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Forside:
”Den Præstøske malerbande i ak-
tion”.

I denne weekend afholder Næstved gil-
derne Sct. Georgsløb. Det har været en 
tradition i al den tid jeg kan huske, at 
sidste weekend i september mødes Gil-
derne og spejderne og deres ledere til 
denne kappestrid om skjoldet og sølv-
pladerne.

Desværre har der de seneste år været et 
stort mandefald. Ikke af børnene - dem 
er der heldigvis mange af endnu - men 
det virker ikke, som om der er så meget 
gang i gildebrødrene mere. Derfor har 
vi i spejderlauget måtte bede spejder-
lederne rundt omkring i grupperne om 
hjælp til med at udarbejde og bemande 
posterne. Jeg syntes ikke denne løsning 
er holdbar, så jeg tror tiden er moden til 
noget nytænkning. 

Distriktet og grupperne i distriktet be-
viste ved LGT�0�5, at vi kan finde ud 
af at arbejde sammen, og at vi magter 
projekter af en vis størrelse. Lad os fin-
de ud af, om der er stemning for at få et 
megastort spejderløb op og stå…? Altså 
et løb for hele distriktet og gerne med 
overnatning for de lidt større børn.

På den måde kan vi forene vores kræf-
ter til at lave et spejderløb med mange 
spektakulære poster, og hvor vi kan slå 
os løs med store optrin, spændende op-
gaver og ja… mulighederne når vi er 
mange, bliver unægtelig noget større, 
end når vi kun er to til at lave løbet.

Kurt

FælleS

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

Lørdag den 5. november 2016 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, Haslev

Program:
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30 Gretelise Holm – foredragsholder og journalist.
 Gretelises Danmarkshistorie. Et foredrag, hvor Gretelise fortæl-

ler ”Den glemte Damarkshistorie” om opvæksten i Syd- og Søn-
derjylland i 50’erne, til en tilværelse som som foredragsholder og 
journalist.

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

Kl. 13.15 Niels Helveg Petersen – fhv. radikal folketingsmedlem og mini-
ster.

 Min Danmarkshistorie. Niels Helveg (f. �9�8) fortæller om epi-
soder fra sit livslange engagement i midten af dansk politik.

 Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15  Farvel og tak for I-Dag.

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

Pris for hele arrangementet: kr. 200,-.

Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og 
gilde, senest onsdag den 26. oktober til:

Inga Gustafsen – Gøngerne, tlf. 5171 4867 – igustafsen@gmail.com
Jette Rasmussen – Dragsholm, tlf. 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk
Ole Skude – Vestsjælland, tlf. 5852 2458 – goskude@stofanet.dk
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Der har i perioden fra søndag 11. ef-
termiddag til mandag 12. september 
aften været indbrud i vores værksted 
hvor bl.a. Naturlauget holder til.

De har taget en rude ud og dermed skaf-
fet sig adgang til værkstedet. Døren er 
også blevet brudt op og der er stjålet � 
kædesave og � buskryddere samt diver-
se sikkerhedsbeklædning og benzin.

Sagen er meldt til politiet og til forsik-
ringen og nu venter vi spændt på om det 
bliver fundet eller hvor stor en eventuel 
erstatning bliver. Den ene buskrydder 
er fra i år mens de øvrige maskiner 
havde en del år på bagen, men var ble-
vet serviceret så de kørte optimalt. Det 
bliver en stor udskrivning at erstatte det 
hele, så vi må kigge på det i bestyrelsen 
og lave en prioteringsliste når vi kender 
erstatningsbeløbet.

INDbRuD På FaRmeN

SeNIoRlauGet 
I mandags startede seniorerne op efter 
en god og lang sommerferie.

Efter kaffen blev det kun til småopga-
ver idet vi sad lidt længe ved kaffebor-
det og fortalte om sommerens oplevel-
ser hver især.

Næste møde dato er ikke som det plejer 
den tredje mandag i måneden, da det er 
ugen hvor der er efterårsferie, så  næ-
ste møde er flyttet til mandag den 24. 
oktober.                            Hans Jørgen

FælleS

HuSK!!!
FellowSHIP Day 

GIlDeHal
Mandag 24. oktober kl. 19.30

Herfølge Sognegård, Kirkevej 2, 4681 Herfølge

Vandrehal kl. 19.00

Information om Fellowship Day kommer 
senere, men sæt allerede nu      i kalenderen!
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julbaNKo
Svendegruppen inviterer alle medlemmer af Susågildet og 2. gilde med 
ægtefæller/ledsagere til

Tirsdag 22. november 2016 på Farmen

Sæt   i kalenderen
Læs mere i næste nummer af Nøglen, men reserver 
allerede nu dagen!

                                                                    Svendegruppen

Januar 2017
S 1 Nytårsdag

1M 2

T 3

O 4

T 5

F 6

L 7

S 8

2M 9

T 10

O 11

T 12

F 13

L 14

S 15

3M 16

T 17

O 18

T 19

F 20

L 21

S 22

4M 23

T 24

O 25

T 26

F 27

L 28

S 29

5M 30

T 31

Februar 2017
O 1

T 2

F 3

L 4

S 5

6M 6

T 7

O 8

T 9

F 10

L 11

S 12

7M 13

T 14

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

8M 20

T 21

O 22

T 23

F 24

L 25

S 26

9M 27

T 28

Marts 2017
O 1

T 2

F 3

L 4

S 5

10M 6

T 7

O 8

T 9

F 10

L 11

S 12

11M 13

T 14

O 15

T 16

F 17

L 18

S 19

12M 20

T 21

O 22

T 23

F 24

L 25

S 26

13M 27

T 28

O 29

T 30

F 31

April 2017
L 1

S 2

14M 3

T 4

O 5

T 6

F 7

L 8

S 9 Palmesøndag

15M 10

T 11

O 12

T 13 Skærtorsdag

F 14 Langfredag

L 15

S 16 Påskedag

16M 17 2. påskedag

T 18

O 19

T 20

F 21

L 22

S 23

17M 24

T 25

O 26

T 27

F 28

L 29

S 30

Maj 2017
18M 1 Første maj

T 2

O 3

T 4

F 5

L 6

S 7

19M 8

T 9

O 10

T 11

F 12 Store bededag

L 13

S 14

20M 15

T 16

O 17

T 18

F 19

L 20

S 21

21M 22

T 23

O 24

T 25 Kristi himmelfartsdag

F 26

L 27

S 28

22M 29

T 30

O 31

Juni 2017
T 1

F 2

L 3

S 4 Pinsedag

23M 5 2. pinsedag/
Grundlovsdag

T 6

O 7

T 8

F 9

L 10

S 11

24M 12

T 13

O 14

T 15

F 16

L 17

S 18

25M 19

T 20

O 21

T 22

F 23

L 24

S 25

26M 26

T 27

O 28

T 29

F 30Ugenr.dk

aPRIl 2017
INDSamlING
INDSamlING

loPPetoRv
loPPetoRv

HuSK loPPetoRv
Nu eR  

DeR   
KuN   7 
måNeDeR 
tIl!!!

SveNDe GRuPPeN
Den 21. september havde svendegrup-
pen møde.

Emnet var de � udviklingsperioder:
 Svend • Væbner • Ridder

Vi fik en god snak om perioderne og 
om gildearbejdet. Derefter fik vi plan-
lagt bankospillet, som vi vil invitere 

alle gildebrødre i Næstved med ledsa-
ger til den 22. november.

Næste møde er berammet til onsdag 
den 1. februar 2017 kl. 19 hos Inger 
Kalbyrisvej, hvor emnet bliver:
Gildebevægelsens historie.

Dot og Inger
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3. gruppe
Referat fra gruppemøde den 14. sep-
tember hos Anne. Der var afbud 
fra Palle og Fossa. Ellen fra Maribo 
deltog i vores møde, hun er flyttet til 
området og overvejer en overflyt-
ning.

Vi mødtes kl. �8 på Annes dejlige 
ejendom i Toksværd. Efter at være 
bænket på terrassen under den høje 
blå september-himmel, fik vi dagens 
opgave, der bestod i at fremstille 
lanterner og bærepinde til fredslys. 
Alle gik til arbejdet med energi og 
opfindsomhed. 

Da mørket faldt på blev vi bænket 
inden døre, hvor vi blev beværtet 
med diverse tærter og salater samt 
kaffe og æblekage. 

Under kaffen talte vi lidt mere om det 
Fredslysarrangement gruppen arbej-
der på. Susanne undersøger hvornår 
juletræet på Axeltorv bliver tændt og 
om der evt. skal være julemarked på 
Torvet.

Næste møde 27. oktober kl. 14.30 
hos Ib.

Ellen Larsen: mobil 5��5 ��60, el-
lenmaribo@hotmail.dk 

 Susanne

Nyt FRa GRuPPeRNe

GoSPel
Til vores gildeaften kommer Anders Juhl og Camilla Frederiksen og syn-
ger og spiller gospelsange med os. 

Anders er korleder i Suså Gospelkor hvor Camilla er solist. De er begge to 
et par ”energibomber” som brænder for gospel.

Vi serverer kaffe kl. �9.00, og senere på aftenen - efter underholdningen - et 
let traktement (så spis hjemmefra).
 
Af hensyn til maden vil vi gerne have at man tilmelder sig med navn og an-
tal. Desuden vil vi opfordre til at man tager ægtefælle eller ledsager med.

Gruppevis tilmelding senest den 5 oktober til 
Dot, Suså-gildet, tlf. ��45 86�0 - mail: dottimthy@gmail.com 
eller Erling Larsen, �. Gilde, tlf. 557� 54�6 - mail helly@stofanet.dk

GIlDeGoSPelaFteN

Suså Gildet og 2. Næstved Gilde indbyder gildebrødre 
med ledsager til 

Tirsdag 11. oktober 2015 kl. 19.00 på Farmen

bemÆRK:

Dette arrangement er åbent for alle 

gildebrødre!
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Vi skulle kun ind i nabosognet, eller 
næsten, for det var præsten i Snesere 
Kirke, Eva Melhof der var den blinde 
fortæller. Eva Melhof er idag 60 år, og 
har de sidste �� år været helt blind.
 
Der stod i indbydelsen til aftenen, at 
det var ikke et grædekone-beretning vi 
skulle høre. Det var det heller ikke, i 
stedt for fik vi en beretning fra et spæn-
dende og positivt menneske, der på 
trods af megen modgang,altså blind og 
senere benamputeret, her kunne fortæl-

le om sit liv nu og før, ja endda helt til-
bage fra sin barndom. Beretningen blev 
fortalt med megen humor og lune.

Et positivt vidnesbyrd om at livet kan 
leves med håb og glæde, også selv om
mørke skyer har dækket over et men-
neskets tilværelse (Tak Sole).
 
Eva Melhof fortalte, at hun helt fra barn 
havde været svagtsynet, men det egent-
ligt ikke havde været  et handiucap hun 
havde lidt meget under. Bl.a. kunne 

2. Næstved Gildes Gildemøde 12. september

lyS I møRKet – mIt lIv Som blIND
hun fortælle at hun dengang havde haft 
et godt “boldøje”. Hun blev valgt først
når der skulle vælges hold til rundbold, 
stikbold o.lign. Navlig ordet Boldøje 
var sjovt at høre. Hun fortalte at hun 
som ung ville have været sygeplejer-
ske, men under oplæringen opdagede 
hun hvor svært det var, når man havde 
nedsat syn. Der er forskel på om en pa-
tient har �6,8 eller 4�,� i temperatur.

Hun valgt at blive præst på trods af 
store besværligheder med at læse, men 
ved hjælp af de hjælpemidler der var 
dengang, lykkedes det hende at tage 
eksamenen. Hun og hendes mand ville 
gerne væk fra storbyen, derfor blev det 
her på Sydsjælland hun søgte og fik sit 
embede.

Eva Melhof er som sagt gift, og har � 
børn. For �� år siden så hun dem sidst, 
da var de �7, �0 og 6 år. Det sådan hun 
husker dem, hun var nu ved at glemme 
farverne!!!!

Hun sluttede med at fortælle om hvor-
dan hun klarede sin præstegerning. 
Det var vigtigt for hende at hun kunne 
magte opgaven, ellers ville hun ikke 
have fortsat. Prædikener blev læst ind 
på ”bånd” og medens hun sagde den �. 
sætning blen �. sætning læst ind i hen-
des øre. Hun fortalte hvordan hun kla-

rede begravelser, hvordan det gik for 
sig ved konfirmationer, og bryllupper 
og ikke mindst ved barnedåb. Ja, hun 
havde en hjælper med nu, hvor hun er 
totalt blind.

Hun fortalte om hvor svært det er for en 
totalt blind person at orientere sig, der-
for kom hun i �004 for tæt på et gen-
nemkørende tog på Ringsted Station. 
Hun blev slynget op i luften, med det 
resultat at hendes ene undeben måtte 
amputeres. Det var en beretning der gav 
stof til eftertanke. Her var et menneske 
der sprudlende, humoristisk og positivt 
kunne berette om sit liv. Man bør nok 
tænke sig godt om fremover før man 
klager over småting i sin tilværelse.

Hun blev både bragt og hentet af Flex-
trafik, så da kl. blev ��,�0 stod chauf-
føren i stuen, og Eva Melhof fik mange 
klapsalver med sig på vejen. Hendes 
honorar gik til Blindsamfundet.

Aftenen sluttede med at vor Gildeme-
ster Ole Köser, takkede turhavende 
gruppe, navlig Kirstens gode boller og 
kage, at samt Eva Melhof vil blive hu-
sket.

I løbet af aftenen sang vi � sange, jeg 
kan meddele at gik rigtigt godt. 

Reserverefr. Ole W.



�� ��

2. NæStved præStø

De gjorde det igen, Præstø Gildes ma-
lebande. De fik malet alle spejderhyt-
tens vinduer på den indvendige side.

Torsdag den 1. september var der liv 
i den gamle spejderhytte. Det var der 
fordi �� maleglade gildebrødre havde 
sat hinanden stævne, for nu skulle det 
være. Vinduerne skulle, inden efterårs 
fugt rigtigt får overtaget, have en gang 
smørelse indvendig.

- oG De maleDe oG maleDe
For at spare tid og sprede hygge, havde 
Hytteudvalget allieret sig med madfeen 
Hanne Damgaard, som punktlig kl. �� 
stillede med lækker frokost til alle, og 
Gildet var vært ved en øl til maden. Ef-
ter at have hygget sig med frokost og 
hyggesnak omkring � kvarter, kom der 
igen gang i malerpenslerne.

Der var også andet end vinduer, der 
fik en omgang. Bjarne var så forudse-
ende, at tage en slibemaskine med, så 
vores borde/bænkesæt fik en ordentlig 
omgang, og så blev det rødt.

Nogle sider af vinduerne er 
nemmere og bedre at tage ude 
fra. Her er Svend i gang med et 
vestvendt vindue. Rika og Hen-
rik er ikke ivrige tilskuere, til 
Svend, men arbejder i hytten.

vi hejSer Flaget For

Fødselsdag:
Lise Köser                �0. sept.

hjertelig tillykke

Gruppe 2
Ingen tvivl om at gruppens medlemmer 
går virkelig op i gruppearbejdet. Søn-
dag den 11. september kl. 11 havde 
gruppens medlemmer sat hinanden 
stævne, ikke for at mindes det frygte-
lige der skete på denne dato, men fordi 
at man ønskede, at alle gruppens med-
lemmer skal have mulighed for at del-
tage i gruppearbejdet.

Denne gode intention gjorde, at alle var 
mødt op hos Erling, i hvert fald inden 
kl. var ��, og da gensynsglæden havde 
sat sig, gik vi i gang med at løse den 
svære opgave: at skaffe materiel føde 
til det fælles møde vi har med Suså-
gildet. Det er sandelig ikke altid lige 
nemt, at sætte et let måltid på bordet, 
som kan imødekomme ALLES ønsker 
om at blive mæt.

Nyt FRa GRuPPeRNe

Nu er de fleste gruppemedlemmer 
ikke begejstrede for at blive kaldt æl-
dre, så vil de hellere nikke ja, til at vi 
er meget erfarne, og derfor blev opga-
ven løst på en ,synes vi da selv, rigtig 
god måde.

Ovenpå ”slævet” belønnede Erling 
med sædvanlig rundhåndethed grup-
pens medlemmer med en overdådigt 
brunchopdækninmg, og det var først et 
godt stykke ud på eftermiddagen før vi 
skiltes.

Dorthe i fuld gang med et af de 
sydvendte vinduer i gården.

Fortsættes næste side
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Rika og Henrik har vældig travlt med 
at male hver deres nordvendte vindue 
inde i hytten.

En lejlighed bør ikke forspildes.
En ganske lignende kommer 
sjældent til os en gang til.

Voltaire.

GIlDemøDe
Onsdag 5. oktober kl. 19.00

Ja... du læste rigtigt
Gruppe � indbyder til efterårsgilde-
møde med sildebord.
 
Gildeledelsen har modtaget et op-
læg til diskussion fra landsgildele-
delsen om spejderideen for voksne. 
Landgildeledelsen vil gerne have 
svar på en række spørgsmål, og det 
bruger vi aftenen på.

I bliver ikke snydt for sildebordet, 
og derfor er der gruppevis tilmel-
ding til undertegnede senest 30. 
september.                          Dorthe

uDvIDet GIlDe-
leDelSeSmøDe 
- den 26. oktober kl.19.00.
Bemærk tidspunktet.

Gildeledelsen

Deadline for næste nummer er 
er tirsdag den 25. oktober

Stege

Udgangspunktet for økseløbet var FDFs 
hytte: ”Uglereden” i Ørslev. Løbet fore-
gik dels i den tilstødende hundredemeter 
skov og dels i selve Ørslev by, og spej-
derne havde indrettet nogle meget char-
merende lejrpladser på de åbne pladser i 
skoven og omkring hytten.

Temaet i filmen ”Olsen Bandens sidste 
bedrifter” var valgt til at danne ramme 
om de forskellige poster og selvom det 
ikke lod sig gøre for Stegegildet at få 
placeret Knippels Bro i Guds fri natur, 
lykkedes det ved fortælling af handlin-
gen og hundrede af festlige røde ballo-
ner at få skabt en spændende opgave og 
stemning, hvor spejderne med interes-
se og fantasi hjalp Kjeld med at puste 
balloner op, der skulle slippes løs fra 
Børsens bygning for at forvirre den kø-
benhavnske trafik/befolkning, således 
at de stjålne Bedford diamanter kunne 
transporteres sikkert i land! Juniorerne 
skulle yderligere foretage besnørringer 
på rafter. For at livagtiggøre posten stil-
lede gildet op med �xYvonne, Benny 
med sine gakkede hop, den på alle må-
der underkuede Kjeld og Egon Olsen 
med høj cigarføring!

En sjov og underholdende opgave, hvor 
vi var placeret et dejligt sted i skoven.  
Det  oplevedes  som en god  opgave  

øKSeløb  
3. september stod i Olsen Bandens tegn

for spejderne – og for gildets medlem-
mer + Jan og David blev det en herlig 
dag, sluttende af med at vi med favnen 
fuld af alle de røde balloner i bedste 
Olsen Bande stil på række marcherede/
hoppende til løbets samlingssted, hvor 
de blev placeret på rafter som festlig 
udsmykning.

Jan og David deltog i natløbet på gil-
dets vegne og mange TAK for det.

Inger

vi hejSer Flaget For

Ketty Egestad                   �. okt.

hjertelig tillykke

Pludselig omkring kl. �4 opdagede ma-
lersvendene til deres store undren, at 
de faktisk var færdige. Stor jubel, og 
alligevel. Hytteudvalget havde regnet 
med og glædet sig til, at skulle mødes 
og male igen næste torsdag. Men den 
maledag måtte så desværre aflyses. Så-
dan er det, når man er så effektiv.

Nu kan de ansvarlige for spejderhytten 
roligt gå vinteren i møde. Vinduerne er 
sikret med maling både udvendigt og 
indvendigt. Derfor en stor tak til de 
aktive hyttevinduers malere og deres   
madfe.                                          Riber
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Stege

GIlDemøDe
Mandag 10. oktober kl. 19.30

i Hytten

INDIeN FRa NoRD 
tIl SyD

Ægteparret Susanne og Jørgen 
Vestergaard, Vordingborg (Susan-
ne er Enas søster) vil fortælle og 
illustrere fra flere af deres private 
rejser til Indien.

Ægtefæller og gæster er meget vel-
komne.

Der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding til Jytte senest den 7. 
oktober.

1. gruppeDeadline til nr. 8 
er tirsdag den 25. oktober

KaleNDeReN:
oktober:
Ma.�0.  Gildemøde  �. gruppe
Ma.�7.  Grp.møde i �. grp. hos Inger
Ma.�7.  Grp.møde i �. grp. hos Knud
Ma.�4.  Fellowshipday
Ti.�5.    Deadline Nøglen

November:
Lø.05.   I-dag Kirkehuset i Haslev
Ma.07.  Grp.møde i �. grp. hos Anni
Ma.�4.  Gildemøde – �. gruppe
Ma.��.  Grp.møde i �. grp. hos Jytte
Ti.�9.    Deadline Nøglen

December:
Sø.04.  Julemøde  �. gruppe

januar:
Ma.09.  Nytårsgildehal  �. gruppe
On.��.  Nytårskur distriktet
Ma.�6.  Grp.møde i �. grp. hos Hanne
Ma.�0.  Gilderådsmøde

Februar:
Ma.06.  Gildemøde  �.gruppe
Ma.�7.  Distriktsgildehal

marts:
Ma.��.  Gildeting  �. gruppe

april:
Sø.0�.  Ledelsesseminar
On.�9.  Hytterengøring  -  alle
Ma.�4.  Sct. Georgsgildehal  �. gruppe

maj:
Ma.08.  Afsluttende arbejdsdag i hytten 
             og på grunden – alle deltager 
On.�7. Distriktsgildeting
            – St. Heddinge
Ma.�9.  Gilderådsmøde


