført igennem historien om stedet
som borg, senere kongeligt slot, så adeligt jomfrukloster og i dag som Vemmetofte Kloster. Filmen som efterfølgende blev vist, var/er meget seværdig
og med Susse Wold
som fortæller, kan
det næsten ikke gå
galt. Filmen fortalte
meget om stedets
beboere, hvordan
man blev optaget
som beboer, driften
af stedet – men viste også at der stadig findes en generation der har svært
ved at slippe gamle
normer og dyder og
10

som efter min mening, lever et isoleret
liv som jeg nok ikke ville passe ind i
– det skulle da lige være jagten, hvis
jeg fik råd til tweedtøj, sokker med
kvaster og kunne finde ud af at binde
slipset – det med vildtet havde de styr
på. Vi fik også set hvordan beboerne
lagde fælder for rengøringsdamen, så
de kunne se om hun havde været alle
steder med støvklud osv.
Efterfølgende havde vi en god snak om
det sete og fik udvekslet meninger og
holdninger. Lars havde allerede aftalt
en rundtur på stedet, med en af de ansatte.

3. Gruppe
- 19. januar 2015 hos Bent Schultz
Hang-around Susanne Nabe havde set
filmen: ”Stille hjerter”. Det er et drama
om en familie, der skal affinde sig med,
at moren gerne vil dø, inden hendes
sygdom forværres.
Hele familien samles over en weekend, hvor hun fortæller om sin hensigt.
Alle i familien har deres meninger om
det.

Næste møde afholdes den 19. februar
hos Bente og John.
Bent S

25-års jubilarer
Jens Østergaard og Lisette Poulsen
har 25-års jubilæum den 13. februar.

De sidste forlod Idas bopæl kl. 23.00
efter at have indtaget hjemmebagte
boller med masser af tilbehør.
Tommy
Vemmetofte Kloster

I gruppen fik vi diskuteret passiv og
aktiv dødshjælp og fik anskuet emnerne fra alle vinkler.

Jens og Lisette ønsker, at det fejres ved
gildehallen den 21. april 2015.

gildemøde
10. februar kl. 19.00
på Farmen
for gildebrødre med ledsagere.

Deadline til Nøglen nr. 2 for Suså
Gildet og 2. Gilde
er tirsdag 24. februar

Malena May

fortæller om sin 900 km gåtur på
Caminoen. Se endvidere side 8.
Gruppevis tilmelding
senest 6. februar til
Dot, tlf. 2345 8630 eller
dottimthy@gmail.com
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2. Næstved

2. Næstved

Nyt fra grupperne

fortvivlelse over følgerne af timers kartoffelskrælning.

Gruppe 1
Vi måtte opgive at finde en dato til et
julemøde, så i stedet holdt vi et torskegilde i Myrup med ægtefæller og pakkespil den 5. januar.
Vores næste møde er tirsdag den 24.
februar kl. 10 hos Kurt Muusmann.
Lise
Gruppe 2
Holdt gruppemøde 21. januar. Indledningsvis må referenten konstatere, at
gruppens julemøde den 5. december
ikke tidligere har været nævnt. Det er
selvfølgelig en fejl, som der her bliver
rettet op på. At mødet afstedkom en
masse snak brødre og søstre imellem
kan ingen være i tvivl om, og at julemaden og stemningen den blev serveret i hos Gunhild og Hans var helt i top,
er ligeså indlysende.
Pakkeleg med tilhørende jubelskrig og
højlydte frustrationer, er der jo nogen
der synes er ikke undværlige, og de fik
i rigt mål deres besynderlige trang til
selvpineri udlevet.
Det første møde i det nye år fandt sted
hos Bodil og Christian. Da den første
gensynsglæde havde lagt sig, gik vi i
gang med planlægningen af det kommende gildeting. Det er i god tid, men
en kommende begivenhed, hos et grup12

pemedlem gjorde det absolut nødvendigt, at de dele blev afgjort lige nu.
Da en god del af gruppens medlemmer
er involveret i gildets ledelse, blev der
brugt nogen tid på meningsudveksling
om løsningen på de forskellige udfordringer der venter forude. Da vi som
sædvanlig heldigvis ikke var enige om
løsningerne, gav det en grundig og givtig diskussion.
Bodil havde endnu en gang overgået
sig selv i kreativitet i køkkenet, og
stakkels Christian sad hensunket i tavs

gildeting
Mandag 9. marts kl. 19.00
på Farmen
Dagsorden udsendes uge 8.
Bemærk at forslag til vedtægtsændringer skal fremsættes skriftligt
og være gildemesteren i hænde
senest 1. februar.
Gildeledelsen

Det var nærmest en tradition, at vi sluttede med kaffen og æblekagen. Frank
3. Gruppe
Vi holdt vores julefrokost 9. januar
hos Anne og Finn.
Vi var i alt 8 incl. Finn. Hannie er jo som
bekendt flyttet tilbage til Farum og bliver/eller er overflyttet til Værløsegildet.
Julefrokosten var god med veltillavede
retter. Stor ros til kokkene.
Vi fik et muntert pakkespil, julen er
traditionernes holdeplads, og vi gjorde
som vi gerne vil. Der blev plads til
at drøfte gildets julegildehal, hvor vi
havde været turhavende. Priserne var
blevet holdt som de bør, og alt var vist
forløbet som det skulle. Nytårsgildehallen, som skulle holdes nogle dage
efter, blev vist ikke noget tilløbsstykke.
Hvordan kan det mon være?? Ja det
kan man kun gisne om....
Vort mødeprogram udløb nu, og på
næste møde skal vi bestemme hvordan
vor møder i vinter/foråret skal forløbe,
og hvilke emner vi skal beskæftige os
med. Anne gjorde opmærksom på den
løbende 5-kamp og eftersøgte flere deltagere i vores gruppe.

Den dejlige aften sluttede ca. 22.00 og
vort næste møde er mandag 2. februar
kl. 19.00 hos Tove og Ole W.
Refr. Ole W.
4. gruppe
- afholdt møde hos Grethe den 20.
januar. Kirsten var desværre syg og
Gunvor var ikke til stede.
Kurt B fortalte om hvad der var debatteret på Gildetinget.
Gruppen talte om, hvor vores sommertur skulle gå hen – måske til Tyskland.
Næste møde er planlagt i februar hos
Kirsten Bronée.
Hilsen Grethe

Julegildehal

Julegildehallen den 8. december var
lidt anderledes end sædvanligt. Allerførst startede de 25 gildebrødre, der var
mødt op med spisning: Grønlangkål
med brune kartofler og hamburgryg.
Dertil behørig øl og snaps.
Den glade giver af herlighederne var
Elke, der blev 90 år den 22 december.
Til lykke mange gange.
Derefter var der gildehal, hvor gildemesteren talte ud fra begrebet: dannelse og
juleforberedelser.. Det ene var en nutidig mangelvare, mens det andet levede
i bedste velgående.
13

2. Næstved

Præstø

Anne holdt 5 min. Sct. Georg med udgangspunkt i kirkebladets dommedagsprofetier. Men vi lever i tiden – er underlagt tiden og må også finde os i at dø
en dag. Hanni Frier læste gildeloven.

Nytårsgildehal - 7. januar 2015

Under den efterfølgende kaffe indledte
Anne en beretning fra Bæverpatruljens
fejring af Gerdas fødselsdag i 1952.
Elke blev hyldet med en stor købmandskurv, og Hanni som forlader os
den 31. december for at flytte til Værløse, sagde noget meget rammende: Elke
var at sammenligne med Lise Nørgaard
og Bent Fabricius, der hører til samme
kategori, hvor åbenhed og aktive deltagelse i livet var karakteristisk.
Men vi kunne også lykønske Anne Lise
med de 75 år og Hans Jørgen med de 70
år. Vi fik rørt stemmerne med at synge
Julen har bragt velsignet bud , Julen
har englelyd og endelig Sikken trængsel og alarm.
Bente

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Jens Koefoed
31. januar
Frank Jensen 	12. februar
Hanne Jensen
15. februar

Hjertelig tillykke
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Herold Svend kaldte til gildehal. Efter vi
havde hilst fanen, sang vi en gildesang
digtet til lejligheden af Lis Dam. Det var
ingen lejlighedssang, men en sang med
dybde nok til at bruges igen og igen.

gildemøde
9. februar kl. 19.30 på Farmen
for gildebrødre med ledsagere.
Vi begynder med smørrebrød

40 år i DSB

fører os ordentligt og holder gildeloven
i hævd.
Linnet holdt 5. min Sct. Georg over
et digt af en tysk digter, som jeg ikke

Rika holdt endnu engang en god gildemestertale, hvori hun refererede til
både dronningens og statsministerens
nyårstaler og sammenlignede deres ord
med gildeloven. Jeg opfattede hendes
ord som en pointering af, at vi alle er
gildebrødre for ”Vor Herre”, hvis vi op-

Birte Pedersen
- har i februar 40 års jubilæum
som ansat i DSB. De mange år
har ført hende vidt omkring i den
store koncern med mange spændende opgaver. Ikke mindst hendes
nuværende job som overassistent
på Stations- og Hittegodskontoret
på Københavns Hovedbanegård
har givet anledning til flere sjove
episoder. Vi vil få et indblik i livet
i DSB, når Birte på sin morsomme
og levende måde fortæller om sit
drømmejob igennem 40 år i DSB.
Vi slutter med kaffe.
Gruppevis tilmelding
senest onsdag 4. februar til
Lise, tlf. 5576 1867 eller
olk@sport.dk

gildemøde
4. februar 2015
Da jeg fylder 70 år, vil jeg gerne
invitere mine gildebrødre i Præstø
hjem på en kop kaffe m.m. på dagen.
Der er derfor ”åben hus” på Kirsebærvej 38, mandag 2. marts
mellem kl. 14.00- ca. 17.00.
Kærlig hilsen
Lis Holm

2. gruppe inviterer til gildemøde
om stormfloden i Præstø i 1872.
Vi har formået Ralf Mortensen til
at komme og fortælle...
Gruppevis tilmelding
senest 30. januar til
Jens.
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Præstø
gildeloven og vigtigheden af at holde
balancen mellem stort og småt, godt og
mindre godt i livet.
Musikken til gildehallen havde Rika
fundet i traditionerne fra nytårskoncerterne fra Wien.
I eftergildehallen fik vi lækker græskarsuppe og Linnets berømte roulade til
kaffen, og hver især fortalte om deres
bedste oplevelse i julen.
kendte og desværre heller ikke husker
navnet på, men ordene referede igen til

Vi sluttede med at synge: Vær velkommen nytår.
Dorthe

JULEFROKOST - den 10. december
Vi var 31 gildebrødre og gæster der deltog i en anderledes julefrokost. Invitationen lød spændende. Ved første øjekast
lignede det ellers en ganske almindelig
julefrokost, pyntet hyggeligt op med
gran og levende lys i pejsestuen.
Det ”anderledes” var frokosten på tagselv-bordet i mellemstuen, med bl.a.
krabbetarteletter, lakseruller, bulgursalat m.m. Dejlig veltillavet, kolde
og lune retter, herligt. Nogle af gildebrødrene havde specielt hjemmelavede
Timerne går,
bliver til dage og år.
Tiden går hen,
kommer aldrig igen.
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snapse med, som gik rundt sammen
med bidesild.
Senere havde vi pakkespil som jo gør
sig hver gang.
En tak til gruppe 1 for en rigtig god og
hyggelig dag.
Med hilsen fra 4. gr.
Deadline til nr. 2 er tirsdag
24. februar
Vi fatter det ikke,
Så lad det nu ligge.
Hvad er så sagen?
”At glædes ved dagen!”

NYTÅRSGILDEHAL
Et nyt år: 2015 – alle i gildet mødtes
den 5. januar til nytårsgildehal i vores
hyggelige opvarmede hytte og med gildemester Elna ved højbordet.
Elna bød velkommen og vi sang Vær
velkommen Herrens år.
Elnas gildemestertale indledtes med:
”Et år er gået og et nyt begyndt. Det
gamle brugte år kan man ikke gøre
noget ved, ikke ændre på, men det
nye år kan vi fylde med, hvad vi vil
– gøre vores for at få det bedste ud af
– det står åbent med masser af muligheder”.
Samtidig tænker man også på, hvad det
gamle år egentlig bød på og her nævnte
Elna, at vi i årets løb var blevet mødt
med forargelse, undren og morskab.
Om skandaler og forargelse nævnte
Elna landets topfolk på Borgen:
•	3 gange rokade i regeringen – og at
det kneb med at huske, hvem der var
minister og for hvad!
• Lars Løkkes tøjbudget
• Dan Jørgensens nationalret til 1,22
millioner kr.
Om skandaler andre steder end på Borgen nævnte Elna:
• Afholdt Melodi Grand-Prix med et
svimlende underskud

• OW-bunker gik konkurs
• Balladen omkring GGi.
Af andre ting, som kunne få debatten i
gang i Danmark nævnte Elna::
• Dankort, der blev solgt
• Filmatiseringen af 1864
Videre nævnte Elna nogle af de vidtrækkende begivenheder omkring os bl.a.
• Putin, der raslede med sablerne – det
går ud over erhvervslivet i Danmark
• To flystyrt, hvor det ene fly forsvandt
fuldstændigt
• Tsunanien for 10 år siden
Elna nævnte videre, at mobil-pay blev
årets nye ord
• Kähler-kaos på grund af en lille buttet vase med gyldne striber
• Og fest i de kongelige rækker, da
prins Henrik fyldte 80 år og inviterede hele Danmark med.
Endelig nævnte Elna, at vi googler som
aldrig før – vi lever ikke mere i spænding, men kan med det samme få svar
på alt. En stor fordel i mange henseender.
Men som Elna nævnte – Stege Gildets
fremtid kan vi ikke google os til – den
kan vi kun gisne om. Elna opfordrede
os til at kæmpe for at holde skuden
oven vande til sidste bølge og at vi står
17
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side ved side, når roret ikke vil som os.
Lad os stadig nyde, at vi er et fællesskab, hvor vi gør vores bedste for at
leve op til vores ansvar og hvor vi stadig nyder at arrangere gode oplevelser
for hinanden.
Elna rundede af med, at hun havde bestemt sig for i det nye år at opsøge de
glade farver – vel vidende, at det ikke
altid er en selv, der sætter dagsordnen.
Det bliver også året, hvor Elna kan begynde at bestemme over sin egen fritid
– det er lige meget, om det er onsdag
eller søndag. 1. august går Elna på pension og kan bare lave de ting, hun har
lyst til. Vi har mange dejlige farver – så
hvorfor lige netop vælge den grå.
Knuds 5 minutter Sct. Georg var til
alle os – og det gælder jo for de fleste
af gildets medlemmer – fra før ’45:
”Vi har overlevet – og det er helt godt
klaret, når man tager i betragtning,
hvad vi har været vidner til!
Vi blev født før fjernsyn, før penicillin,
før polio-sukker, færdigretter, plastik,
kontaktlinser, skate-boards og p-piller.
Vi kom før radar, dankort, atomspaltning, laserstråler og kuglepenne, før
strømpebukser, opvaskemaskiner, tørretumblere, elektriske tæpper og før
strygefrit tøj – og vi er fra før menne18
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sker kunne gå på månen. Den gang blev
vi først gift, dernæst boede vi sammen
– hvor var vi dog gammeldags.
Før 1945 var hjælpen i huset en enepige og ikke en hjemmehjælper. Teenagers var ikke opfundet og en dronning
var hende, der var gift med kongen.
Vi er før hjemmegående husfædre,
homoseksuelles rettigheder, pc’ere
og cd’ere og før karriere-livsstilen.
Vi er fra før plejehjem, gruppeterapi
og selvhjælpsgrupper. Vi havde aldrig
hørt om program 3 og TV2, elektriske
skrivemaskiner, kunstige hjerter, kaffemaskiner, yoghurt og øreringe til
mænd.
Førhen var service noget, man helst
skulle have 12 stk. af – nu er service
noget, de har til os på kommunekontoret.
Vi er kommet fra storvask til hjernevask.
Omkring 1940 kostede et ugeblad 50
øre, et Tekno-sæt kostede 18,75 kr.
og mad til en familie ca. 250,00 kr.
pr. måned. Vi er fra en tid med Rich`s
kaffetilsætning,
rationeringsmærker
og Julens Glæde – nu har vi rotteræs,
rockmusik og gevinstopsparing. Vi
voksede op med sovs og kartofler og
brød – nu er det pizza og pomfritter fra
Mac Donalds, pulverkaffe eksisterede

slet ikke. Aldersrentenydere er blevet
til folkepensionister.
Vi er fra før telefax, fjernbetjening,
naturgas og ny Lillebæltsbro og Storebæltsbro. Vi havde ikke kiropraktorer eller supermarkeder, mejetærskere
eller malkemaskiner. Vi er fra før
stregkoder, sygesikring, kollektiver
og Christiania. Vi er fra en tid uden
hårde hvidevarer, charter-rejser, genbrugsbutikker og bistandshjælp. Vi er
fra før body-building, elektriske barbermaskiner, boblebad og Beatles, før
carporte, kostpyramiden og drivhuseffekt.
Vi har levet før, under og efter Berlinmuren og den kolde krig. Vi har set
skørterne til anklerne, til læggene, til
knæene og til midt på låret og hele vejen ned igen.
Men vi har overlevet – er det ikke grund
nok til at feste?”
Elna sluttede gildehallen af med at læse
et brev op fra Erik Simonsen. Erik har
af helbredsmæssige grunde, meget mod
sit ønske, set sig nødsaget til at melde
sig ud af gildet. Erik har været med til
at oprette Sct. Georgsgildet i Stege og
kunne fejre sit 50-års jubilæum den
13. juni 2010. Erik har altid været meget aktiv og afholdt i gildet, beklædt
mange tillidsposter og vi har haft megen fornøjelse af Erik`s store viden om

mangt og meget. Vi vil komme til at
savne Erik meget.
Herefter kunne vi sætte os til et smukt
pyntet nytårsbord, hvor 2. gruppe serverede et lækkert traktement, bestående af hummersuppe, tapas og kaffe
med hjemmebagte småkager.
Snakken gik lystigt og en ny sang på
sangbladet: Lær mig nattens stjerne
blev sunget.
Tak til 2. gruppe for en meget fin aften.
Inger
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Julefrokost i ”Hytten”

GILDETING

Mens jeg endnu har julelys i øjnene og
julevarmen i kroppen, vil jeg prøve at
gengive stemningen til vores julefrokost.

- mandag 16. marts i Hytten.

Efter en spadseretur i en stiv østen og
0 grader, var det dejligt at komme ind
og se røde julehjerter pynte op på en
bar gren og den røde og grønne dug.
Så var stemningen lagt, og der blev
serveret glühwein og ilden buldrede i
ovnen.
Derefter spiste vi en dejlig traditionel
julefrokost – afbrudt af en moderniseret julesang.
Og så skulle vi til gruppens ”klogeste” hoveder, hvor engelske ord skulle

oversættes og danne byer og øer. Meget spændende, hvor gr. 2 vandt stærkt,
hvor præmien var juleøl til alle i gr.
Efter julehistorie oplæst af Elna og
kaffe med hjemmebagte småkager, var
det tid til den sidste julesang og farvel.
Tak til 1. gr. for en dejlig dag. Hanne

Virksomhedsbesøg hos
revivision
- mandag den 2. februar 2015.
Vi mødes i receptionen kl. 19.30 på
Det Gamle Posthus, Storegade 1 og
en medarbejder vil vise os rundt.
Efterfølgende vil der blive serveret kaffe i kantinen, hvor vi vil få fortællingen
om posthusets og revisionsfirmaets historie.

Vi hejser flaget for

Gæster er meget velkomne

Fødselsdage:

Tilmelding til Ena senest onsdag den
28. januar.
1. gruppe

Karsten Sørensen
Jytte Hølund

21. januar
26. januar

Hjertelig tillykke
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Deadline til nr. 2 er tirsdag
24. februar

Dagsorden udsendes senere sammen
med regnskab.
Forslag skal være gildeledelsen i hænde
senest 1 måned før gildetinget.
Gildeledelsen

1. gruppe

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

KALENDEREN
Januar:
Ma.26. Gilderådsmøde
Februar:
Ma.02. Virksomhedsbesøg, 1. grp.
Ma.23. Grp.møde hos Ena, 1. grp.
Ma.23. Grp.møde hos Alfred, 2. grp.
Ti.24. Deadline Nøglen

April:
On.15. Hytterengøring alle
Ma.20. Sct. Georgsgildehal, 1. grp.
Ti.28. Deadline Nøglen
Maj:
On.06. Kratrydning, alle
Ma.18. Distriktsgildeting DGL/Faxe
Juni:
Ma.01. Gilderådsmøde
Ma.08. Friluftsgildehal,
DGL/3.Vordingborg
To.11. Deadline Nøglen
Ma.15. Sommertur
August:
Ti.18. Deadline Nøglen
September:
Ti.22. Deadline Nøglen
Oktober:
Ti.27. Deadline Nøglen
November:
Lø.28. Deadline Nøglen

Marts:
Ma.16. Gildeting, 2. grp.
Ma.23. Grp.møde hos Kirsten, 2. grp.
Ti.24. Deadline Nøglen
On.25. Grp.møde hos Ena, 1. grp.
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