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Året sidste klumme på denne plads.
Det er jo helt normalt at man ved sådan en lejlighed kigger tilbage på årets
store og små begivenheder. Jeg har da
også gransket i min hukommelse for at
finde nogle jeg kunne omtale her. Hm –
jeg sad længe og prøvede at ihukomme
nogle begivenheder i gilderegi, uden at
der rigtig dukkede noget op. Og da slet
ikke noget på højde med et LGT eller
andre stor arrangementer. Heller ikke
noget lidt mindre. Kort sagt har det været et relativt roligt gildeår.
Jamen kan jeg så ikke skrive lidt om
forventningerne til det nye år. Sagtens:
I år 2017 skal der afholdes en Landslejr i Sønderborg, for spejdere i alle farver. Den har – sjovt nok – fået navnet
SL2017 og bliver af nogenlunde samme størrelse som lejren i Holstebro i
2012. Det skal nok blive spændende at
opleve de forskellige korps samarbejde
om den opgave.

Fredslys
Susågildets 3. gruppe, har som tidligere omtalt i Nøglen, besluttet at uddele
fredslys i forbindelse med tændingen
af juletræet på Akseltorv.

og god vilje mv. kom den op at stå og
vi skiftedes til at stå med ryggen mod
vindretningen op ad siden, så vi kunne
bibeholde læ.

Det skete søndag 27. november og
vi var mødt 7 fra gruppen frem. Bente
og John M. havde lånt en pavillon af
naboen, men der manglede lige et par
hjørner, så Bente måtte retur til naboen
og det lykkedes at få alle 4 hjørner. Det
var også nødvendigt at få pavillonen
op, da der blæste en vind fra det allerkoldeste nord. Ved hjælp af snor, tape

Ved tidligere gruppearbejde havde vi
klargjort syltetøjsglas med tilhørende
etiketter og en lille orientering om
fredslysets oprindelse og også en orientering om Sct. Georgs Gilderne.
Vi fik udsolgt. 70 lys blev uddelt. Vi
blev enige om at gentage uddelingen
næste år
Bent S

Beklageligvis afholdes lejren på samme tidspunkt som Susågildet holder
den efterhånden legendariske Troldelejr. Det giver lidt udfordringer på bemandingen, men jeg er sikker på at det
nok løses.
Tilbage er kun at ønske alle gildebrødre og deres familie en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Kurt
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julebankospil
Svendegruppen Susaagildet har afholdt
bankospil 22. november.
Vi var ca. 20 deltagere som havde en
hyggelig og fornøjelig aften.
Aftenen begyndte med at vi selv lavede
vores egne bankoplader, og med Robert som opråber blev der delt en masse
sjove og spændende gevinster ud. Alle
havde en lille pakke med.
I pausen hyggede vi os med kaffe og
hjemmebagt kage og der var salg af øl
og vand.
En aften hvor der blev grinet og snakket meget
P S V. Esther

Tirsdag 22. november, var vi 6 fra 2.
gruppe, Suså, der havde meldt sig til at
deltage i Svendegruppens Julebanko.
Ved ankomst til Farmen, var varmen
tændt men temperaturen var ikke for
høj og de fremmødte skuttede sig lidt.
Bordene var flot julepyntede og der var
lagt en masse gaver frem, lige som deltagerne selv skulle medbringe en gave
til ca. kr. 25,00.
Der blev snakket livligt og temperaturen var endelig nået op på et acceptabelt niveau, da Svendegruppen bød
velkommen til deres Julebanko. Vi
blev instrueret i at udfylde vores egne
bankoplader, så vi kunne vælge de tal
vi ønskede, mellem 1 og 90 – vi skulle
bare bruge 24 tal og vi måtte selv bestemme hvor mange vi ville have stående på hver række. Denne opgave
bød på mange spørgsmål og udløste en
del latter og gode kommentarer. Nogle
måtte senere på aftenen skrive nye plader, da de havde svært ved at overskue
de første de havde fremstillet, lige som
der også var enkelte der havde skrevet
tal helt op til 99.
Nå – langt om længe kom spillet i gang
Robert som opråber – en opgave, som
blev klaret med bravour – Heidi var
sekundant og klarede alle tvivlsspørgsmålene.



I pausen blev der serveret kaffe og the, med 2
slags hjemmebag, lige
som der kunne købes øl
og vand.
Da alle præmier var uddelt, blev der spillet om
de Julestjerner – store
og små – som indgik
i bordpynten også her
blev der spillet med sidegevinster, så der var
mange der fik julestjerner med hjem.

I starten var der præmier for hver rigtig
række og herefter for fuld plade – spilbrikkerne var pebernødder, der var alt
for store til rubrikkerne på spillepladen,
så de måtte bides over og mange spillebrikker blev derfor spist. Vi havde ikke
spillet ret længe før der var sidegevinster
både på rækken og på pladen – det var
nødvendigt at indføre det, da mængden
af rigtig gode præmier var stor.
”Desværre” var der også et gammelt
kendt problem fra andre bankospil, at
det er de samme personer der skovler
flere præmier ind – hvilket afstedkom
mange muntre bemærkninger, lige som
der under spillene, lød mange suk, glade udbrud, ryst posen osv. og højlydt
stønnen når der var banko.

Jeg selv vandt – ved
lodtrækning – en dejlig
sponsoreret julelyskæde, som nu pryder min garage – det er længe siden, jeg
sidst har haft udvendig juleudsmykning
– så også dette kan Svendegruppens julebanko bidrage til.
Det var en rigtig god og sjov aften
Svendegruppen havde genoptaget
– hvis der skal lyde kritik, var det den
manglende opbakning fra begge gilder
– kun 19 deltog og heri er Svendegruppen talt med.
Svendegruppens flotte fælles arrangement, havde fortjent større opbakning
– men det kommer nok i 2017.
Glædelig Jul

Tommy
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GILDEHAL

Gildet tilbage til Maribo og nu til
Næstved, så det må siges, at det
er en aktiv gildebror vi har fået
optaget.

- den 9. november 2016
Kraftigt snevejr, gæster fra Maribo,
overførsel fra Maribo, Væbner optagelse, det store kolde bord, lækker
æblekage – jo, ingredienserne til en
god Gildehal var på plads.
Gildehallen startede med vandrehal kl.
19.30, for de 31 fremmødte gildebrødre
– vandrehallen trak lidt ud, da gildemesteren var blevet forsinket ca. en halv
time på vej hjem fra job, på grund af
snevejret – men det fik ikke snakken til
at forstumme.
Kl. 20.05 bankede John Møller med
herold staven og bad gildebrødre og

gæster om at tage plads i gildehallen,
hvor gildemester, skatmester, sekretær
og fanebærer nu var på plads.
Vi blev mødt af Lis Sørensen dejlige
sang ”Stille før stormen”.
Efter at gildemesteren havde fortalt
om aftenens program, var 1. punkt
overførsel af Ellen Larsen fra Maribo
Gildet. Ellen havde 4 gildebrødre fra
Maribo til at følge sig på vej over i
Suså Gildet. Ellen havde været først
i Maribo Gildet, senere i Svendborg
Ellen Larsen og en GB fra Maribo

Herefter blev der spillet en kort
fanfare, som tegn på at Susanne
skulle optages som væbner – Susanne gav et meget flot svar på
hvilken værdi det havde haft for
hende at være spejder og spejderleder og nu gildebror. Susannes
svar kan ses som fortsættelse af
denne beretning.
Herefter var der igen god musik, denne
gang med Knud Møller på guitar, som
spillede ”Den sidste slæderejse”.
Kurt læste gildeloven, hvorefter fanen
blev rullet sammen og gildehallen sluttede.
I efterhallen blev vi trakteret med et
flot koldt bord, med 3 slags sild, frikadeller, lun leverpostej, spegepølse og
flæskesteg, et traktement der var aftenen værdig og som Kurt havde været
primus motor for – virkeligt lækkert.
Til kaffen blev der serveret dejlig æblekage, som Lars’ kone Lone havde, havde fremstillet med stor omhu og lækker
smag.
I efterhallen blev der holdt flere taler
til vores nye medlem, bl.a. fra en af gil-



Gildebrødre fra Maribo
debrødrene fra Maribo, som roste Ellen
for sit engagement, humør, gåpåmod
og var ikke i tvivl om at Suså Gildet
havde fået et nyt medlem som ville
blive aktiv.
Der var også pæne ord fra Inger til
Susanne, som de nu sagde farvel til
i Svendegruppen og der blev råbt et
TJIKKER LIKKER for Susanne.
Aftenen skred hurtig fremad og pludselig var klokken 22.30 og det var tid til
at slutte og som vanligt blev det gjort
med ”Nu flyver mørkets fugle ud”.
Vores gæster fra Maribo var kørt kl.
21.30, da de var bange for føret efter
der var faldet sne – hvilket blev bekræftet da øvrige skulle hjem, for nu
var alle biler dækket af en 5-10 centimeter sne, så isskraberne måtte frem
inden Farmen kunne forlades.


Suså Gildet
2. gruppe gjorde oprydningen færdig
og til al held havde vi Tine i køkkenet,
som hurtigt og effektivt fik vasket det
sidste op, så vi kunne forlade Farmen
kl. 23.05 og køre hjem på spejlglatte
veje.
Endnu en god gildehal i Suså Gildet
var slut.
Tommy

Væbnersvar
Kan spejderen gennem sin spejdertid opnå værdier for livet?
Af Susanne Nabe-Nielsen, 8. november
2016

Suså Gildet
Mit svar bygger på erfaringer jeg har
gjort mig i løbet af min egen spejdertid
i 50’erne og 60’erne, samt mine børns i
slut 80’erne og 90’erne og min egen tid
som leder i sidstnævnte periode.

bevægelsen. Det giver en tidlig erfaring med ledelse, for
en patruljefører skal jo kunne
planlægge weekendture og
tage ansvar for andre.’’

Som spejder udvikler man sin personlighed i samværet med andre, man lærer at lytte, at arbejde sammen og man
opdager at forskellighed i mange situationer kan være en fordel. Man får ofte
mulighed for at få venner fra forskellige samfundslag, hvilket giver forståelse og indsigt. Mange spejdervenner er
venner for livet og det at have en vennekreds udenfor skolen, kan gøre en
mindre sårbar overfor mobning – man
har alternativer.

Jeg har også læst og hørt, at
det at have været spejder tæller positivt ved jobsøgning.

Som spejder lærer man også noget
om traditioners betydning, hvilket kan
være med til at forstærke fællesskabet
både indenfor spejderbevægelsen og i
samfundet.
Endelig lærer man en masse praktiske
ting: Man lærer at færdes i naturen,
man lærer at lave mad, man lærer at
planlægge, man lærer førstehjælp, kort
sagt man lærer at klare sig.
Jeg har hørt et interview i radioen, hvor
Lars Kolind, tidligere Oticondirektør,
fortalte om hvor meget hans spejdertid havde betydet for hans karriere og
måde at være leder på og jeg vil gerne
læse et citat af Connie Hedegaard om
hvad det kan betyde at have været spejder, hun siger: Jeg kan huske, at dengang jeg sad i ledelsen af Radioavisen
i DR, var vi fem kvinder i alt, og vi
havde alle sammen en fortid i spejder-
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Endelig læste jeg for et par
uger siden om en ungdomsprofilundersøgelse foretaget
blandt andre af forskere på
Århus Universitet. De havde spurgt
48.000 unge mellem 12 og 25 år, om
de var tilfredse med livet. Hertil svarede hver femte unge kvinde nej.
Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men forskerne kan bruge den til
at udpege tendenser i unges trivsel.
Forskerne konkluderede: ”At det er
et øget forventningspres fra mange
sider, der medfører dårlig trivsel og
at fokus skal fjernes fra den individuelle præstation til en samarbejdskultur, som med stor sandsynlighed
både vil give bedre læring og trivsel.”
Da samarbejde ligeledes er noget man
lærer i spejderlivet, må mit svar derfor
blive, at man i høj grad gennem sin
spejdertid kan opnå værdier for livet.

11
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Suså Gildet

nyt fra grupperne

Kære alle i Suså Gilde
Tak til alle, der mødte op til min fødselsdag og gjorde den festlig. Tak for
gaverne, det var helt overvældende. Det blev en rigtig god dag.
Hilsen Inger

For medlemmer af Suså Gildet med ægtefælle/samlever

Juleklip
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Fredag 16. december kl. 18.00 hos?
Når tilmeldingsfristen er udløbet den 9 december. ser vi på
antallet af tilmeldinger og finder ud af hvad vi skal have at
spise og meddeler dette til deltagerne.
De får derefter som opgave at
tilberede en ret, som de skal
medbringe. Det udlæg man
har haft, lægges sammen med
de øvrige deltagers udlæg og divideres med antallet af deltagere. Så kan
vi enten udbetale eller opkræve en evt. difference, således at alle betaler lige meget.
Tilmeldingsfristen er den 9. december, og I må meget gerne
meddele hvilken ret I evt. kunne tænke jer at lave.
Tilmeld Jer til Jens Østergaard: jensoestergaard.1@gmail.
com eller 4090 7378.
12

1. gruppe
1. gruppes novembermøde var arrangeret af Anne-Lis og Sole. Vi mødtes i
Glumsø til et herligt måltid, suppe og
tapas, og vi fik tid til også at drøfte den
kommende Nytårs-gildehal, hvor vi er
turhavende sammen med en gruppe fra
Susågildet. Det er 2. gildes ledelse der
sidder i højsædet, hvorfor vi skal stå for
at læse gildeloven og 5 min. Sct.Georg.
Jeg er ikke sikker på om vi fik tjek på
de sidste punkter, men jeg opfattede at
gruppens damer talte meget om maden.
Nu vel, jeg er sikker på at vor gruppeleder Hans K. har tjek på det hele når
dagen oprinder.
Nu lever vi jo i Grundtvigs fædreland,
hvor det talte ord har magt, og den
del af vort møde hvor vi ikke havde
kniv og gaffel i hånden, skulle foregå
på Sofiedalsskolen i Haslev. Emnet
var DJØF med Løg(Tommelfinger
ned)n”. Det var Per Helge, der stod
for løjerne.
Som jeg opfattede det, havde han tidligere været ansat i et ministerium og
i en større kommune. Det var et ”enmands-show”, og jeg skal love for det
gik stærkt. Det handlede om “det absurde, djøficerede bureaukrati, som
hersker i toppen af alle store private
og offentlige organisationer. Djøf med
Løg-n handler om endeløse omstruktu-

reringer, virkelighedfjerne strategiplaner, uendelige møder uden dagsordener,
som når de er til ende ikke er klar over
hvad det handlede om. Det handlede
også om hvad der sker den dag medarbejderne tager sagen i ejen hånd, når
de har fået nok at topledelsens flosker,
mellemledernes ubeslutsomhed”.
Navlig anden del af showet, hvor med
arbejderen(djøffen) havde haft held
med at skjule en løgn over for ledelsen,
fik latteren frem hos publikum.
Man kan sige at foredraget nok er bedst
over for et publikum bestående af offentlige ansatte, og det kunne vi også
høre under foredraget, der var meget
der var genkendelig for mange. Nu har
jeg jo selv været ansat i et stort, godt
nok privat firma, men jeg kunne sagtens nikke genkende til flere af de ideer
verdensfjerne ledere bragte frem, såsom omstruktureringer, mærkelige flosker m.v. Det var FOF Sydøst, der stod
for foredraget, og det var et godt valg at
tage denne Per Helge med i deres foredrags-program.
Vort næste møde er den 13. december
hos Tove og Ole W. i Ringstedgade.
Der vil tilgå gruppens medlemmer besked om p-forhold og tidspunkt m.v.
Referent Ole W.
13
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nyt fra grupperne

Fødselsdagsfesten i 2. Sct. Georgsgilde

Gruppe 2
Tirsdag den 8. november samledes
das ganze gruppe hos Hans Jørgen og
Lilian, og det med store forventninger.
Det kommer vi tilbage til, som der står
i romanerne. På de tider var der jo optræk til dramatiske politiske forviklinger både herhjemme og derovre I ved
nok. Det gav samtalestof til hele aftenen, og selv om vi ikke har nogen indflydelse på resultaterne, er det jo dejligt
at vide med sig selv, at man har gjort
hvad man kunne.
Så kommer vi tilbage til det fra før.
Altså Lilian, den æblekage, wauw hvor
den god.
Vi skiltes langt ud på aftenen, og kørte
hjem i bragende sne, vel vidende at de

vinterdæk man havde bestilt til dagen
efter, dem havde det været usædvanlig
dejligt at have haft på, hver gang bilen
skred ud på vej mod Sandved.
Frank.
Gruppe 3
Gruppemødet den 24. november blev
fremrykket til kl. 11.30 i stedet for som
vi plejer kl, 13.00.

Som Erling skrev til os. ”De gjorde
det igen”. Den festgruppe kan da også
hele tiden overraske på den gode måde.
– En masse møder, mange diskussioner, planlægning af dette og hint – det
er blandt andet det, som festgruppens
medlemmer har været igennem, og det
er det, vi andre skal være taknemmelige for, at de vil det, og at de gør det.

Som vanligt startede vi med frokost,
hvor værten= referenten kunne ”prale”
af.

Festligt dækkede borde, feststemte gildebrødre og masser af mad og G R A
T I S rødvin og øl. Puh ha, og så alle

Efter frokosten gik vi i gang med den
endelige planlægning af julegildehallen, hvor vi er turhavende. Alle opgaver blev fordelt, så det er der nu helt
styr på.
Derud over havde vi ikke noget særligt
emne, men som altid kunne vi godt få
tiden til at gå.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Christian Kjeldgaard 	20. dec.
Elke Høegh
	22. dec.
Grethe Munk
	25. dec.

Hjertelig tillykke
14

Gruppens forsøg på, at få gjort noget
ved samtalespillet, som vi tog hul på
for nogle møder siden fangede os ikke,
så der kommer ikke noget oplæg fra
gruppe 3.

de fantastiske sange, jeg kan godt sige
jer, at dem der ikke deltog, har al mulig
grund til at være mørkegrønne af misundelse.
Selv vejret viste sig fra den gode side,
hvor ”Farmen” bare var underskøn, så
hvis festgruppen også har indflydelse
lige der, så er vi mange ivrige tilhængere af, at de bliver genvalgt til næste
år.
Frank.

En glædelig jul og et
lykkeligt nytår ønskes alle i
gildet, med tak for året der
gik.
Redaktøren

Næste gruppemøde er hos Bodil og
Christian 16. december kl. 13.00.
Ref. Kurt Muusmann
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Præstø

Vandregruppen på tur til Hesede Skov

mellem to punkter er den lige linje og
brede veje.

Skoven viste sig fra sin flotteste efterårs side, med en passende blanding af
gult og grønt løv fordelt på træerne og
i skovbunden, da Vandregruppen fra
Præstø Gildet lørdag den 29. oktober
lagde den månedlige turen rundt i Hesede skov. Da vejret også viste sig fra
sin bedste side blev det en dejlig tur i
naturen.

Man kan stadig falde i svime over
blandingen af lys, træer og bladenes
forskellige farver.

Hele 12 mand høj og en hund, mødtes
ved Spejderhytten i Præstø den omtalte
lørdag kl.10. Efter lidt snak om hvem

Muligheden for at blive væk var ikke
til stede. Overalt stod der tydelige
pæle, hvor der skulle drejes til en
anden retning.

De glade vandrere lige ankommet til
Hesede Skov.

der skulle køre med hvem, kørte 4 biler
afsted mod dagens mål, Hesede skov.
Turen var planlagt til at følge en af de
mange hjertestier på Sydsjælland. Turen
var på 6 km formet i et 8-tal. Det havde den fordel, at hvis man ikke skulle
kunne klare alle 6 kilometer kunne man
skære turen ned til ca. 4 kilometer.

Utroligt hvad lys, farver og et udgået
træ kan gøre.

Alle kom velbeholden og i godt humør gennem turen, som i parentes bemærket, af en skovvej at være, var i en
usædvanlig god stand. Ja, man kunne
have klaret turen i dansesko.
Selskabet hoppede igen i bilerne og efter Svends vejvisning gik turen tilbage
til spejderhytten af en meget naturskøn
rute. Til forskel fra turen ud, som mere
tog højde for, at den korteste afstand
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Vel tilbage i hytten indtog selskabet i
hyggeligt samvær den medbragte madpakke og kaffe med kage til. På denne
måde sluttede en dejlig dag i gilderegi
med frisk luft og hyggeligt samvær.
Salgsboden med Mobil Pay og det hele.

På vor færden gennem skoven mødte
vi et lille salgssted, som blev taget
grundigt i øjesyn.
Der blev ikke gået strækmarch der
blev slentret stille og roligt.

Julefrokost
6. december kl. 13.00

Gruppe 1 indbyder til en dejlig julefrokost.
Man medbringer selv drikkelse og en pakke til 20-25 kr.
Pris pr. deltager 100,00 kr.
Tilmelding til Eva på tlf. 5599 1646.
17
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Vandregruppen Til Roneklint
Det var halvtrist vejr til vandregruppens
tur søndag den 20. november, men det
var da tørvejr. Ikke færre end 11 glade
vandrere mødtes ved spejderhytten i
Vel ankommet til batterierne gjorde
dagens vandrere sig klar til turen
langs stranden.

Præstø. Turen gik til Roneklint. Da
deltagerne kom ud til batterierne opstod debatten: ”Kan vi i det helet taget
komme langs stranden?” Nogle mente
ja andre mente nej, fordi det forlød at
noget af klinten var styrtet ned. Men
diskussionen fik en brat ende fordi en
hund med sin herre – som var en dame
– kom forbi. Hun kunne fortælle at

Det lokale orkester på Marjatta spillede glade jule sange.
dagen før havde hun været forbi med
hund og det hele. Det afgjorde så sagen
og man drog glad afsted.
Det var muligt at komme langs stranden. Enten måtte man klatre over tangdyngerne og de var høje og mange, eller
også kunne man snige sig vandkanten,
heldigvis uden at få våde fødder.
Som det næsten er blevet sædvane,
drog man efter den korte men forfriskende tur, Roneklint rund, tilbage til
spejderhytten, og i ro og mag og hyggeligt samvær vederfaredes frokosten
retfærdighed.

Efter en frisk tur rundt om Roneklint
blev frokosten indtaget med snak og
hygge i spejderhytten.

nytårsgildehal

En sag skan ses fra flere sider her er
det medbragte frokost der nydes fra
den anden side.

Under frokosten drøftedes det, hvem
der havde lyst til at føje en lille juletur
til vandrereturen. Det endte med at 7
deltagere udvidede månedens vandretur med en tur til Marjata. Der var nemlig stor juleudstilling og -marked. Den

tro at vi ville få god plads til at parkere,
når vi sådan kom lidt sent, blev i den
grad gjort til skamme.
Men plads fik vi. Igen blev vi, der har
været til sjælemesse på Marjatta før,
betaget at deres kreative evner til at
pynte op og kreere en smuk udstilling.
Der var gran, nisser og glade mennesker alle steder. Efter nogle timer
under påvirkning af det gode og glade julehumør, drog deltagerne glade
hjem, med endnu en god gildeoplevelse rigere.
Tekst og billeder fra Riber

Onsdag 4. januar
Der vil blive serveret en portion
suppe med brød til.
Tilmelding til Ingrid - på mobil
2282 4824 senest 28. december.
Kærlig hilsen Ingrid.
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Fredslys i Præstø kirke
Det var en dejlig aften med en fuld kirke. Flot optog af spejdere
med fakler og Rika foran med fredslyset. Præstø koret sang
sammen med menigheden. Bagefter var der æbleskiver og kakao i spejderhytten for alle.
Eva
19
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GRUPPEMØDE
- den 23. november
- hvor vi som nævnt på næste side fejrede Dorthes jubilæum, var samtidig
Præstø Gildets fødselsdag, hvor Marjun
fortalte på en meget spændende måde

om Færøerne. En stor tak til gruppe 4
som stod for arrangementet.
Her fortæller Riber i ord og billeder om
aftenens forløb.

TILLYKKE DORTHE
- med dit 40-års jubilæum i gildet.

Marjun havde taget et kort over Færøerne med. Hvem havde tænkt over at
der er så mange øer.

Efter at Marjun havde fortalt om
Færøerne var der kaffe og lagkage.
Det var jo Gildets 71-års fødselsdag
Den aktive foredragsholder Marjun
fortalte medrivende og inspirerende
om sine fødeøer. Det var godt at hun
havde bedet om at man først stillede
spørgsmål efter foredrag og kaffe. Ellers var vi nok aldring blevet færdige.

Fødselsdagslagkagen og kaffe vederfares retfærdighed mens gildebrødrene
lader op til at stille spørgsmål til Marjun om Færøerne.
20

Deadline for næste nummer er
er tirsdag den 24. januar

Vi fejrede dig jo til vores gruppemøde
i sidste uge, hvor du både fik tale og en
gave. Det er en lang tid, at være involveret i Sct. Georgs Gildet, hvor du har
været aktiv på alle mulige områder.
Du var gildemester, lokalredaktør. Og
har involveret dig på alle mulige andre
områder. I mange år har du nu været
koordinator for Dansk Flygtningehjælp
i Præstø. Og hjælper til med andre opgaver, hvis der er brug for dig.
Tak for det og mange gode gildeår endnu !!!

ønskes alle gildebrødre og deres familie fra gildeledelsen og redaktøren.

Jeg ser det bedste i alle mennesker, og hjælper dem med at
frembringe deres mest lysende
kvaliteter.
Louise L. Hay
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Stege

VIRKSOMHEDSBESØG

sejlende fra Berlin. Det viste sig, at
manden også tegnede og Michael fik
ham overtalt til at fremstille en kalender med dejlige motiver fra Nyord.

- mandag, den 14. november på Runas Galleri, Nyord
Michael, som er født på Nyord, bød
velkommen og fortalte om Nyord, som
han nu var vendt tilbage til sammen
med Runa og havde fået opbygget et
fint galleri.

hed gennem de lavvandede farvande
rundt om øen. Lodstvangen betød, at
alle skibe skulle tage en lods ombord,
eller betale for lodsning. Der passerede
ca. 3.000 skibe om året.

Galleriet var fra 1890, var bygget af en
skipper og murstenene sejlet fra Hegnede.

Igennem de sidste år havde de haft
mange besøg, bl.a. af et par, som kom

Humoristisk fortalte Michael, at de
havde flere doctorer på øen, bl. en whiskydoctor og en rørdoctor.
Øen blev forholdsvis sent regelmæssigt
bebygget og opdyrket. Dog vides, at der
allerede i 1500-tallet var lodser på øen.
Lodseriet var en pligt fra 1721, pålagt
hver af de 20 gårde ved kongelig forordning. Foruden fiskeri og landbrug
levede Nyordboerne af lodsvirksom-

nytårsgildehal

Det menneskelige gen fornægter sig
ikke – nysgerrig som man er, gik Michael på Google og søgte på mandens
navn og det viste sig, at de begge sang
i operaen i Berlin.

Så var der tid til at se på malerier og
glassmykker – rigtig mange smukke og
unikke ting.
En vellykket aften. Tak for dejlig æblekage og kaffe.
Hanne 1. gruppe

Hurtig som man er på Nyord, så Michael straks en ny mulighed og forelagde den for operasangeren. Man ville
gerne høre ham synge i Nyord kirke og
det blev et tilløbsstykke.
Runa, som havde haft værksted i
Sønderjylland i 27 år, fortalte om sit
håndarbejde og viste os, hvordan hun
fremstillede glasperler bl.a. til en ring,

mandag den 9. januar kl. 19.00
Efter gildehallen er der vandrehal,
spisning samt kaffe med tilbehør.
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hvor man kunne skifte glaskugler efter
hvilke farver tøj, man havde på.

Vi hejser flaget for

Vi glæder os til, at vi denne aften
kan byde hinanden velkommen til
det nye år i vores opvarmede og
nytårspyntede hytte.

gilderådsmøde

Tilmelding til Kirsten senest den
4. januar 2017 På mail eller SMS
2. gruppe

Nærmere besked udsendes senere
Gildeledelsen

mandag den 30. januar

Fødselsdag:
Karsten Sørensen	21. jan.
Jytte Hølund	26. jan.

Hjertelig tillykke
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Stege
KALENDEREN:
December:
Sø.04. Julemøde 1. grp.
To.08 Grp.møde i 2. grp. hos Ketty
Januar:
Ma.09. Nytårsgildehal
2. grp.
On.11. Nytårskur distriktet
Ma.16. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.16. Grp.møde i 2. grp. hos Elna
Ti.24. Deadline Nøglen
Ma.30. Gilderådsmøde
Februar:
Ma.06. Gildemøde 1.grp.
To.09. Grp.møde i 2. grp. hos Kirsten
Ti.21. Deadline Nøglen
Ma.27. Distriktsgildehal
Marts:
Ma.06. Grp.møde i 2. grp. hos Knud
Ma.13. Gildeting 2. grp.
Ti.28. Deadline Nøglen

April:
Sø.02. Ledelsesseminar
Ma.10. Grp.møde i 2. grp. hos Anni
On.19. Hytterengøring - alle
Ma.24. Sct. Georgsgildehal 1. grp.
Maj:
Ti.02. Deadline Nøglen
Ma.08. Afsluttende arbejdsdag i hytten
og på grunden – alle deltager
On.17. Distriktsgildeting
- St. Heddinge
Ma.29. Gilderådsmøde
Juni:
Ma.05. Deadline Nøglen
On.07. Friluftsgildehal distriktet
- Suså
Ma.12. Sommerudflugt 2. grp.
Deadline til nr. 1
er tirsdag den 24. januar

Redaktøren ønsker
gildets medlemmer
og familier en rigtig
glædelig jul og et godt
nytår
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