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�0. marts.

Forside:
Havnepromenaden i Næstved

I forrige nummer af Nøglen skrev jeg, 
at jeg følte, jeg var begyndt at gentage 
mig selv. Denne gang er det ikke noget 
jeg føler: Det er noget jeg ved, men det 
er helt bevidst…!

Kender du det… du går og glæder dig 
til et arrangement eller en begivenhed. 
Du har tilmeldt dig, eventuelt betalt 
deltagerprisen, der er sørget for barne-
pige eller afløser og så bipper der en 
mail ind på computeren: Arrangemen-
tet er desværre aflyst på grund af for få 
tilmeldte.

Jeg syntes det er så ærgerligt, både for 
dem der ikke får mulighed for at del-
tage, men så sandelig også for dem der 
står for arrangementet. I mange tilfæl-
de har de skaffet lokaler, sørget for en 
eller anden form for forplejning, samt 
brugt tid og ressourcer.

Det er en så brandærgerlig følelse, at 
man næsten ikke orker at arrangere no-
get igen, og man har en fornemmelse 
af, at det hele kan være lige meget.

Skal vi ikke love hinanden, at vi støtter 
op om dem der forsøger at skabe lidt 
liv i gilderne, og at vi støtter op om de 
forskellige arrangementer.

Kurt

NæStved - FælleS

SveNDeGRuPPeN
1. februar mødtes svendegruppen  
hjemme hos Inger. Aftenens emne var 
Sct. Georgs Gilderne historie om hvor-
dan  � gamle spejdere havde fået en ide 
om at oprette et fællesskab som byg-
gede på at videreførelsen af spejder-
kammmeratskab. Mødet blev afholdt 
den �4. april �9�� og der mødte �50 
gamle spejdere fra hele landet op som 
fandt ideen god og Sct. Georgs gilder-
ne blev oprettet. 

Jeg har i over �0 år stået for indsamling 
af brugte frimærker, foreningsmærker, 
julemærker mm.

Det har været en dejlig indebeskæf-
tigelse på grå regnvejrsdage gennem 
årene. 

Mange har ydet små og større bidrag. 
Af større samlere kan nævnes Næstved 
Centralsygehus via en tidligere gilde-
bror, DONG ligeledes via en tidligere 
gildebror. Told og Skat, Politietaten og 
ikke mindst Sjællandske dagblades ju-
leandespil.

Den tid er imidlertid forbi og sidste år 
jeg kom for at hente årets høst på bladet 
var tommelfingeren vendt nedad. Der 
var ingen kuverter med frimærker på.

Inger havde fundet nogle sjove hjerne-
brydnings-opgaver, som vi prøvede at 
løse mens vi fik kaffe og hendes dejlige 
æblekage.

Efter kaffen fortalte Inger om Næst-
vedgildernes historie. Det var en rigtig 
spændende aften.

Næste møde er 31. maj kl. 19.00 i Bus-
serhytten på Farmen.

FRimæRkeiNDSamliNG
Post Nords brevtakster har sat en stop-
per for breve til konkurrencer. Det 
foregår enten ved direkte henvendelse 
eller digitalt.

Mange hyggelige stunder har vi brugt 
i Seniorlauget på Farmen. Der har sak-
sene glødet medens snakken gik.

Til næste Landsgildeting bliver vores 
samlede frimærker afleveret og jeg tak-
ker af. 

Men inden da kan man stadig aflevere 
evt. indsamlede mærker på Farmen. 

Gildehilsen
Erling 2. gilde.
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NæStved - FælleS NæStved - FælleS

SeNioRlauGet

Januar 2017
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Marts 2017
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April 2017
L 1
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14M 3

T 4
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T 6

F 7

L 8

S 9 Palmesøndag

15M 10
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O 12
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L 15
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17M 24

T 25

O 26
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Maj 2017
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Juni 2017
T 1
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T 8
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F 16
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25M 19
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26M 26
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F 30Ugenr.dk

aPRil 2017
iNDSamliNG
iNDSamliNG

loPPetoRv
loPPetoRv

HuSk loPPetoRv
Nu eR  

DeR   
kuN   2 
måNeDeR 
til!!!

Seniorerne er startet stille og rolig op 
i det nye år. Vi var samlet på Farmen 
mandag den 20. februar. 

Det var ikke de store håndværksudfor-
dringer der ventede os, men der blev 
da lavet lidt. De gamle bordplader fra 

loPPetoRv
Så nærmer tiden sig, det er ved at blive 
forår og det betyder at der ikke er længe 
til vi skal have loppetorv. Håber i alle 
har sat kryds i kalenderen og bakker op 
omkring loppetorvet så vi kan få tjent 
nogle penge til spejderlauget og good-
turn-lauget. Vi havde jo et fantastisk 
overskud sidste gang, så vi har noget 
at leve op til, men med fælles hjælp og 
indsats er vi godt på vej.

Der vil til vores gildeting blive udleve-
ret flyers som skal i postkasserne lige 
inden påske, så husk at få en rute og 
flyers.

Alle grupper vil samtidig få en liste, hvor 
man kan skrive, hvornår man kan hjælpe 
på loppetorvet og evt. med hvad.

Mange hilsner, loppetorvsudvalget
Bodil

køkkenet blev lavet om til skærebræt-
ter Det blev da også til en enkelt repa-
ration af dørbeslag på dametoilettet. 

Næste møde er planlagt til mandag 
den 20. marts.

Hans Jørgen

Gruppe 3
Gruppemøde 23. februar hos Palle.
På mødet diskuterede vi årets aktivite-
ter. Vi blev enige om at undersøge mu-
lighederne for at deltage i Foreninger-
nes Dag den 2. september, for at skabe 
lidt opmærksomhed omkring Gildebe-
vægelsen. Vi vil lave en voksenaktivi-
tet, helst i nærheden af spejderne. Alle 
gildebrødre er velkomne til at være på 
standen. 

Dernæst diskuterede vi Fredslys-arran-
gement i forbindelse med juletræstæn-
ding 3. december. Til begge arrange-
menter skal der laves oplysningsmate-
riale og udsmykning til standen. Vi for-
stiller os en billedcollage med billeder 
fra sidste års arrangementer. Susanne 
kontakter City-foreningen med hen-
blik på at låne en træhytte på torvet til 
Fredslysuddelings-arrangementet.

Fremtidige datoer: 
• Gruppemøde 30. marts hos Bente og 

John og 18. maj hos Emmy. 
• Gruppeudflugt 18. juni. 
• Reserver 17. august til �. gruppemø-

de efter ferien. 
• Sct. Georgs Gildehal 18. april hvor 

vi er turhavende, planlægges ved næ-
ste gruppemøde.                  Susanne        

SuSå gildet
Nyt FRa GRuPPeRNe

HuSk GilDetiNG
Tirsdag 7. marts kl. 19.00

på Farmen

Dagsorden er udsendt.

Gruppevis tilmelding senest den 1. 
marts til Tommy, 

mail:figenvej000@gmail.com el-
ler tlf. 3036 1840

(og ikke, som der står i dagsorde-
nen til kalbyrisvej99@gmail.com)
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2. NæStved 2. NæStved

2. Næstved: 

Som anført i vort program for �0�6/�7 
gennemføres der et Gildearrangement 
(tur) den �0. maj �0�7. 

Gildebrødre med ledsager mødes kl. 
7.�0 på Parkeringspladsen ved Råd-
mandshaven. 

Herefter stiger vi på bussen fra Fladså 
Turist - Husk billedlegitimation. (Pas 
eller kørekort) med afgang kl. 7.45 
mod Skåne til Lund og Bosjökloster ef-
ter følgende plan:

Kl. �0.�5 Ankomst til  
 Lund Domkirke 

 -  �0.�0 Rundvisning i  
 Lund Domkirke

 - ��.�0 Afgang mod Bosjökloster.  
 Ankomst ca. kl. ��.00.

-  ��.�0 Frokost i slottets restaurant.  
 Varm ret med drikkevarer  
 (Vin/stærk øl eller vand).

 -  �4.00 Bosjökloster.  
 Rundvisning på dansk.

-  �5.�0 Afgang mod Sjælland

- �7.�0 Forventet ankomst Næstved

GilDetuR til SkåNe
Lørdag den 20. maj 2017

Praktiske oplysninger:
Pris: Pr. person: kr. 300,-  (dækker udgifter til mad mv.)
Betaling: Betales ved overførsel til konto 98�9 - 458 �57 �645
Tilmelding: Senest 8. maj til Sole på kajhoej@teliamail.dk eller 

tlf. 5764 6874
Mødested: 20. maj kl. 7.30 på parkerinkspladsen ved Råd-

mandshaven

lund Domkirke
Nordens vigtigste kirke er bygget af danskerne, men står i dag som 
en af Sveriges smukkeste kirker. 

Domkirken stod færdig i ��45, og frem til Reformationen i �5�6 
var Lund Domkirke sæde for Europas ældste og største ærkebisk-
opdømme. I middelalderen blev Lund omtalt som Metropolis Dania 
(Danmarks moderstad) – et vidnesbyrd om, at Lund på den tid har 
været den absolut vigtigste by i datidens Danmark – og muligvis den 
vigtigste by i hele Norden.

Bosjökloster 
Midt i Skåne på en halvø i Ringsjön ligger Bosjöklo-
ster. Et smukt slotsanlæg med borggård, rosenhave, 
blomsterhaver og park med bl.a. et tusindårigt ege-
træ. Bosjökloster blev grundlagt som et Benedikti-
nerkloster i �080. 
 
Efter reformationen i �5�6 ophørte klostervirksom-
heden og Bosjökloster kom i privat eje i �560. Fle-
re kendte ejere har boet og virket på slottet, f.eks. 
Corfitz Ulfeldt som var gift med Leonora Christina, 
datter til den danske konge Christian IV. Nuværende 
ejer er familien Bonde af Björnö. Slægten er kendt 
fra begyndelsen af ��00’tallet.
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2. NæStved 2. NæStved

Nyt FRa GRuPPeRNe
1. gruppe 
Vort februarmøde var 22. februar hos 
Gunhild og Hans K. Desværre var � 
fraværende, � sengeligende og � med 
tandbyld.

Emnet var: En by på Lolland, denne 
gang Nysted. Inden selve emnet fik vi 
en dejlig frokost, og lidt nyt fra gilde-
rådsmødet.

Det var Hans K. der fortalte om den lille 
by Nysted. Man kan dårligt sige Nysted 
uden også at nævne Ålholm slot. Fra 
gammel tid (��00-�600 ca.) var indbyg-
gerne underlagt slottet og skulle betale 
skat dertil. Ikke alt gik efter bogen, hvil-
ket ”Knækkerygstenen” og ”Skalkekor-
set” ved byen Frejlev minder og fortæl-
ler om. Byen fik købstadsrettigheder i 
�409 af Erik af Pommern. Flere steder 
i byen er der navne som “Skansen”. Det 
stammer fra Englandskrigene, hvor der 
blev bygget skanser. Byen har tidligere 
faktisk været en driftig by med �0 hjem-
mehørende skibe i havnen, industri mv.

Tidligere har der været, fra �90�, om-
niebusfart mellem Nysted og Nykøbing 
F. Fra �9�0 var der jernbaneforbindelse 
Nysted-Nykøbing F-Stubbekøbing, og 
ikke at forglemme en ugentlig skibsfor-
bindelse fra Nysted til København. Pt. 
er der Busforbindelse til de øvrige byer 
på Lolland. 

Nu fremtræder byen som det den er, 
nemlig en smuk lille by, der satser me-
get på turismen, med forskellige regat-
taer, festivaler og kommer man til byen 
må man huske at besigtige det gamle 
bymiljø, rådhus samt vandtånet der 
blev fredet i �00�.

En ret så kort referat af vort møde, jeg 
håber ikke det var for langt. Der er 
mange måder at binde ånd på!!!!
Datoen for vort næste møde er ændret 
til onsdag den 23. marts kl. 13.00 hos 
Elke.  Emne: Sønderborg.

2. gruppe
Tirsdag 24.  januar mødtes gruppen 
ved ”LIVSHUSET” på Ringstedgade. 
Det var Grethe, der havde fået den gode 
ide, at vi skulle besøge dette bemær-
kelsesværdige byggeri og ikke mindst 
bemærkelsesværdig som institution. En 
af Grethes bekendte er tilknyttet insti-
tutionen som frivillig, og han viste os 
rundt og fortalte om det hele.

Hele konceptet, bygningerne og de 
ansatte/og frivillige, er udtænkt til at 
befordre livskraften og livsgnisten ind 
i de patienter, der kommer her. Det er 
det første sted, man bliver henvist til, 
når man på sygehuset har fået den fryg-
tede diagnose ”kræft”. Som patient bli-
ver man mødt af veluddannede og de-

Gruppemøde tirsdag 21. februar.
Vores patruljefører, Erling, havde brugt 
extra lang tid på at forberede sig på mø-
det med sine livegne, derfor kom han lidt 
senere end de øvrige. Grethe måtte des-
værre melde afbud til dette møde, som 
fandt sted hos Lise og Ole i Myrup.

Indtil vi blev samlet alle i hop, havde vi 
travlt med at klappe hinanden på skuld-
rene og berømme det sidste gildemøde, 
hvor vi i al beskedenhed var de udfa-
rende. I vores optik, kan der ikke skri-
ves nok om det, men nu må det være 
nok. Men det var et godt sangmøde, vi 
havde der.

Da flokken var samlet, kastede vi os 
over et af dagens emner, ”hvordan man 
skal vise at man er dansk”. Det var der 
selvfølgelig en række markante menin-

Gruppe 3
Den 21. februar holdt vi det første 
gruppemøde hos Merethe, vores nye 
medlem i gruppen.

Hun har direkte udsigt til det påbe-
gyndte campus-byggeri, så hun kan 
holde øje med, om byggeriet udføres i 
god kvalitet.

Vi står for bespisningen til det kom-
mende gildeting, så fik fordelt de prak-
tiske opgaver. Som noget nyt bliver der 
kun serveret gule ærter.

Under og efter frokosten, blev der be-
rettet om historiske minder fra gildeli-
vet, som vi hver især har oplevet. Trist 
har mange oplevelser og anekdoter fra 
sine mange år i gildet, så han er nok 
værd at lytte til.

Vores næste møde er hos Anne Lise 
Koefoed den 24. marts.

Ref. Kurt Muusmann

dikerede personer, og det gælder både 
fagpersoner og frivillige. Den sidste 
kategori er der rigtig mange af. 

Det var udfordrende at høre og se, man 
gik selvfølgelig med følelserne udenpå 
tøjet, og man føler stor taknemmelighed, 
for alle dem der er medhjælpere der.

Vi sluttede mødet hjemme hos Grethe 
med fælles kaffebord og fik strøget an-
spændtheden lidt af os ved planlægnin-
gen af det næste gildemøde.       Frank

ger om, men hvem der sagde hvad skal 
ikke refereres her. Vi var alle enige om, 
at her i landet er der religionsfrihed og 
ytringsfrihed, og sådan skal det være.

Lise havde som sædvanlig ”rullet sig 
ud”, og der var frie valgmuligheder ved 
det veldækkede kaffebord.          Frank
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2. NæStved

GilDemøDe 
- mandag den 13. februar.
Så skete der det som aldrig er sket før. 
Hele �. gilde, eller næsten hele �. gilde 
(træerne vokser jo som bekendt ikke 
ind i himlen), sang med i samme tone-
leje og på én gang. Tak til Asger, Per 
og Viggo for en ufattelig dejlig aften. 
Tak til Viggo for hans soloer, som alle 
gik rent ind. 

Alle: Gildebrødre, ægtefæller og en en-
kelt gæst fra Susågildet fik rørt stem-
me-båndene eftertrykkeligt, og de san-
germuskler der normalt hænger passivt 
hen, viste sig nu i fuld styrke. Det bli-
ver spændende at høre, om de virker, 
når vi mødes næste gang.

Et enkelt og ikke dyrt traktement forhø-
jede hyggen, og ja, det var næsten ikke 
til at stoppe igen. Det var med vemod 

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:
Bodil Kjeldgaard         �4. marts
Kurt Muusmann   �8. marts

hjertelig tillykke

Deadline for næste nummer er 
tirsdag den 28. marts

og stor taknemmelighed vi tog afsked 
med de tre musikanter, da de drog hjem 
til Vordingborg.                     

      Frank

PræStø

HuSk 
GilDetiNG

Onsdag 8. marts kl. 18.30

Deadline til nr. 3 
er tirsdag den 28. marts

Tæl ikke dine år -
Tæl i stedet dine ønsker og 

drømme og ikke mindst, hvad du 
har opnået.

Stege

GilDetiNG
i Hytten

mandag 13. marts kl. 19.00

Dagsorden er udsendt og indkal-
delse er sket rettidigt.

Gildeledelsen

Tidligere gildebroder Gudrun Rûgge 
døde 13. februar 96 år gammel.
Gudrun var en ægte gammel spejder/
spejderleder og senere en meget aktiv 
gildebroder.

Gudrun var gildemester i Stege fra �99� 
til �997. Gudrun var et sprudlende ener-
gibundt, gav aldrig op, kreativ og der 
var ikke den ting, hun ikke mestrede.

Da Gudrun blev enke, flyttede hun til 
Hedehusene og her havde vi sidst kon-
takt med hende, da hun i april måned 
�0�6 kunne fejre sit 40-års jubilæum 
som stadig meget aktiv gildebroder i 
Roskilde �. gilde. 
Ære være Gudruns minde.           Inger

GilDemøDe i 
voRDiNGBoRG

onsdag den 29. marts kl. 19.00 
på Soldaterhjemmet, 

Vestervej 3,4700 Vordingborg

De � gilder i Vordingborg har invi-
teret gildebrødre med ledsagere fra 
hele Gøngernes Distrikt til fælles-
møde.

Gilderne har inviteret stadsgart-
ner Flemming Kruse til at fortælle 
om sit arbejde i Vordingborg Kom-
mune. 

Der vil blive serveret kaffe med 
kage til en kuvertpris a 25,00 kr.  

Tilmelding til Jytte Hølund senest 
22. marts, da Jytte skal give besked 
videre til Vordingborg.

Samkørsel kan aftales i grupperne.
1. gruppe 

Deadline til nr. 3 
er tirsdag den 28. marts
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Stege

kaleNDeReN:
Februar:
Ma.�7.  Distriktsgildehal

marts:
Ma.06.  Grp.møde i �. grp. hos Kar-
sten
Ma.06.  Grp.møde i �. grp. hos Knud
Ma.��.  Gildeting �. grp.
Ti.�8.    Deadline Nøglen
On.�9.  Gildemøde i Vordingborg  
             – se side ��

april:
Sø.0�.  Ledelsesseminar
Ma.0�.  Grp.møde i �. grp. hos Ena
Ma.�0.  Grp.møde i �. grp. hos Anni
On.�9.  Hytterengøring  -  alle
Ma.�4.  Sct. Georgsgildehal  �. grp.

maj:
Ti.0�.    Deadline Nøglen
Ma.08.  Afsluttende arbejdsdag i  
             hytten og på grunden  
             – alle deltager 

On.�7.  Distriktsgildeting  
             – St. Heddinge
Ma.��.  Grp.møde i �. grp. hos Inger
Ma.�9.  Gilderådsmøde

Juni:
Ma.05.  Deadline Nøglen
On.07.  Friluftsgildehal distriktet   
             - Suså
Ma.��.  Sommerudflugt �. grp.

august:
Ti.�5.    Deadline Nøglen

September:
Ti.��.     Deadline Nøglen

oktober:
Ti.�4.     Deadline Nøglen

November:
Ti.�8.     Deadline Nøglen


