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Fælles

Nu	 nærmer	 tiden	 sig,	 hvor	 vi	 skal	 til	
landsgildeting	igen.	

I	henhold	 til	 loven	skal	vi	vedtage	en	
ny	handlingsplan.

Den	handlingsplan	vi	vedtog	i	�0��	har	
jo	ikke	givet	anledning	til	de	store	æn-
dringer	ude	i	gilderne,	og	den	har	været	
kritiseret	fra	flere	sider.	Dette	til	trods	
for	 at	 den	 blev	 vedtaget	 enstemmigt	
ved	landsgildetinget	i	Slesvig.

Derfor	vil	vi	nu	prøve	at	få	formuleret	
en	handlingsplan,	der	kan	række	helt	ud	
i	gildebevægelsens	yderste	hjørner,	og	
som	kan	 føre	 til	 at	de	 intentioner,	der	
er	nedlagt	 i	den	får	konsekvenser.	Fra	
landsgildeledelsen	 lægger	 vi	 vægt	 på,	
at	det	skal	være	en	handlingsplan,	der	
bringer	 “Spejderidéen for voksne”	
mod	nye	horisonter.	

Vi	har	derfor	indkaldt	distriktsmestrene	
til	et	møde	den 25. april, og	vi	vil	i	den	

Til Alle GilDebRøDRe
forbindelse	 opfordre	 alle	 gildebrødre	
til	gennem	deres	gildemester	at	komme	
med	input	til	distriktsgildemesteren,	så	
han/hun	kan	være	klædt	på	 til	mødet,	
hvor	handlingsplanen	skal	udformes.

Altså	skriv	dine	forslag	ned,	giv	dem	til	
din	gildemester,	som	sørger	for	at	give	
dem	videre	til	distriktsmesteren.	

Med gildehilsen 
Landsgildeledelsen

Har	 du	 nogen	 sinde	 prøvet	 at	 skrive	
en	brugsvejledning?	Hvis	svaret	er	 ja,	
så	ved	du	 sikkert	også	hvor	 svært	det	
kan	være	at	skrive	den,	så	alle	kan	for-
stå	den.	Har	du	så	nogen	sinde	læst	en	
brugsanvisning	 fra	 start	 til	 slut?	 –	 In-
den	du	foretog	dig	noget.	Det	er	mindst	
ligeså	svært.	Hvorfor	er	det	sådan?

Hvis	du	skal	skrive	vejledningen,	er	du	
nødt	til	at	sætte	dig	ind	i,	helt	præcist,	
hvad	du	 forventer	 brugeren	 skal	 fore-
tage	sig,	og	skrive	det	på	en	måde	som	
ikke	kan	misforstås.	Du	er	også	nødt	til	
at	kende	brugerens	 tankemåde	og	for-
udsætninger,	og	det	er	jo	komplet	umu-
ligt	at	vide.	

Der	 er	 selvfølgelig	 forskel	 på	 om	 det	
er	 en	 sindrig	 teknisk	 indretning,	 eller	
om	det	er	 en	 instruktion	på	ganske	 få	
sætninger.	 I	 det	 sidste	 tilfælde	 vælger	
mange	jo	nok	bare	at	skimme	teksten,	
for	 derefter	 at	 agere	 ud	 fra	 det,	 man	
syntes	der	skal	stå.	Hvis	der	f.eks.	står	
i	en	invitation	at	man	skal	tilmelde	sig	
gruppevis,	ja	så	ringer	eller	mailer	man	
da	 bare	 –	 enkeltvis	 –	 til	 arrangørerne	
for	at	meddele	at	man	kommer…!

Indrømmet	–	jeg	tilhører	selv	den	type,	
der	 ikke	 læser	 noget	 som	 helst	 inden	
jeg	går	i	gang.	Hvis	det	så	ikke	virker,	
prøver	jeg	at	læse	brugsanvisningen	og	
hvis	det	stadig	ikke	virker	–	ja,	så	bli-
ver	jeg	jo	nødt	til	at	følge	den.

Kurt J.
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ternt	brug.	Rapportens	idéer	og	forslag	
skal	med	tiden	udbygges	og	valideres.

Du kan læse rapporten her:
www.spejderne.dk/fileadmin/user_
upload/dokumenter/Rapporter/raport_
4.pdf

I	rapporten	bliver	det	foreslået,	at	vi	vil	
løfte	spejdernes	kapacitet	til	at	udvikle	
mange	 flere	 børn	 og	 unge	 i	 Danmark	
til	aktive	samfundsborgere	gennem	tre	
initiativer:
•	 At	give	unge	mulighed	for	at	enga-

gere	sig	i	nyskabende	projekter	med	
partnere	fra	det	offentlige,	erhvervs-
liv	m.fl.	i	et	forløb,	som	har	fået	nav-
net	Projektmagerne.

•	 At	 levere	 stærk,	 fælleskorpslig	 le-
dertræning	i	programmet	Ledelsesla-
boratoriet	med	fokus	på	 innovation,	
ledelse	og	socialt	entreprenørskab.

•	 At	sætte	en	ny	dagsorden	om	unges	
skaberkraft	og	samfundsansvar	i	en	
branding	kampagne.

Kampagnen	involverer	et	tv-ungdoms-
program	blandt	andet	med	konkurrence	
i	patruljer.

Seneste nyt
Den	5.	marts	blev	ideerne	fra	Spejder-
nes	Tænketank	 udfoldet	 for	 erhvervs-
komiteen	på	Amalienborg.

Fondsdirektørerne	 deltog	 i	 at	 udvikle	
ideerne	videre,	og	de	udtrykte	stor	be-
gejstring	 for	 den	 udvikling,	 som	 det	
danske	spejderarbejde	er	inde	i.

“Det	er	virkelig	spændende	at	tale	med	
fondene	 om	 de	 koncepter	 vi	 præsen-
terede.	Der	 er	 stor	 interesse	og	vi	har	
fremadrettet	 også	 gode	 muligheder	
for	at	sparre	med	fondene	i	det	videre	
forløb	med	realisere	vores	drømme	for	
fremtidens	 spejderarbejde”,	 siger	 An-
nesofie	Bjerre,	spejderchef	i	Det	Dan-
ske	Spejderkorps.

Dagen	 efter	 var	 alle	 hovedbestyrelser	
fra	 spejderkorpsene	 samlet	 i	 forbin-
delse	med	det	fælleskorpslige	årsmøde	
i	 Sønderborg.	 Her	 brugte	 de	 et	 døgn	
sammen	på	at	arbejde	videre	med	Spej-
dernes	Tænketanks	oplæg.

Referenceramme	 for	unges	 skaberkraft	
og	 samfundsansvar.	 Begejstringen	 var	
stor,	og	der	blev	tænkt	visionært	 i	fæl-
lesskab	på	det	fælleskorpslige	årsmøde.

”Vi	 diskuterede	 blandt	 andet	 hvilken	
effekt	 Projektmagerne,	 Ledelseslabo-
ratoriet	 og	 en	 brandingkampagne	
kan	have	på	det	danske	 samfund?	Og	
hvor	 står	 spejderbevægelsen	 i	 �0�5?”	
Fortæller	 Tim	 Riediger,	 Spejderchef	 i	
Dansk	Spejderkorps	Sydslesvig.

Den	danske	spejderbevægelse	ønsker	at	
træde	i	karakter	som	en	samlet,	synlig	
og	forandringsskabende	bevægelse,	der	
sætter	 dagsordenen	 for	 børn	 og	 unge.	
Vores	fælles	mission	er	at	udvikle	un-
ges	samfundsansvar	og	skaberkraft.

Det	har	vi	i	alle	fem	danske	spejderkorps	
gjort	længe.	Det	nye	er,	at	vi	nu	vil	lave	
en	fokuseret	 indsats	 i	 fællesskab	for	at	
stå	stærkt	og	endnu	mere	synligt.

Sådan blev Spejdernes 
Tænketank til
Hvert	år	mødes	spejdercheferne	fra	de	5	
danske	spejderkorps	med	en	erhvervs-
komité.	I	komitéen	sidder	direktører	og	
formænd	fra	flere	af	de	største	danske	
fonde.	 Motivationen	 for	 møderne	 er	
et	stærkt	ønske	om	at	løfte	det	danske	
spejderarbejde.

På	det	årlige	møde	i	oktober	�0�4	blev	
kuglerne	 støbt	 til	 et	 større	projekt	der	
skal	kapacitetsopbygge	spejderne	i	fæl-
lesskab.	Komiteen	var	så	begejstret,	at	

SPejDeRNeS TæNkeTANk

De fem danske spejderkorps er gået sammen om et ambitiøst fælles
korpsligt initiativ, som skal styrke både spejderbevægelsen og vores 
omkringliggende samfund. Derfor er der blevet nedsat en tænketank 
– Spejdernes Tænketank.

Flere af Danmarks største fonde er opsatte på at være med til at løfte 
spejderarbejdet. lige nu søges frivillige til tre arbejdsgrupper.

æresformanden	for	komiteen,	H.	K.	H.	
Prinsesse	 Benedikte,	 inviterede	 til	 et	
ekstraordinært	møde	på	Amalienborg	i	
starten	af	marts	�0�5.

Kort	efter	mødet	i	oktober	�0�4	nedsat-
te	spejderchefkredsen	Spejdernes	Tæn-
ketank;	En	projektgruppe	bestående	af	
repræsentanter	fra	alle	korps.

“Helt	overordnet	handler	initiativet	om,	
at	 vi	 vil	 styrke	 spejderkorpsene,	 så	vi	
kan	løfte	større	og	bredere.	Vi	vil	lukke	
op	og	 lære	af	og	med	andre	organisa-
tioner,	institutioner	og	frivillige”,	siger	
Christina	 Palmstrøm,	 som	 er	 formand	
for	De	grønne	pigespejdere.

idéforslag fra Spejdernes 
Tænketank
Hen	over	vinteren	�0�4-�5	har	Spejder-
nes	Tænketank	udfoldet	en	mission,	visi-
on	og	strategi	for		spejderne	i	Danmark.	
Tænketankens	arbejde	er	løbende	blevet	
præsenteret	 for	 spejderchefkredsen	 og	
det	 foreløbige	bud	er	en	 rapport	 til	 in-

www.spejderne.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Rapporter/raport_4.pdf
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Resultatet	er,	at	i	�0�5	skal	være	refe-
rencerammen	for	unges	skaberkraft	og	
samfundsansvar.

“I	�0�5	har	alle	en	ven,	der	er	spejder	
-	det	er	en	ven,	du	laver	vilde	projekter	
med	der	gør	en	forskel	i	jeres	lokalsam-
fund	og	hvor	I	sammen	er	en	del	af	et	
stærkt	fællesskab.	Det	er	en	ven	du	har	
det	 sjovt	 sammen	 med	 og	 en	 ven	 du	
kan	læne	dig	op	ad,	når	du	har	brug	for	
det”,	 siger	 Annesofie	 Bjerre,	 spejder-
chef	i	Det	Danske	Spejderkorps.

Der arbejdes videre i tre spor
Vi	 arbejder	 videre	 med	 oplægget	 fra	
Spejdernes	Tænketank	i	tre	spor:

Et	 missionsspor,	 et	 spor	 om	 Strategi-	
og	 projektprogrammer	 og	 endelig	 et	
organisationsspor.

”Vi	vil	være	helt	skarpe	på,	hvad	det	er	
for	en	mission,	vi	skal	løfte	i	det	danske	
samfund,	og	hvad	det	er	5	selvstændige	
spejderkorps	kan,	når	de	står	 sammen	
om	 fælles	 projekter”,	 siger	 Michael	
Aagaard	Seeberg,	formand	for	KFUM-
Spejderne	i	Danmark.

”Processen	skal	udfolde	Projektmager-
ne,	 Ledelseslaboratoriet	 og	 branding-
kampagne	og	modne	idéer	så	meget,	at	
vi	kan	indlede	drøftelser	med	fondene	
i	den	store	komite	om	en	mulig	økono-
misk	 støtte	 på	 det	 årlige	 møde	 sidst	 i	
september.	Det	er	næste	store	nedslags-

punkt.	Endelig	vil	vi	se	på,	hvordan	vi	
kan	skabe	en	fælles	platform,	som	skal	
løfte	 vores	 fælles	 initiativer.	 Platfor-
men	 skal	 være	 organisatorisk	 ramme	
for	de	projekter,	vi	løfter	i	fællesskab”,	
slutter	Michael.

Vil du være med?
Alle	medlemmer	af	spejderkorpsene	in-
viteres	til	at	bidrage	i	processen.	Send	
en	mail	til	info@spejderne.dk	-	med	en	
kort	motivation	for,	hvorfor	du	vil	være	
med	i	en	af	arbejdsgrupperne,	som	skal	
arbejde	i	de	tre	spor.

Hvis	du	vil	være	med	fra	start,	så	send	
ansøgningen	inden	den	31. marts 2015,	
hvor	arbejdsgrupperne	bliver	nedsat.

Som	 I	 måske	 ved,	 afholder	 landsgil-
det	 et	møde	 for	DGM,	den 25. april	
i	Ringsted.	Mødets	emne	er	 landsgil-
dets	 handleplan	 for	 �0�5-�0�7.	 Der	
er	 ikke	 megen	 tid	 til	 forberedelse	 og	
distriktsledelsen	 mener	 ikke,	 vi	 kan	
presse	flere	distriktsmøder	ind.	Derfor	
opfordrer	 vi	 jer	 alle	 –	 og	 her	 tænker	
vi	på	ALLE,	gilder,	grupper	og	GB	til	
at	 komme	 med	 jeres	 ideer	 og	 tanker	
om	indholdet	i	en	handleplan,	der	kan	
bringe	 os	 videre	 de	 næste	 �-�-4-5...	
mange	år!

Ifølge vore loves §8 Landsgildeting, 
skal LGM forelægge planer for den 
kommende periode til godkendelse.

En	 handleplan	 hænger	 sammen	 med	
Sct.	 Georgs	 Gildernes	 visioner,	 da	 vi	
ikke	har	hørt,	at	der	er	overvejelser	om	
ændring	af	visionerne,	går	vi	ud	fra,	at	
de	er	som	de	var	på	LGT	�0��.	

Generelt	 kan	 man	 sige,	 at	 en	 vision	
bunder	i	et	ønske	om	at	forandre	bevæ-
gelsen	fra	sin	nuværende	situation	til	en	
given	fremtidig	situation.	Det	vil	sige,	

Til Alle  
i GøNGeRNeS DiSTRikT

at	en	vision	fx	indeholder	en	ønskelig	
beskrivelse	af	medlemstilgang.

En	vision	er	udenfor	rækkevidde,	men	
indenfor	synsvidde!

ViSiON: (fra 2011)
At	udvikle	gildearbejdet
•	 Så	flere	 får	 lyst	 til	at	være	med	og	

deltage	 i	 den	 personlige	 udvikling,	
gildearbejdet	tilbyder

•	 Så	gilderne	er	synlige	aktører	på	hu-
manitære	områder

•	 Så	 gilderne	 er	 et	 fællesskab,	 hvor	
spejderideen	udvikles	for	voksne.

Indholdet	 i	 den	 handleplan,	 der	 blev	
vedtaget	på	LGT�0��	var	delt	op	i	om-
råder:	
UDVIKLING	
-	forbedre	kvaliteten	i	arbejdet,	
PERSONLIG UDVIKLING
-	 udvikle	 spejderideen	 for	 voksne	 og	
udbrede	 kendskab	 til	 gildebevægel-
sen,	
HUMANITÆRE OPGAVER 
-	 bl.a.	 at	 gøre	��.	 april	 til	 fælles	 ”ud-
delingsdag”,	

DiSTRikTSGilDeTiNG
18. maj i Fakse

Har	I	forslag	til	Distriktsgilde-
ledelsen,	så	husk	de	skal	være	
fremsendt	inden den 15. april	
til	Distriktsgildemester	Lone	

Erkmann,		
mail:	lone@erkmann.dk
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SAMARBEJDE 
-	med	danske	organisationer	–	udvikle	
samarbejdet	 med	 ledelserne	 i	 spejder-
korpsene	 og	 tage	 et	 overblik	 over	 de	
organisationer,	vi	samarbejder	med.	
SAMARBEJDE	
-	 internationalt	 fx	 deltagelse	 i	 NBSR	
træf	�0�5.

Hvad skal Sct. Georgs Gildernes 
handleplan for 2015-17 
indeholde?
De 5 spejderkorps har ”købt” en Ø!
De	5	spejderkorps	er	gået	sammen	om	et	
ambitiøst	fælleskorpsligt	initiativ,	som	
skal	styrke	både	spejderbevægelsen	og	
vores	omkringliggende	samfund.	Der-
for	 er	 der	 blevet	 nedsat	 en	 tænketank	
–	SPEJDERNES	TÆNKETANK.

Flere	af	Danmarks	største	fonde	er	op-
satte	på	at	være	med	til	at	løfte	spejder-
arbejdet.	Læs	mere	på	www.spejder.dk

Hvor	 er	 Sct.	 Georgs	 Gilderne	 henne	
i	den	udvikling	–	vi	må	konstatere,	at	
vi	er	sakket	helt	og	aldeles	agterud.	Vi	
sidder	på	bagsmækken	og	dingler	med	
benene,	henfalden	i	tanker	om	tidligere	
tiders	bedrifter!

Vores	 handleplan	 for	 den	 kommende	
periode	skal	bringe	os	ind	i	”kampen”	
igen	–	hvis	vi	ikke	selv	har	ideerne	og	
kræfterne	 må	 vi	 have	 hjælp	 ”udefra”	
–	vi	skal	nok	ikke	forvente,	at	spejder-
korpsene	vil	trække	os	med.	Men	må-

ske	kunne	vi	hente	økonomisk	støtte	i	
nogle	af	erhvervslivets	fonde	eller	må-
ske	kunne	vi	henvende	os	 til	Sct.	Ge-
orgs	Fonden!

ideer til handleplan 2015-2017?
•	 Hvordan	bliver	vi	(igen)	en	attraktiv	

samarbejdspartner	 for	 spejderkorp-
sene?

•	 Hvordan	bliver	vi	det	6.	ben	SPEJ-
DERNES	TÆNKETANK?

•	 Hvordan	 får	 vi	 MEDLEMSTIL-
GANG	–	af	yngre	medlemmer?

•	 Hvordan	 får	 vi	 udviklet	 ”Spejder-
ideen	for	voksne”?

Spejdernes	 Tænketank	 har	 henover	
vinteren	udfoldet	en	mission,	vision	og	
strategi	for	spejderne	i	Danmark.

I	rapporten	bliver	det	foreslået	at	spej-
dernes	 kapacitet	 løftes	 til	 at	 udvikle	
mange	 flere	 børn	 og	 unge	 i	 Danmark	
til	aktive	samfundsborgere	gennem	tre	
initiativer:
•	 At	give	unge	mulighed	for	at	enga-

gere	sig	i	nyskabende	projekter	med	
partnere	fra	det	offentlige,	erhvervs-
liv	 m.fl.	 i	 et	 forløb,	 som	 har	 fået	
navnet	Projektmagerne.

•	 At	levere	stærk,	fælleskorpslig	leder-
træning	i	programmet	Ledelsesla-
boratoriet	med	fokus	på	innovation,	
ledelse	og	socialt	entreprenørskab

•	 At	sætte	en	ny	dagsorden	om	unges	
skaberkraft	og	samfundsansvar	i	en	
branding	kampagne.	

Kampagnen	involverer	et	tv-ungdoms-
program	blandt	andet	med	konkurren-
cer	i	patruljer.

Der er nok at tage fat på! 

Når	I	nu	har	læst	mine	tanker	og	er	ble-
vet	 inspireret,	så	fat	kuglepen	eller	pc	
og	 send	 mig	 jeres	 tanker,	 så	 forsøger	
jeg	at	lave	et	sammenkog	inden	den	13. 
april,	 hvor	 jeg	 mødes	 til	 ”formøde”	
med	Sjællandsnetværket!	Telefonen	er	
også	 en	 mulighed.	 Jeg	 kan	 træffes	 på	
4011 0648.

Vi	 har	 i	 dag,	 den	 ��.	 marts	 –	 hvis	 vi	
aftaler,	at	jeg	skal	have	jeres	tanker	in-
den	den	10. april,	så	har	jeg	lidt	tid	til	
at	bearbejde	det,	inden	jeg	mødes	med	
netværket!

Jeg	 mener,	 det	 er	 meget	 vigtigt,	 at	 vi	
kommer	 med	 et	 positivt	 input	 til	 den	
kommende	handleplan,	jeg	glæder	mig	
til	at	høre	fra	jer.

Mange hilsener, Lone

Fælles Fælles

Forleden	var	jeg	på	tur	rundt	i	Lands-
gildets	nye	hjemmeside.	Her	fandt	jeg	
en	lille	bøn	til	alle	gildebrødre.

I	brevet	konstateres	af	Landsgildeledel-
sen	(LGL)	at	handlingsplanen	der	blev	
vedtaget	 enstemmigt	 på	 LGT	 �0��	 i	

eN lille bøN

Slesvig,	 ikke	 har	 haft	 den	 store	 virk-
ning	ude	i	de	enkelte	gilder.

Vi	vil	derfor	prøve	at	få	formuleret	en	
handlingsplan,	der	kan	række	helt	ud	i	
gildebevægelsens	 yderste	 hjørner,	 ud-
trykkes	det	fra	Landsgildeledelsen,	og	
som	kan	føre	til	at	de	intentioner,	der	er	
nedlagt	i	den,	får	konsekvenser.	Lands-
gildeledelsen	 lægger	 vægt	 på,	 at	 det	
skal	være	en	handlingsplan,	der	bringer	
”Spejderidéen	 for	 voksne”	 mod	 nye	
horisonter.

Derfor	 har	 LGL	 indkaldt	 distriktsme-
strene	(DGM)	til	et	møde	den 25. april. 
I	den	forbindelse	opfordre	LGL	alle	gil-
debrødre	til	gennem	deres	gildemester	
(GM)	at	komme	med	input	til	DGM,	så	
han/hun	kan	være	klædt	på	 til	mødet,	
hvor	handlingsplanen	skal	udformes.

Altså,	 lyder	 en	 kraftig	 opfordring	 fra	
LGL	til	alle	gildebrødre.	Skriv	dine	for-
slag	til	en	handlingsplan	ned	på	papir,	
giv	dem	til	din	gildemester,	som	sørger	
for	at	give	dem	videre	til	din	DGM.

En	 sådan	 opfordring	 kan/bør	 man	 da	
ikke	sidde	overhørig.	Tænk	sig,	at	kun-
ne	 få	 direkte	 indflydelse	 på	 hvad	 der	
skal	 stemmes	 om	 på	 LGT	 �0�5.	 Den	
største	risiko	ved	at	skrive	noget	er,	at	
der	er	nogen	som,	tager	dig	alvorlig	og	
er	enig	i	hvad	du	skriver.	God	arbejds-
lyst.

Riber
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Ja,	tiden	nærmer	sig,	og	det	er	nu	vi	skal	
ud	at	gå	med	alle	vores	sedler	til	loppe-
torvet.	Husk	hvis	du	mangler	nogle,	har	
Niels	Andersen	 flere.	Det	er	vigtigt	at	
de	alle	kommer	i	postkasserne.

Alt	skal	jo	ikke	være	helt	som	det	ple-
jer,	så	derfor	har	vi	også	lavet	et	par	nye	
tiltag	i	år.	Det	er:
1.	 Mulighed	 for	 betaling	 med	 Mobil	

Pay.
2. Køb	nu	eller	give	et	bud.	Det	betyder	

at	vi	 sætter	pris	på	 en	vare,	og	der	
kan	man	så	vælge	at	købe	den	til	pri-
sen	eller	give	et	bud	på	den.	Søndag	
vil	man	så	blive	kontakt,	hvis	vi	ikke	
får	den	ønskede	pris.

Næstved - Fælles Næstved - Fælles

HUSk
HVIS	I	skal	ud	og	gå	en	tur	på	Næstveds	smukke	veje,	kan	I	stadig	få	udleveret	
nedenstående	løbesedler	hos	Niels,	Solbakkevej	��,	tlf.:	557�	8545.

HVIS	I	har	været	ude	at	gå,	men	har	nogen	i	overskud,	kan	I	aflevere	dem	samme	
sted	(eller	få	en	ny	rute!).

HAlVåRS  
PROGRAm 
FOR 
NATURlAUGeT:

Alle er velkomne til at give en hånd med.
Naturlauget

Datoer:
Marts:	den	�4.	kl.	9,00
April: Der	er	loppetorv,	så	vi	

springer	over	på	Farmen.

Opgaver der ligger og venter på os:
•	 Brænde	der	skal	saves	og	flækkes
•	 Låge	i	hegnet	til	boldbane
•	 Bom	ved	boldbane
•	 Rydde	og	plante	syd	for	boldbanen,	(vi	planter	i	november)
•	 Rette	boldbanens	sider	op
•	 Fjerne	det	sidste	af	shelteren
•	 Finde	klatretræet	frem
•	 Oprydning	rundt	omkring
•	 Rydning	til	næste	omgang	af	træplantning	til	november.

Maj: den			9.	kl.	9,00
Juni: den	��.	kl.	9,00
Juli:  den		7.	kl.	9,00

Så eR Vi Alle klAR Til DeT STORe 
lOPPeTORV eFTeR PåSke

3. Spil	 på	 vores	 omsætning.	 Pris	 kr.	
�0,00.	 Man	 vinder	 puljen	 (er	 der	
flere,	 skal	den	deles)	hvis	man	har	
gættet	rigtigt,	dog	må	man	der	være	
et	spænd	på	kr.	�00,00.

Vi	har	lige	haft	møde	med	standleder-
ne,	som	alle	tror	på	et	godt	resultat.	De	
har	taget	godt	imod	vores	nye	tiltag	og	
tror	på,	at	vi	nok	kan	få	en	bedre	pris	
for	nogle	af	vores	ting.

Loppetorvsudvalget	 glæder	 sig	 til	 �	
travle	weekender	hvor	vi	alle	får	en	god	
oplevelse	og	et	socialt	samvær,	som	vi	
med	glæde	kan	se	tilbage	på.
Hilsen	og	på	gensyn	på	Loppetorvet

Loppetorvsudvalget.

Sct. Georgs 
Gilderne i 
Næstved

Indsamling til STORT Loppetorv
Lørdag den 11. april og søndag den 12. april 2015

STORT LOPPETORV
lørdag 18. april kl. 10-16 og søndag 19. april kl. 10-13, Grønnegades Kaserne i Næstved

Sct. Georgs 
Gilderne i 
Næstved

Indsamling til STORT Loppetorv
Lørdag den 11. april og søndag den 12. april 2015

STORT LOPPETORV
lørdag 18. april kl. 10-16 og søndag 19. april kl. 10-13, Grønnegades Kaserne i Næstved

Sct. Georgs 
Gilderne i 
Næstved

Indsamling til STORT Loppetorv
Lørdag den 11. april og søndag den 12. april 2015

STORT LOPPETORV
lørdag 18. april kl. 10-16 og søndag 19. april kl. 10-13, Grønnegades Kaserne i Næstved

Sct. Georgs 
Gilderne i 
Næstved

Indsamling til STORT Loppetorv
Lørdag den 11. april og søndag den 12. april 2015

STORT LOPPETORV
lørdag 18. april kl. 10-16 og søndag 19. april kl. 10-13, Grønnegades Kaserne i Næstved

Ring 8.-10. april på tlf.: 5252 1038 – 5252 1046 eller mail:
loppetorv2015@gmail.com

Ring 8.-10. april på tlf.: 5252 1046 – 5252 1038 eller mail:
loppetorv2015@gmail.com

Ring 8.-10. april på tlf.: 5252 1038 – 5252 1046 eller mail:
loppetorv2015@gmail.com

Ring 8.-10. april på tlf.: 5252 1046 – 5252 1038 eller mail:
loppetorv2015@gmail.com
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Næstved - Fælles

SeNiORlAUGeT
Seniorerne	var	samlet	på	Farmen	man-
dag den 16 marts. 

Kurt	Muusmann	havde	medbragt	mor-
genbrød	 til	 morgenkaffen	 så	 dagen	
startede	med	morgenhygge.

For	en	gang	skyld	blev	der	ikke	klippet	
frimærke,	 vi	 manglede	 laugets	 stabile	
klippere.	

Men	tro	nu	ikke	at	der	ikke	blev	lavet	
noget.	 Gunnnar	 Mathiasen	 var	 kom-
met	for	at	være	med	til	dagens	opgaver	
(velkommen).		

Ganske	 mange	 mennesker	 havde	 ind-
fundet	sig	på	Farmen	en	råkold	aften	i	
marts.	Vi	skulle	i	gang	med	den	tredje	
omgang	 af	 5-kampen	 som	 var	 ”dart”.	
De	mange	deltagere	gav	 anledning	 til	
en	del	tumult,	men	til	sidst	fandt	vi	dog	
ud	af,	hvordan	vi	skulle	fordele	os,	så	
ventetiden	 ved	 de	 �	 dartskiver	 ikke	
blev	alt	for	lang.	

Der	 faldt	 en	 del	 spidse	 kommetarer	
–	indtil	et	lyst	hoved	fandt	ud	af,	at	det	
nok	 blev	 nemmere	 at	 få	 pilene	 til	 at	
sidde	 fast	 på	 skiven,	 hvis	man	 tog	de	
små	plastikhætter	af,	der	beskyttede	pi-
lespidserne.

Det	 ser	 så	 legende	 let	ud,	når	de	pro-
fessionelle	 kaster	 de	 små	 pile,	 men	
faktum	er,	at	det	kan	være	endog	sær-
deles	svært,	bare	at	ramme	skiven.	Jeg	

Næstved - Fælles

er	glad	for	de	store	beskyttelsesplader	
der	var	sat	bag	pladerne,	så	vi	ikke	fik	
ødelagt	de	pæne	nymalede	vægge.	Jeg	
tror	ikke	jeg	så	én	eneste	ramme	pletten	
den	aften.

Det	 bliver	 jo	 ikke	 nemmere	 når	 en	
person	på	�60	 cm	 skal	 dyste	med	 en	
der	 er	 �90	 cm	 høj,	 mens	 skiven	 bli-
ver	hængende	i	samme	højde.	Der	var	
derfor	 nogle	 der	 forsøgte	 at	 udligne	
denne	urimelige	 forskel.	Som	det	ses	
prøvede	 Martin	 at	 kaste	 fra	 Lisettes	
højde,	 og	 lidt	 senere	 prøvede	 Lisette	
at	 kaste	 fra	 en	 stol,	 men	 lige	 meget	
hjalp	det.

Der	 blev	 dystet	 på	 kryds	 og	 tværs	 af	
spejdergrupper	 og	 gilder,	 og	 ingen	
havde	tid	til	at	sætte	sig	ned	og	holde	
kaffe/ølpause	 med	 lækkert	 hjemme-

5kamp, dart:

FORNøjeliG AFTeN

Der	 blev	 vasket	 vinduer	 udvendigt,	
farmskiltet	på	vejen	blev	taget	ned	for	at	
blive	renoveret	hjemme	hos	Trist.	Låse-
mekanismen	på	et	af	dametoiletdørene	
er	ligeledes	til	reparation	hos	Trist.

Køkkenet	fik	en	ordentlig	omgang,	og	
hvis	der	skulle	være	nogen	der	får	kik-
ket	ind	i	skabet	hvor	dugene	ligger	vil	
man	kunne	se,	at	Inger	har	lagt	dugene	
sirligt	sammen.	Håber	det	holder.

Vi	ses	igen	til	en	forhåbentlig	skøn	for-
årsdag,	mandag den 20 april. 	

              Hans Jørgen

bag.	 Det	 blev	 ind-
taget	når	man	ikke	
lige	skulle	kaste	de	
små	drilske	pile.

Det	vil	føre	for	vidt	
at	remse	resultater-
ne	op	her,	men	det	
skal	da	lige	nævnes,	
at	 alle	 kæmpede	
bravt,	 og	 at	 kam-
pen	 om	 placerin-
gerne	var	benhård.	
Førstepladsen	 gik,	
ikke	helt	uventet,	 til	de	gule	spejdere,	
som	stillede	med	et	skarpt	og	veltrænet	
hold.	Jeg	er	sikker	på,	at	alle	deltagerne	

havde	en	fornøjelig	aften,	og	gerne	ser	
et	 arrangement	 som	 dette	 gentaget	 til	
næste	år.																																					Kurt J.
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suså gildet suså gildet

3. gruppe
Referat	 fra	 gruppemøde	 i	 gruppe	 �,	
torsdag den 26. marts 2015 hos	 Su-
sanne	Nabe.

ScT. GeORGS 
GilDeHAl

På Farmen
tirsdag den 21. april kl. 19.30

Vandrehal	fra	kl.	�9.00

Vi	fejrer	Jens Østergaard	og	
Lisette Poulsen, som	havde

�5-års	jubilæum	den	13. februar.

Desuden	overføres	
Anne Neel Dysted	fra	�.	Gilde	

og	vi	optager	
Susanne Nabe-Nielsen	som	

svend.	

Gruppevis	tilmelding	til	Inger	Chr.,	
inoc@stofanet.dk

senest den 16. april.

NyT FRA GRUPPeRNe

��	medlemmer	af	Susågildet	var	mødt	
op	 til	 det	 årlige	 Gildeting.	 Vores	 nye	
medlem,	Anne,	som	skal	overflyttes	fra	
�.	Gilde,	blev	budt	velkommen	og	del-
tog	også	i	mødet.

Inden	 mødet,	 der	 startede	 kl.	 �0.00,	
blev	vi	trakteret	med	dejlige	gule	ærter	
(som	 sædvanlig)	 og	 en	 enkelt	 portion	
eller	to		biksemad	(som	sædvanlig).

Tommy	blev	valgt	 til	dirigent,	og	han	
gav	ordet	til	Jens,	der	i	vanlig	stil	gav		
en	god	beretning,	hvor	han	bl.a.	omtalte	
den	travlhed	der	havde	været	i	forbin-
delse,	med	at	få	de	nye	regler	for	Far-
men	på	plads.	Nævnte	også	vores,	for	
tiden	 dårlige	 økonomi	 i	 Farmen,	 som	
for	en	stor	del	skyldes	kloakudgifter	og	
vandproblemer.	

Jens	 oplyste	 endvidere	 at	 han	 havde	
sagt	 ja	 til	 at	 vi	 arrangerede	 en	 FEL-

GilDeTiNG 
- 10. marts 2015.

LOWSHIP-DAY	 i	 november	 ude	 på	
Farmen,	 samt	 at	 Gildernes	 nye	 hjem-
meside	var	sat	 i	søen	samtidig	med	at	
også	Næstvedgilderne	havde	fået	en	ny	
hjemmeside.

Herefter	 var	 der	 beretninger	 fra	 GK,	
GS	 og	 de	 forskellige	 laug.	 For	 mere	
udførligt	 referat,	 henvises	 til	 tidligere	
udsendte.

Der	 var	 genvalg	 til	 Jens	 Østergaard,	
GM	–	Søren	Hebo,	GS	–	og	nyvalg	til	
Palle	 Lorentzen,	 GK.	 Øvrige	 valg,	 se	
førnævnte	referat.

Tommy	 sluttede	 mødet	 ca.	 kl.	 ��.00,	
som	 var	 præget	 af	 en	 god	 og	 munter	
tone	med	mange	drillerier	om	det	ske-
te.

Tommy og Palle

I	mødet	deltog:	Emmy,	Inger,	Bente	og	
John,	Ib,	Anne	Dysted,	Susanne	og	un-
dertegnede.	Afbud	fra	Fossa	og	Palle.	

Vi	startede	mødet	med	en	flydende	for-
friskning	med	sunde	chips.	

Anne	var	med	i	hendes	første	gruppe-
møde	hos	os,	og	vi	tog	en	repræsenta-
tionsrunde.		

Vi		fik	som	turhavende	tilrettelagt	Sct.	
Georgs	aften	den 21. april 2015,	hvor	
der	jo	sker	en	masse:	optagelse	af	Su-
sanne,	overflytning	af	Anne	Dysted	og	
så	 er	der	 jo	også	 to	�5-års	 jubilarer	–	
Jens	Ø	og	Lisette	og	så	overtager	Palle	
mit	kanslerjob.	

Vi	fik	også	meldt	os	til	forskellige	akti-
viteter	på	det	kommende	Loppetorv.	

Og	også	aftalt	de	næste	gruppemøder:

3. juni kl. 18.00 hos	Emmy	på	Fjord-
vænget

12. august	hos	Anne	kl.	�9.00

September hos Palle	–	nærmere	følger

8. oktober	hos	Ib	kl.	?

Og	så	var	der	kaffe	med	alt,	hvad	der	
dertil	hører.	

Susanne	 have	 lagt	 op	 til	 at	 diskutere:	
Ytringsfrihed	–	sammenholdt	med	bl.a.	
gildeloven.	Vi	kom	godt	rundt	om	em-
net	 –	 herunder	 selvfølgelig	 også	 Mu-

hammedtegninger	 mv.	 Ytringsfrihed	
under	 ansvar.	 Forklare	 sig,	 hvis	 man	
ytrer	sig	lidt	ekstremt,	så	ytringen	ikke	
står	alene.	

Bent S
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2. Næstved

NyT FRA GRUPPeRNe

2. Næstved

3. Gruppe
�.	 Gruppes	 martsmøde	 blev	 holdt	 24. 
februar.	Emne:	Byrådsmøde,	Byrådsa-
len	i	Næstved.
	
Af	dagsordenen,	som	kunne	ses	onsda-
gen	før,	fremgik	det	på	den	åbne	dags-
orden	var	der	ialt	��	punkter,	nogle	blot	
til	orientering,	medens	andre,	skulle	det	
vise	 sig,	 havde	 rigtig	 mange	 indbyg-
gers	interesse.	

Der	var	især	�	emner	der	var	kendt	via	
diverse	indlæg	i	dagspressen,	altså	den	
lokale.	Det	var	–	1. udvidelse	af	en	svi-
nefarm	i	Fuglebjerg,	–	2.	støjgener	fra	
den	nye	Arena	ved	 stadion	 i	Næstved	
og	3. genåbning	af	Kalbyrisvej,	der	si-
den	omfartsvejen	fra	Præstøvej	til	Kø-
gevej,	havde	været	lukket.	

Debatten	 om	 disse	 emner	 var,	 om	
ikke	ophedet,	så	sjove	at	følge.	En	vis	

Niels	D.	Kelberg	tog	ordet	næsten	før	
det	hele	var	startet,	og	var	konsekvent	
imod	det	flertal,	der	i	alle	de	nævnte	�	
sager	stod	klart.	Der	var	et	par	ting	som	
formanden	 for	 teknisk	 udvalg	 Søren	
Revsbæk	gjorde	klart	for	byrådet	med	
tilhørere.	 Landskabet	 uden	 for	 byerne	
tilhører	 landbruget	 (svinefarmen),	 og	
bor	man	i	en	by,	må	man	være	indstillet	
på	at	der	er	”ting”	der	støjer	(Sports-	og	
musikarenaen).	 Det	 var	 i	 øvrigt	 sjovt	
at	høre	dem	der	havde	siddet	i	byrådet	
over	flere	perioder,	hvor	klart	og	tyde-
ligt	deres	tale	var.

En	 ting	 der	 vakte	 moro,	 var	 da	 Otto	
Poulsen	tog	ordet,	det	gjorde	han	efter	
at	debatten	om	svinefarmen	havde	varet	
ca.	½	time,	og	navnlig	Niels	D.	Kelberg	
fremkom	med	nogle	udsagn	der	var	helt	
vanvittige.	Otto	Poulsen	sagde,	at	sagen	
hørte	 hjemme	 i	 hans	 PASTORAT,	 og	
alle	 de	 faresignaler	 der	 var	 fremkom-
met	 imod	 svinefarmen	 forlængst	 var	
imødegået,	og	i	øvrigt	var	han	nok	den	
eneste	der	virkelig	kendte	sagen.
	
Om	genåbning	af	Kalbyrisvej	stod	det	
klart	at	der	var	et	flertal	for,	flere	at	ja-
gruppens	kvinder	stemte	dog	imod,	og	
et	besynderligt	udsagn	fremkom	fra	en	
mandligt	medlem,	der	meddelte,	at	han	
stemte	 for.	 Han	 stemte	 altid	 det	 hans	
gruppe	 stemte,	 men	 han	 håbede	 ikke	
det	 blev	 til	 noget	 med	 genåbningen,	
Han	håbede	ikke	man	kunne	finde	pen-
gene	til	det.

Gruppe 2
Gruppemøde	fredag, den 13. marts.		

En	fuldtallig	gruppe	mødtes	hos	Hans.	
Værtens	 oplæg	 til	 gruppen	 handlede	
om	de	muligheder,	som	myndighederne	

Gruppe 1
Ved	 sidste	 gruppemøde	 hos	 Elke	 den	
19. marts	kom	det	frem,	at	flere	i	grup-
pen	 ikke	 tidligere	 har	 været	 på	 Svinø	
4.	maj.	Det	vil	vi	råde	bod	på	4.	maj	i	
år	og	deltage	i		den	traditionsrige	min-
degudstjenesten	i	Svinø	Kirke	med	ef-
terfølgende	 kransenedlæggelse,	 over-
flyvning	og	besøg	ved	gravene	 for	de	
faldne	flyvere	i	allieret	tjeneste.

 Lise

Den 9. marts samledes	��	gildebrødre	
omkring	de	lækre	gule	ærter,	som	den	
sædvanlige	 indledning	 til	 årets	 gil-
deting.	Og	der	var	rigeligt	med	sennep	
og	rødbeder!

Selve	gildetinget	blev	afholdt	i	en	god	
og	 rolig	 tone	 styret	 med	 fast	 hånd	 af	

GilDeTiNGeT
Ole	Köser.	Til	gildeledelsen	genvalgtes	
Sole	til	gildemester	og	Hans	til	skatme-
ster,	 mens	 Grethe	 Bjerg	 blev	 nyvalgt	
som	 	 kansler.	 Der	 er	 udsendt	 afskrift	
af	protokollen	til	samtlige	gildebrødre,	
derfor	ikke	yderligere	referat	her	i	bla-
det.

Sole	sluttede	aftenen	med	at	takke	for	
genvalget,	 og	 takke	 gruppen	 for	 trak-
tementet.

Bodil

udnytter	 for	 at	varetage	vores	person-
lige	 integritet	 samt	 pleje	 og	 passe	 os,	
når	vi	en	gang	bliver	gamle.	Hans	læste	
med	rystende	stemme	en	del	udklip	fra	
dagspressen,	som	ikke	just	fik	os	til	at	
længes	efter	alderdommen.

Heldigvis	blev	en	dejlig	frokost	sat	på	
bordet,	og	vi	trøstespiste	i	stor	stil,	nød	
den	 dejlige	 mad	 og	 den	 altid	 dejlige	
stemning	i	gruppen	i	øvrigt.

Frank.

FeSTGilDeHAl  
ScT. 

GeORGSAFTeN
På Farmen

mandag den 20. april kl. 19.30

Lise og Ole Kösers 50-års jubi-
læum

Der	er	indsættelse	af	ny	kansler.

Gruppevis	tilmelding	m.	navne	på	
deltagerne	senest den 13. april	til	

Ole	Wulff	
mail:	togowulff@live.dk
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2. Næstved Præstø
Vi	 var	 også	 ude	 for	 at	 Hr.	 Thomas	
Palmskov	fik	en	odentlig	røffel,	ikke	af	
borgmesteren,	men	af	en	af	byrådsvete-
ranerne	Kirsten	Devantier.	Hun	bad	om	
ordet,	og	på	det	nærmeste	snerrede	ad	
ham,	 og	 bad	 ham	 opføre	 sig	 som	 det	
sømmede	sig	til	et	byrådsmøde.	Var	der	
engang	 en,	 der	 talte	 om	at	 være	 stue-
ren???

Byrådsmødet	havde	nu	varet	�½	time,	
og	vi	var	mætte	af	at	høre	for	og	imod,	
så	vi	forlod	stille	og	roligt	byrådsalen,	
og	blev	enige	om	at	vi	nu	havde	gjort	
noget	for	at	være	ansvarsfulde	og	ori-
enterede	borgere	i	vort	samfund.

Vort	næste	møde	er	hos	Anne-Lise	og	
Jens,	tirsdag den 31. marts kl. 19.00.

 Refr. Ole W.

Af	 gildets	 �8	 medlemmer	 deltog	 ��	
i	 gildetinget.	 Aftenen	 begyndte	 som	
hvert	år	med	fællesspisning:	Gule	ærter	
med	 medisterpølse	 og	 sprængt	 nakke,	
efterfulgt	 af	 kaffe	 med	 hjemmebagte	
muffins.

Gildemesteren	gennemgik	 i	 sin	årsbe-
retning	 årets	 program	 og	 redegjorde	
kort	for	hvert	enkelt	punkt.	Alle	plan-
lagte	 gildehaller,	 møder	 og	 arrange-
menter	 var	 gennemført	 som	 planlagt.	
Desuden	havde	gildebrødre	fra	Præstø	
deltaget	i	større	eller	mindre	antal	i	ar-
rangementer	i	Gøngernes	distrikt	og	i	I-

Præstø Sct. Georgsgilde afholdt 

GilDeTiNG
onsdag den 11. marts 2015 kl. 18.30 i Spejderhytten.

dagen	for	hele	Sjælland.	Der	var	i	årets	
løb	 tillige	 fejret	 gildebror	 Anna	 Lise	
Falmers	5-års	jubilæum,	samt	en	række	
mærkedage	af	mere	personlig	karakter.

Gildeledelsen	 blev	 genvalgt.	 Det	 blev	
med	stort	flertal	vedtaget,	at	undersøge	
mulighederne	 for,	 at	 få	 udført	 nogle	
forbedringer	 i	 spejderhytten.	 Der	 var	
lidt	 udskiftninger	 i	 nogle	 udvalg.	 Og	
det	udvalg	der	er	trukket	i	arbejdstøjet	
til	at	forberede	Præstøgildets	70-års	ju-
bilæum	i	november,	blev	udvidet	med	
ekstra	hænder.

Lis Dam

Præstø

Svend Gønges Hule ved 
Bønsvig på Jungshoved

VANDReGRUPPeN På TUR På jUNGSHOVeD
Jungshoved	 er	 et	 besøg	 værd,	 også	 i	
gråvejr.	 Det	 konstaterede	 Præstø	 Gil-
dets	 Vandregruppe,	 lørdag den 21. 
marts, da	syv	friske	gildebrødre	trod-
sede	det	noget	kedelige	og	lidt	fugtige	
vejr	og	tog	på	den	planlagte	tur	til	den	
yderste	østlige	kant	af	Jungshoved.	

Lørdagens	 tur	 gik	 til	 Bønsvig	 Hoved-
skov,	hvor	vi	bl.a.	fandt	Svend	Gønges	
Hule.	

Hulen	 er	 en	 af	 de	 afgravede	 rester	 af	
en	lille	ca.	5.�00	år	gammel	jættestue-
grav	fra	bondestenalderen.	Den	er	for-
beholdt	til	få	personer,	og	har	et	relativt	
lille,	�	x	�	meter	stort,	gravkammer.

At	 Svend	 Gønge	 og	 hans	 gønger	 har	
brugt	 hulen	 som	 tilholdssted,	 kan	 der	
”ikke	være	tvivl	om”.

Foruden	 omtalte	 hule,	 fandt	 Vandre-
gruppen	også	en	langdysse	på	omkring	
45	x	8	meter.	Den	var	lidt	vanskeligere	
at	finde	fordi,	bortset	fra	
forhøjningen	i	 terrænet,	
kun	 var	 enkelte	 store	
sten	 til	 at	 markere	 ste-
det.	Men	den	lå	lige	ved	
skovvejen.

Turen	blev	som	vanligt	indledt	ved	al-
mindelig	 samling	 ved	 Spejderhytten	
på	engen	i	Præstø	kl.	�0.	Efter	at	have	
fordelt	 sig	 i	 et	 passende	 antal	 biler,	 �	
stk.,	gik	 turen	 til	Jungshoved,	nærme-
re	betegnet	 til	 skovfogedhuset	SØ	 for	
Bønsvig	by.	

Herfra	gik	turen	via	Svend	Gønges	hule,	
videre	 gennem	 Bønsvig	 Hovedskov	 til	
Lodshuset,	 helt	 ude	 ved	 kysten.	 Fra	
Lodshuset	 gik	 turen	 op	 til	 og	 gennem	
Store	Hestehaveskov,	og	videre	tilbage	
gennem	Bønsvig	By	og	til	bilerne.

Vel	 tilbage	 til	 bilerne	 gik	 turen	 til-
bage	 til	 Spejderhytten,	 for	 at	 indtage	
den	medbragte	frokost.	Det	gjaldt	dog	
ikke	Rika,	for	som	bekendt	bor	hun	på	
Jungshoved	og	var	derfor	på	cykel	 til	
mødestedet	ved	skovfoedhuset.

Det	går	ikke	altid	som	præsten	prædi-
ker.	Det	oplevede	deltagerne	da	første	
bil	kom	tilbage	til	hytten.	Bil	nr.	�	duk-
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Præstø

Deadline til nr. 4 er tirsdag
28. april

Vandregruppens deltagere, fotogra-
feret foran Svend Gønges Hule. Fra 
venstre Jørgen Nielsen, Bella, Hanne 
Damgaard, Eva Rudby, Ingrid Oxlund, 
Ulla Nielsen og Rika Ramsey.

kede	nemlig	ikke	op	som	forventet.	Stor	
undren.	Det	førte	til	forskellige	telefon-
opringninger,	men	lige	meget	hjalp	det.	
Problemet	blev	løst	da	holdet	pudselig	
dukkede	 op.	 Årsagen	 var	 at	 bilen	 var	
punkteret,	 og	 så	 måtte	 der	 jo	 skaffes	
hjælp,	og	det	tog	lidt	tid,	men	det	lyk-
kedes	 fint.	 På	 denne	 måde	 samledes	
deltagerne	 så	 til	 sidst	 i	 spejderhytten	
og	spiste	under	hyggelig	snak	den	med-
bragte	frokost.	En	god	tur	kunne	slutte	
med	maner.																																		Riber

2. Gruppe inviterer til

ScT. GeORGS- 
AFTeN

onsdag den 22. april kl. 19.00 
i Hytten

Efter	 gildehallen	 vil	 der	 være	 et	
traktement,	imens	vi	bereder	os	på	
at	 kæmpe	 om	 totempælen.	 (Hvem	
har	den?).

Tilmelding	 gruppevis	 til	 Jens se-
nest den 14. april.
 
Gildehilsen	og	god	påske	til	alle

Dorthe

NYD DET !!!
Dette er en af de gode gamle dage,

du engang vil længes efter.

stege

GilDeTiNG
- mandag 16. marts  
Årets	gildeting	forløb	under	hyggelige	
former	og	som	loven	foreskriver.	Efter	
valg	af	dirigent	og	referent		aflagde	gil-
demesteren	sin	beretning.

Gildemesteren	 opsummerede,	 hvad	
der	var	sket	af	stort	og	småt	i	årets	løb	
og	 fortsatte	 med	 at	 fremhæve,	 at	 alle	
gør	deres	bedste	 for	at	vort	 lille	gilde	
skal	fungere	på	bedste	vis.	Med	kun	to	
grupper	er	der	meget	at	 se	 til,	men	vi	
får	lavet	nogle	gode	arrangementer	og	
ingen	 ligger	på	den	 lade	 side,	når	der	
skal	 arbejdes	 –	 alle	 gør	 en	 indsats	 og	
tingene	bliver	gjort	om	end	det	ikke	går	
så	stærkt	mere.

En	særlig	TAK	til	Ketty	for	styring	af	
Hytten	og	kassebeholdningen	og	til	In-
ger	for	arbejdet	med	Nøglen.	Også	en	
TAK	til	Jan,	som	altid	er	klar	med	hjæl-
pende	hænder.

Elna	 beklagede	 Eriks	 udmeldelse	 og	
mindede	os	 samtidig	om	alle	de	gode	
timer,	vi	har	haft	netop	i	Eriks	selskab	
og	sluttede	med	at	sige,	at	det	er	dejligt,	
vi	stadig	er	��	tilbage,	som	gør	gildet	til	
et	rart	og	spændende	sted	at	være.

Gildemesterens	 beretning	 blev	 god-
kendt,	 hvorefter	 regnskab	 og	 budget	
blev	 fremlagt	 af	 Ketty	 og	 begge	 dele	
blev	godkendt.

vi hejser Flaget For

Fødselsdage:
Inger Jensen	 	 ��.	marts
Hanne Jensen									 		�0.	april
Kirsten Zachariassen				�0.	april

40-års jubilæum:
Kirsten Zachariassen				��.	april

hjertelig tillykke

Grupper	og	laug	aflagde	beretninger	og	
fra	hyttelauget		kunne	Ketty	fortælle,	at	
det	er	gået	godt	med	udlejningen	trods	
det,	vi	ikke	har	en	hjemmeside.	Ærgeligt	
nok	har	vi	haft	en	betragtelig	ekstra	ud-
gift	på	grund	af	en	radiator,	som	ikke	er	
blevet	lukket	efter	brug.	Vi	må	alle	være	
opmærksomme	på,	det	ikke	sker	mere.

Der	var	genvalg	til	alle	poster	med	en	
enkelt	 undtagelse,	 suppleant	 for	 revi-
sorerne,	som	Erik	bestred	og	som	blev	
overtaget	af	Kirsten.

Aftenen	 sluttede	 med	 hyggeligt	 sam-
vær	–	højt	belagt	smørrebrød	og	hjem-
mebagt	kage.																		Ena 1. gruppe
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Deadline til nr. 4 
er tirsdag 28. april

stege

ScT. GeORGS 
AFTeN

mandag den 20. april 
kl. 19.30

i Hytten i Tøvelte.

Efter	gildehallen	er	der	vandrehal	
efterfulgt	af:

Et	let	måltid
Kaffe	&	kage.

Evt.	afbud	til	Ena	senest 16. april.
mail:	cjpoulsen@stegenet.dk

     1. gr.

kAleNDeReN
April:
Ma.	��.	Gruppemøde		Jytte		�.	gruppe
On.�5.		Hytterengøring	-	de,	der		kan	
													denne	dag
To.�6.		Hytterengøring	–	de,	der	kan		
												denne	dag
Ma.�0.	Sct.	Georgsgildehal	�.	gruppe
Ti.��.			Kirsten	-	40-års	jubilæum
Ma.�7.	Grp.møde	hos	Ena	�.	gruppe
Ti.�8.			Deadline	Nøglen

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

juni:
Ma.0�.	Gilderådsmøde
Ma.08.	Friluftsgildehal			
													DGL/�.Vordingborg
To.��.			Deadline	Nøglen
Ma.�5.		Sommertur

Hytterengøring	er	oprindelig		fastsat	til	
den	�5.	april	kl.	�0.00.

Der	 er	 desværre	 sket	 ændringer	 i	 ar-
bejdsplanen,	så	det	 i	 stedet	bliver	den	
�6.	april.	Men	I,	som	kun	kan	den	�5.	
april,	 møder	 selvfølgelig	 bare	 op	 den	
dag	og	ellers	mødes	vi	torsdag.

Vær	 sød	 at	 give	 en	 tilbagemeldig	 om	
hvilken	dag,	som	passer	dig	bedst,	og	
evt.	hvilken	arbejdsopgave	du	magter.	

Beklager	ændringen,	men	sådan	er	det	
at	være	på	arbejdsmarkedet!!

Hilsen Elna

HyTTeReNGøRiNG
15. april og/eller 16. april, begge dage kl. 10.00

August:
Ti.�8.				Deadline	Nøglen

September:
Ti.��.				Deadline	Nøglen

Oktober:
Ti.�7.				Deadline	Nøglen

November:
Lø.�8.			Deadline	Nøglen
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