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Fælles
Træk stikket ud……
Jeg tænker tit på, at vi lever i en hektisk
og stresset hverdag, hvor vi tilbringer
meget lidt tid sammen med vores familie og venner – arbejdet og alle vores
idéer og gøremål kalder.
Som familie ses vi næsten ikke, og hvis
vi gør, er det ofte flyvsk over middagen.
Vores aftener foregår ofte foran hver
vores tv, pc eller cleanet til vores
”smarte telefon” eller tablet – vi er online med omverdenen, men offline med
hinanden!

I stedet bør vi overveje at vælge knap
så mange ting, og dermed få dem set
ordentligt og fuldt ud, end blot rene
overfladiske bekendtskaber.
Mit råd til jer – er at bruge jeres tid fornuftigt, med det I brænder for.
Udnyt nuet, og husk at vasketøjet, rengøringen og computeren ikke løber
nogle steder.

Jeg vil hellere hænge vasketøj op og
svare på mail, sent søndag aften, hvor
jeg simpelthen er så træt og brugt, men
hvor jeg kan se tilbage på en uge, hvor
jeg i den grad har nydt at være sammen
med andre mennesker.
Hermed skriger jeg sætningen: Træk
Stikket Ud, længe leve den nære kontakt, der kan nydes i gilderne og de fælles distrikts-arrangementer.
De bedste gildehilsner
Jens Østergaard

Træk stikket ud, unplug før det er for
sent, og lær at nyde hvor befriende det
er, at være offline med omverdenen og
online med dine venner og familie, lige
nu og her!
Vi skal da være uden elektroniske forstyrrelser en gang imellem.
Jeg føler vi haster igennem livet, i stedet for at trække tempoet ud af hverdagen – hvorfor mon dog?
Vi vil så inderligt gerne nå det hele, vi
skal have det hele med. Vi vil for alt
i verden ikke gå glip af noget. Vi har
egentlig ikke tid til alle de ting vi vælger!
Jeg tror detaljen er stikordet.



Hvorfor er det vi haster igennem livet?
Vi misser jo netop alle detaljer, alle de
vigtige ting.

Gilderejse 2017:

Warszawa og omegn
7 dage i uge 35 (sidst i august).
Stoffer laver et udkast, som er klar sidst i november!


Næstved - Fælles

Næstved - Fælles

Svendegruppen inviterer alle medlemmer af Susågildet og 2. Gilde med
ægtefæller/ledsagere til

julbanko

Tirsdag 22. november 2016 kl. 19.00 på Farmen

Good-turn lauget
Caféeftermiddag på Kildemarkscentret
Torsdag den 13. oktober inviterede Sct.
I pausen blev der traditionen tro serveGeorgs Gilderne igen på caféeftermidret kaffe og lækre lagkager, som blev
dag. Trods rusk og regn mødtes 50 delnydt med stort velbehag.
tagere til en hyggelig eftermiddag, hvor
Steen Filborne var inviteret med sin guiNæste café bliver den 15. december,
tar. Han underholdt med kendte og lidt
hvor Seniorkoret synger julen ind.
mere ukendte sange, og beboerne sang
Bodil Kjeldgaard
og nynnede med på dem, de kendte.

Sct. Georgsløbet 2016

Lidt billeder fra Sct. Georgsløbet, der blev afholdt den 24. september.

Medbring en gave til en værdi af max. kr. 25,- pr. deltager.
Pris for bankoplader, kaffe/te og kage kr. 10,Øl og vand kan købes til ”Farm-priser”
Gruppevis tilmelding til Inger Ch. senest den 17. november.
Vel mødt
/Svendegruppen
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Inger N. diskede op med en masse tørt
og vådt og snakken gik livligt,
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Angående gildehallen, den 8. november talte vi om overførsel af Ellen fra
Maribo til os og det håndterer Ib. Susanne afgiver i samme gildehal sit væbnersvar.
Inger orienterede om indhold fra Fællesledelsesmøde (loppetorv, budget, laserprinter mv) og møde vedr. Farmen.
nyt køkken, udlejning mv.

Næstveds juletræ tændes den 27. oktober 2016 kl. 15.30 og gruppen er klar
i
M 19
25
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Bent S
detsteds i Nøglen.
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Bemærk venligst tidspunktet.
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O Ellen
28 bliver overflyttet fra Maribo-Gildet.
Vi optager Ellen Larsen i Gildet.
Desuden aflægger Susanne N. Nielsen sit væbnerløfte.

22 T 29

Gruppevis tilmelding til Tommy, senest mandag 7. november kl. 18.00:
figenvej000@gmail.com
F 30 eller tlf. 3036 1840


2. Næstved

Suså Gildet
- i Næstved
Vi står på Hjultorvet
søndag, 27. november fra
kl. 13.00 - 17.00 og udleverer
fredslys.
Hilsner
Susågildet 3. gruppe

JULEKLIP
...den 16. december
Tidspunkt og sted kommer
på et senere tidspunkt.
Hilsen nissen

Psst!
...har du hørt?


nyt fra grupperne
Gruppe 1
Efter en lang sommerferie for rejseglade pensionister mødtes gruppen 28.
september hos Gunhild og Hans for at
planlægge gruppeaktiviteterne for det
kommende år. Inden vi kom så vidt blev
det til en let frokostanretning. Desværre
var der 30 pct. frafald så planlægningen
kom kun til at gælde frem til jul.
Traditionen tro havde man medbragt
oplysningsforbundenes programmer
med henblik på at bruge foredrag mv.
som gruppearrangementer med efterfølgende møde hos gruppemedlemmerne. Foreløbig blev til et par foredrag i henholdsvis Næstved og Haslev
i efteråret 2016. Endvidere blev gruppens julemøde datosat.
Sole
Fungerende krønikeskriver 1. gruppe
Gruppe 1
Vort oktobermøde fandt sted den 13.
oktober kl. 19.00. Sted: Grønnegade
Kaserne (Musikstalden). Foredrag af
Matilde Kimer ”Krigen indeni”.
Foredraget skulle have taget udgangspunkt fra hendes sin sidste bog, Krigen
indeni, en bog der handler om krigen
i Østukraine. Hovedpersonerne er to
ganske almindelige mennesker der bor
der, den ene en husmor den anden en

studerende. Hun bliver en ”hjælper”
han bliver en ”kriger”, men som det så
ofte går når man brænder for noget var
det mest Ukraines krig og Ruslands
Putin, aftenen kom til at handle om.
Denne Matilde Kimer kender vi godt
fra TV. Hun er ikke Puk Damsgård fra
TV 2, men DR1 og 2’s Østeuroparapporter.
En høj slank hurtigtalende ung kvinde,
uddannet på universitetet i Sct. Petersborg, der ankom til musikstalden med
2 små børn, der med hver sin kvarte
liter mælk, blev sat ved et bord, og ellers nok i løbet af aftenen faldt i søvn.
Det gjorde vi andre bestemt ikke. Her
gjaldt det om at spidse ører, om krigen, dens grusomheder, men det mest
spændende, mente Matilde, var mødet
med menneskene og den forandring
folk i krig gennemgår. Det at være vid
ne til hvordan menneskers bedste og
værste sider bliver udkrystalliseret,
når de er i livsfare.
Ukraine var engang en del af Sovjetunionen, Ukraine er nu selvstændig,
Østukraine grænser op til det mægtige
Rusland, derfor har vi seperatistbevægelsen. Mange er klar over dette, men
det er godt at få det genopfrisket, og
nu på en spændende måde. Hun talte


2. Næstved
hurtigt og længe, alt slags teknik var
i brug, det meste virkede. At gengive
foredraget er ikke muligt for mig, men
en ting der undrede mig var, at det
er ikke hele Ukraine der er berørt af
krigen, som hun fortalte, hvis en ung
kvinde i Kiev finder ud af at hendes
sommerkjole stadig passer i taljen, så
kan det godt være at seperatistbevægelsen langt østpå glider lidt i baggrunden.
Efter pausen tog Matilde fat på Putins Rusland. Dette store og engang
så mægtige land og dens fantastiske
og grusomme fortid. Fra Zartidens
herskere til vor tids mærkelige demokrati. Det at Putin spiller med musk-

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Anne Lis Caspersen
5. nov.
Ole Wulff	27. nov.
Hans Jørgen Nielsen	30. nov.
Anne Lise Koefoed
2. dec.
Gerehe Bjerg
4. dec.

Hjertelig tillykke
10

2. Næstved
lerne passer det meste af den rusiske
befolkning vældigt godt.

hos Grethe Munk. Det var vores første
møde efter sommerferien.

Matilde kunne også fortælle, at det
langtfra er alle russere der er misundelige på os i vesten. Mange så skeptisk
på demokratiet, og det var ikke alt, det
vi vil kalde grusomt, som de tager afstand fra. De mindre europæiske lande, som f.eks. os, kaldte de for amerikanske nikkedukker, d.v.s. vi nikker ja
til alt hvad amerikanerne siger.

Sommerens oplevelser blev drøftet over
en god frokost, hvor vi også fik smagt
på nogle af Grethe og Oles snapse.

Måske tænkte russerne her på Irakkrigen, hvem ved!!! Iøvrigt så hun med
gru frem til den 8. november, hvor der
skal vælges ny præsident i Amerika.
Det kan være at vi skal omskrive værset ”skade at Amerika, ligge skal så
langt herfra”.
Vor aften sluttede hjemme hos Elke.
I hendes smukke hjem mente vi at vi
havde fået ”ånd” nok, nu gjaldt det føden.
Vi blev enige om at vor Julefrokost
hos Tove og Ole er tirsdag den 13.
december og vort næste gruppemøde
er den 24. november i Haslev, derefter til Glumsø.
Refr. Ole W.
Gruppe 3
Torsdag den 29. september kl. 13.00
mødte gruppen fuldtalligt op til møde

Efter frokosten tog vi hul på det som vi
opfattede som en bunden opgave, nemlig Landsgildeledelsens samtalespil.
Jeg syntes det gik lidt trægt med at
komme i gang, og vi fortsætter hvor vi
slap på gruppens næste møde.

Om vi kommer frem til noget fornuftigt, skal jeg på nuværende lade være
usagt. Der er ikke et krav om, at vi skal
komme til fælles enighed, hvilket nok
også vil være for meget forlangt. Vi
plejer i øvrigt ikke, at have problemer
med at få vendt tilværelsens mangeartede sider, så det kræver nok lidt disciplin ikke at komme på afveje i behandlingen af de stillede spørgsmål. Nå, vi
må se hvordan det går.
Igen en god eftermiddag. Næste møde
den 20. oktober hos Anne-Lise Koefoed.
Ref. Kurt Muusmann

juleGildehal
på Farmen, 5. december kl. 19.30
Vandrehal fra kl. 19.00
Vi fejrer Bodil Kjeldgaards 50-års jubilæum.
Efter gildehallen vil der være noget godt at spise
Bindende tilmelding, senest 23. november til Grethe Munk,
tlf. 5544 2815 eller 6178 2815.
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Præstø

2. Næstved

Vandregruppen på tur ved skoven ved
Lekkende gods
Vejret var med os da vandregruppen 3
mand høj, mødtes ved spejderhytten i
Præstø, søndag den 25. september og
drog af sted med kurs mod Lekkende
skoven.

FØDSELSDAGSFEST
Lørdag den 26. november
kl. 13.00-16.00 på Farmen.
Vi glæder os til at se Jer til en dejlig eftermiddag
med lidt god mad og hyggeligt samvær.
Pris kr. 120.Bindende tilmelding senest 9. november til
Bodil, mail:bckjeldgaard@dlgmail.dk Tlf.. 5573 4717
På gensyn
Anne-Lis, Bodil, Grethe og Hanne
12

turen tilbage til spejderhytten, og således sluttede en dejlig vandregruppe
tur, hvor alle deltagerne rigtigt fik talt
sammen.
Riber

Det var ikke den sædvanlige rute, søen
rundt, der blev gået. Vi kørte ud til Ppladsen ved den gule port, og stillede
bilen. Så gik ture ned til stien, syd for
søen, hvor vi gik ind. Stien blev fulgt
indtil vi i søen havde den halve bro, der
var en vej til højre, altså sydpå op til
den store vej der går fra den gule port
til Lekkende gods’ hovedbygning. Her
drejede vi vestpå og gik omkring 200
m til ”rundkørslen” hvor vi igen drejede syd over.
Vi fulgte vejen et stykke tid. Vejen har
det med at dreje mod øst. Da vi mødte
den første egentlige vej til højre, fulgte
vi den og turen gik så i nordlig retning
forbi fasanudsætningsstedet og forbi
jagthytten og ud til Ugledigevej. Den
fulgte vi så nordpå tilbage til bilen.
Da vi nåede frem til bilen, hoppede
vi ind i den og kørte ned til Grusgraven. Nu var det nemlig blevet frokosttid. Og frokosten blev indtaget ved et
af bordene der. Efter at have nydt den
medbragte mad, og kaffe med kage gik
13
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Gildemøde med samtalespil og sild

i Præstøgildet opfylder Sct. Georgs
Gildernes formål i dets nuværende udtryk, samtidig med at Gildet er rummeligt nok til at indføje evt. nye tiltag. Det
store problem er, at kræfterne ikke øges
med aldringen.

Det fremsendte samtalespil
forstår jeg som sat i værk med
et dobbelt formål: dels at sende inspiration tilbage til ledelsen, dels at give næring til den
konstruktive eftertænksomhed
i hvert enkelt gilde.
Baggrunden er nedgangen i
medlemstilslutningen og en
deraf følgende erkendelse af,
at noget skal der ske; men det
store spørgsmål er: Hvad?
Mit indtryk af spillet, som tog en times
tid, er, at det blev godt modtaget og seTurhavende gruppe klar til aftenens
arbejde.

Høstsildene var utroligt lækre og
hele aftenen i den grad hyggelig, at
”eftergildehallen” trak længere ud end
sædvanligt.
Lis Dam

riøst gennemført af alle 5 grupper med
4 deltagere i hver gruppe.
Da der ikke var lagt op til at følge op
med en drøftelse i plenum, er det ikke
muligt at skrive om andet end oplevelsen i ens egen gruppe. Hvor jeg sad,
var vi ikke udelt begejstrede for det
nye slogan: Spejderideen for voksne.
For udenforstående mener vi ikke, det
fremkalder et retvisende billede af,
hvad der foregår i et gilde. De øvrige
spørgsmål gav ikke anledning til en
egentlig diskussion, ud over at blive
enige om, hvordan spørgsmålet kunne
og skulle forstås. F.eks. fandt vores
gruppe det ikke nødvendigt at frasige
sig noget hos os, for at give plads for
noget andet.
Uden at det skal opfattes som et forsøg
på at pudse vores egen glorie, syntes vi
i vores gruppe, at livet og aktiviteterne

14

SØNDAG DEN
6. NOVEMBER
- er der indsamling til Dansk Flygtningehjælp
De indsamlede penge skal denne gang
bruges til at hjælpe de syriske flygtninge i deres NÆR-områder, og ofrene for
den næsten glemte borgerkrig i SydSudan.
Som altid vil det være dejligt, hvis gildebrødrene vil hjælpe med at gå med indsamlingsbøsserne, eller hvis man ikke
synes, man har kræfter til det, at hjælpe
med kaffebrygning til indsamlerne.

Der er et par gildebrødre, der har lovet
at bage boller til kaffen. Udlevering af
bøsser starter ca. 9.30 fra Spejderhytten.
Gildehilsen Ingrid og Dorthe
15
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Æblekagerne hittede – igen!

Når vi møder nogen, som er
os tak skyldig, skal vi nok huske
det. Hvor ofte møder vi ikke
nogen, som vi skylder tak, uden at
huske det.
Goethe

Traditionen tro holdt vi hyggeaften sammen med sclerose-foreningen i den 2. uge i
oktober.
Fremmødet var 22 gæster
fra scleroseforeningen, både
sygdomsramte og pårørende.
Fra Sct. Georgs Gildet mødte
både gildebrødre og ægtefæller, så i alt et halvt hundrede
deltagere fyldte pænt op i
Multicentrets smukke aula.
I den første times tid fortalte
Agnete Hviid om sin rejse
til Nepal efter det store jordskælv. Hun rejste som deltager i en gruppe, der var udpeget til at være ambassadører
for Røde Kors. Agnete Hviid
var en dynamisk fortæller,
og hun ville gerne have ledsaget sin beretning med billeder fra det fantastiske land
i Himalaya; men den nødvendige teknik kunne vi desværre ikke stille til rådighed.
Til gengæld blev der sunget
høst- og efterårssange, så taget var ved at løfte sig.
Æblekagerne var som tidligere år både gode, varierede
og rigelige. Scleroseforenin16

Deadline for næste nummer er
er tirsdag den 29. november

gildemøde
I Hytten, 23. november
gen overbragte en gave af søde sager,
som vi nød ved det gildemøde, der blev
holdt i den efterfølgende uge.
Lis Dam
Kære Bent
Dine gildebrødre i
Præstø Gildet ønsker
dig hjertelig tillykke
med din 70-års
fødselsdag
den 29. oktober.

4. gruppe har overtalt vor gruppemedlem Marjun til at fortælle alt
om Færøerne – og livet der.
Samme dag er det gildets fødselsdag og i stedet for chokolade med
lagkage fejrer vi det med et særligt
traktement med færøske indslag.
Tilmelding gruppevis til Knud på
tlf. 5599 1895.
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GILDEMØDE

sker mm. Inderne er venlige og gæstfrie
– Susanne og Jørgen nåede at komme
med til et bryllup, som blev fejret på
hotellet, hvor de boede.

- mandag den 10. oktober
INDIEN FRA NORD TIL SYD
En rigtig god aften!
Susanne og Jørgen Vestergaard fortalte
og viste billeder fra deres ture til Indien. Indien er ca. 70 gange større end
Danmark

De kørte ca. 2.000 km i lejet bil med
chauffør og guide – det var billigere
på denne måde og væsentlig sikrere,
da færdselsreglerne ikke altid blev tolket som herhjemme, og ”mindre byer”
havde mellem ½ til 4 mill. indbyggere
og så skal man lige vænne sig til det
høje støjniveau og mængden af menne-

VIRKSOMHEDSBESØG
Mandag den 14. november, kl 19.00
(bemærk tidspunktet).
RUNAS galleri på Nyord slår dørene
op for virksomhedsbesøg.
Runa vil fortælle om sit glaspusteri
og Michael om sin passion for natur,
som han giver udtryk for i sine billeder.

18

Vi så mange flotte og interessante billeder både af templer – nogle hugget
ud i klipperne, forskellige former for
transportmidler til både varer, dyr og
mennesker, og af flotte farverige gevandter.
Danmark har leveret køer til Indien.
Hindi er det sprog, der tales af flest,
men rigtig mange indere kan stadig
forstå og tale lidt engelsk.

Tak til 1. gruppe for en dejlig aften.
Kirsten 2. gruppe

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

Hjertelig tillykke

JULEFROKOST/-HYGGE
- søndag 4. december kl. 11.00

Der vil blive mulighed for at se den
hyggelige butik – og måske købe de
første julegaver.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Golfklubbens klubhus på Klintevej 118 og skal
først ud på en travetur – kort eller lang efter
eget valg.

Der vil blive serveret kaffe, te og kage. Ægtefæller og gode venner er velkomne. Der er dog begrænset med plads

Derefter kører vi til Tøvelde, hvor julefrokosten står klar i hytten. De, der
ikke ønsker at trave, kan mødes med os andre i hytten kl. 13.00.

Tilmelding til Kirsten senest lørdag, den 5. november inden kl. 18.00 på
mail: kirsten@zachariassen.dk eller tlf: 2242 3579.
På gensyn 2. Gruppe

Ægtefæller og ledsagere er meget velkomne. Invitation vil senere blive
sendt ud.
1. gruppe
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Stege
KALENDEREN:
November:
Lø.05. I-dag Kirkehuset i Haslev
Ma.07. Grp.møde i 2. grp. hos Anni
Ma.14. Gildemøde – 2. grp.
Ma.21. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte
Ti.29. Deadline Nøglen
December:
Sø.04. Julemøde 1. gruppe
Januar:
Ma.09. Nytårsgildehal
2. grp.
On.11. Nytårskur distriktet
Ma.16. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.30. Gilderådsmøde
Februar:
Ma.06. Gildemøde 1.grp.
Ma.27. Distriktsgildehal
Marts:
Ma.13. Gildeting 2. grp.
April:
Sø.02. Ledelsesseminar
On.19. Hytterengøring - alle
Ma.24. Sct. Georgsgildehal 1. grp.
Maj:
Ma.08. Afsluttende arbejdsdag i
hytten og på grunden – alle
deltager
Deadline til nr. 9
er tirsdag den 29. november
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On.17. Distriktsgildeting
– St. Heddinge
Ma.29. Gilderådsmøde
Juni:
On.07. Friluftsgildehal distriktet
- Suså
Ma.12. Sommerudflugt 2. grp.

