
�Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

NØGLEN
Nr. 3- April 2017 - 48. årgANg

Sct. georgS gilderNe i NæStved, præStø og Stege



� Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” �Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

FælleS

Redaktion:
Næstved fælles
Kurt Jakobsen, tlf. 557� 0��9
Karrebækvej �5, 4700 Næstved
k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved
Bodil Kjeldgaard, tlf. 557� 47�7
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø
Kitty Jørgensen, tlf. 5599 �009
Egelyvej �5A, st.tv., 47�0 Præstø
menko@centrum.dk

Stege
Inger Jensen, tlf. 558� 5�45
Storegade �7, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 4, 2017
4. maj.

Forside:
Forår

FælleS
Jeg er lige kommet ind af døren efter 
en dejlig koncert med Lis Sørensen og 
band. Rent rutinemæssigt tjekker jeg 
lige om der skulle være kommet nogle 
mail i løbet af aftenen, som jeg skal 
tage aktion på.

Ups… En besked fra Palle: Husk, det 
er nu, du skal sætte ord sammen til din 
sidste leder. Underforstået, at det i af-
ten er deadline på Nøglen.

Jeg har ikke styr på, hvor mange Nøg-
ler det er blevet til gennem årene, men 
det er utvivlsomt mange. Og selv om 
det er mig selv, der har ”sagt op” som 
fast lederskribent, føles det alligevel 
lidt underligt at sætte ord på den sidste 
leder.

Hver eneste gang jeg har skrevet en ar-
tikel til bladet, har jeg vendt og drejet 
emner og indfaldsvinkler i flere dage 
før jeg satte mig til tasterne. Jeg vil 
ikke påstå at jeg har vredet min sjæl ud, 
men jeg har alligevel skulle tænke mig 
om – både af hensyn til læserne, men 
også af hensyn til min egen samvittig-
hed. Jeg skulle jo gerne kunne se mig 
selv i spejlet efterfølgende.

Jeg håber for Nøglen og for Gilderne, 
at der findes nogle (ild)sjæle derude 
som vil tage over. Det er ikke noget der 
gør ondt.

Tak for denne gang
Kurt

GilDeleDelSeSmøDe 
- den 2. april 2017 på Farmen

Søndag den �. april blev der holdt Gil-
deledelsesmøde i Næstved Gildernes 
hus, Farmen. �6 gildebrødre lagde vejen 
forbi og havde et rigtigt godt møde.

Formiddagen gik med at debattere 
fremtiden og bl.a. hvordan man skul-
le takle den. Der var megen snak om 

Kære gildebrødre
Jeg har i efteråret omtalt, at vi gerne vil 
begynde en højskole i distriktet i de år, 
hvor landsgildet ikke afholder Gilder-
nes Højskole. 

Gøngernes højskole er et tilbud til jer 
her i vinterhalvåret, som I enten kan 
bruge i jeres gruppearbejde, eller hvis 
nogen har lyst, kan der dannes grupper 
på tværs af gilderne i distriktet.

Vi er nu klar med et tema og oplæg til 
den kommende vinters Gøngernes Høj-
skole. Det bliver:

Kommunikation og demokrati

Højskolen indledes med et fælles oplæg 
16. august 2017. Vi vil sende en særlig 
invitation ud til denne aften, men sæt 
allerede nu × kalenderen.

GøNGeRNeS HøjSkole 2017-18

Derefter skal I arbejde i grupper med 
nogle spørgsmål, som vi udsender � 
gange i løbet af vinterhalvåret. Spørgs-
målene skal betragtes som appetitvæk-
kere. Første fase er i efteråret, anden 
fase i vinter og sidste fase i det tidlige 
forår.

Vi afslutter med et fælles møde 18. april 
2018. Sæt også × i kalenderen ved den 
dato. Når tidspunktet nærmer sig, vil der 
komme en særskilt invitation. 

Vi håber, at I har lyst til at bakke dette 
initiativ op. Yderligere oplysning fås 
ved mail til igustafsen@gmail.com. 
Tilmelding hurtigst mulig og senest 1. 
maj 2017.

Med gildehilsen
Kurt Muusmann og Inga Gustafsen
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Skiltet er enkelt, men tænker man 
nærmere over hvad der står, giver det 
stof til eftertanke. For synes spej-
derne godt om gilderne? Ved et greb 
i egen barm, opdagde nogen at det 
måske nok er så som så med de varme 
følelser de to grupper imellem. Peter 
Erkmann gav os en hel del ideer og 
muligheder til at gøre dette forhold 
bedre. Men nogen skal begynde og det 
bør måske nok være os.

brugen af de sociale medier, og diverse 
hjemmesider.

Til at indgyde nye tanker var efter-
middagen lagt i hænderne på Peter 
Erkmann. Peter er gruppeleder i Køge-
spejderne, DDS divisionschef og indtil 
flere andre tillidsposter indenfor DDS 
spejderiet.

Gildeledelsesmødet sluttede med en tår 
kaffe og Inga Gustafsens hjemmebag. 
Men selv efter kaffe og kage tog det 
nogen tid inden man fik snakket af og 
sagt farvel. På denne måde sluttede et 
rigtig godt gildemøde der gav stof til 
eftertanke.                                    Riber

Uden mad og drikke duer helten ikke. 
Det gælder også Gildebrødre. Den 
udmærkede frokost fik hurtigt ben at 
gå på.

Peter Erkmann i fuld vigør. der var 
mange nye tanker og der gav virkelig 
stof til eftertanke. Peters indlæg blev 
godt modtaget, alle lyttede og der var 
ikke mange negative eller tvivlende 
bemærkninger.

Ovennævnte er et universitet hvor man 
kan blive uddannet til bachelor, kan-
didat og flere andre høje uddannelser, 
som giver adgang til gode stillinger i 
et kommende arbejdsliv – dem der af 
mange betegnes som fremtidens lede-
re.

Sådan en gruppe studerende havde vi 
udlejet Farmen til i week-enden den 
24. marts til 26. marts – efter eget 
udsagn var det en ”ryste sammen” tur 
og en af oplysningerne fra dem var 
”Vi er generelt gode til at passe på de 
hytter vi lejer, og vi rydder altid op og 
gør rent efter os” – således fortrøst-
ningsfuld sagde jeg ja til lejemålet og 
indgik en lejeaftale, hvor der tydeligt 

CoPeNHaGeN BuSiNeSS SCHool
blev gjort opmærksom på, hvad der 
skulle gøres inden Farmen blev forladt 
efter endt lejemål, samtidig gjorde jeg 
opmærksom på, at vi lige havde brugt 
mange penge på et nyt køkken og bad 
dem om at passe godt på – hvilket også 
blev lovet.

Og hvad mødte der os så, da Gunnar 
kom på Farmen søndag eftermiddag?

– lad os starte udenfor:
• Lyset brændte.
• Udleveret nøgle smidt væk.
• Halvafbrændt plastik på bålpladsen.
• Flytbar bålplads ikke tømt og aske-

affald på terrassen, hvor bålpladsen 
stod.
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Torsdag den 2. marts havde Good-
turn-lauget igen inviteret Kildemarks-
centrets beboere til en hyggelig efter-

Rosengårdens Husorkester

GooDtuRN-lauGet
middag i Caféen. Der var lidt panik i 
starten. Aktivitetslederen, som sørger 
for, at de tilmeldte kommer over i ca-
féen, var syg, men på �0 minutter fik 
vi styr på det! 

Vore musikere var i træning og iført 
godt humør, så det blev en rigtig dejlig 
eftermiddag med masser af gode sange 
at lytte til, og synge med på! Og 6 lag-
kager at nyde! Og væk var de!!

Bodil

tak 
for venlig deltagelse og bårebu-
ketter ved Hansas bisættelse.

Venlig hilsen ErlingInden døre:
• Varme ikke sat på natsænkning og 

fuldt blus på radiatorerne
• Lys ikke slukket
• Skabe og materialer flyttet ud af rum 

og ikke sat på plads igen
• Glasset på et stort billede var smad-

ret
• Samtlige gulve lignede noget der 

havde været hældt pladder ud over, 
hvorefter det var jævnet godt ud

• Borde og stole var ikke sat på plads
• Opvaskemaskinen stod tændt og var 

ikke tømt
• Samtlige køkkenborde var fedtede 

og slet ikke tørret af
• Skabslåger var svinet til med fedtede 

fingre og madrester
• Vask med spaghettirester, beskidte 

karklude og børster.

• � store gryder der ikke var rengjorte 
og sat på plads

• Porcelæn sat på tilfældige pladser
• Begge ovne beskidte og slet ikke 

rengjorte
• Køleskabet fyldt med diverse mad-

rester og kartoner.
Osv., osv.

Stort ingen af de ting der stod i leje-
aftalen var udført, så derfor bliver hel-
ler ikke noget depositum retur, og når 
vi først har betalt ny nøgle, nyt glas, 
ekstra rengøring og rengøring og op-
rydning i køkken, varme m.v., så har 

beløbet oversteget de kr. 
�.000,00 der er betalt i 
depositum.

Konsekvensen af det 
misvedligeholdte leje-
mål er, at der ikke læn-
gere udlejes til CBS, 
med den ”u”ansvarlige 
lejeansvarlige de bruger 
– men samtidig er det 
efter min mening også respektløs af 
deltagerne, at de ikke udviser større an-
svarlighed over for det som der stilles 
til rådighed for dem til kostprisen – i 
dette tilfælde Farmen – håber de viser 
større ansvarlighed i hverdagen på de-
res skole og i deres studie.

Tommy, Farmudlejer
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aPRil 2017
iNDSamliNG
iNDSamliNG

loPPetoRv
loPPetoRv

HuSk loPPetoRv
Nu eR  

DeR   
kuN  ¾ 
måNeD  
til!!!

Så nærmer tiden sig og vi glæder os 
alle til Loppetorv �0�7.

Det bliver en hård oplevelse men også 
en god fælles oplevelse.

Vi håber i alle vil bakke op omkring 
loppetorvet, så vi igen i  år kan lave et 
kanon resultat, vi har jo virkelig noget 

loPPetoRv 2017 ikke har fået nogle, er der stadig mu-
lighed for det, I skal blot kontakte Niels 
Andersen  så kan de hentes der. Ring og 
aftal nærmere på telefon 2274 8045.

Husk de skal i postkasserne lige in-
den påske.

indsamling:
22. april kl. 9.00 til ?? 
23. april kl. 9.00 til???

Vi sorterer på indsamlingsdagene samt 
tirsdag og fredag fra �5-�0. Er der be-
hov for mere klarer vi også det. Husk 
at gemme poser og lidt papkasser, så vi 
kan sælge kassevis til sidst eller pakke 
ned hvis nogen køber meget.  

Salg:
Lørdag 29. april, vi mødes kl. 9.00 til 
fælles orientering.

at leve op til, men med en fælles ind-
sats skal det nok lykkedes.

Alle grupper har fået en seddel hvor 
I skal skrive jer på, hvilke tidspunkt i 
kan hjælpe og hvor længe. 

Der er også udleveret flyers til postkas-
serne, er der nogle der mangler eller 

Søndag 30 april, vi møder kl. 9.00, 
hvor resultatet af lørdagens salg offent-
liggøres.

Kl. 13.00 slutter loppetorvet og vi ryd-
der op og får resultatet af weekendens 
salg. Derefter serveres der et stykke 
brød.

Vi vil igen i år sætte priser på en stor 
del af tingene og disse priser skal hol-
des hele lørdagen og der gives først til-
bud på tingene søndag kl. 11.00.

Når alle yder det de kan, har vi ydet lige 
meget. Kun ved et godt samarbejde og 
højt humør, får vi et godt resultat og en 
fælles oplevelse.

Har I spørgsmål er i altid velkommen 
til at kontakte loppetorvsudvalget.

Mange loppehilsner
Loppetorvsudvalget, Bodil

SeNioRlauGet 
Seniorerne var på Farmen mandag den 
20. marts.

En af de mandage, hvor vi startede da-
gen med stort morgenbord, idet Kurt 
Muusmann var blevet et år ældre.
      
Det var en dag med nye GB til senior-
mødet, Inger havde en ny GB med til 
fremvisning af Farmen i dagslys. 

Af opgaver blev der muget ud under 
trappen så nu kan man se hvad vi har 
af spændende ting der. Der blev fundet 
en del effekter som skal med på loppe-
torvet. Disse ting er midlertidig sat på 
filebænken i værkstedet. 

Næste møde er planlagt til mandag 
den 15. maj.
   Hans Jørgen
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Sct. georgS 
gildehal

På Farmen
tirsdag den 18. april kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Vi fejrer Dot, som havde 25-års 
jubilæum den 11. februar, Søren 
som har den 12. maj og Bent den 

13. maj.

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

senest den 11. april.

nyt fra grupperne
1. gruppe 
- har holdt gruppemøde hos Gunnar, 
med det første emme var selvfølgelige 
vores loppetorv. Derefter gik vi over til 
dagsaktuelle emner.

2. gruppes møde på 
rendebakken
”Rendebakken” kan muligvis have 
betydningen ”kant, rand eller bakke-
kam”, hvilket jo også passer meget 

var vildt betaget af den gode gammel-
dags æblekage. (Den var god).

Under kaffen fortsatte det kaotiske 
møde til ca. 21.45, hvor gruppelede-
ren prøvede at træde i karakter, da 
han mente vi skulle have styr på vores 
mødekalender – det lykkedes at få et 
aflyst gruppemøde datosat igen, lige-
som vores sommerudflugt blev fastsat 
som en weekendtur med overnatning, 
historiske besøg og fælles socialt sam-
vær, hvor samlevere var meget vel-
komne.

Kl. 22.00 blev mødet afbrudt, for her 
havde jeg lovet at køre Ida hjem og da 
min bil stod inderst i Helges indkørsel 
og de andre skulle flytte biler for at jeg 
kunne komme ud, blev vi enige om at 
slutte mødet.

Alt dette gik Lotte glip af, da hun lå 
hjemme i sin seng med halsbetændelse.

Følgende datoer bedes indført i jeres 
kalender:
• Tirsdag 30. maj: 
 Gruppemøde hos Lotte og Kurt
• Lørdag/søndag 17.-18. juni: 
 Gruppeweek-end.

Husk også:
• Tirsdag 18. april: 
 Sct. Georgs Gildehal.
• Lørdag/søndag 22.-23. april: 
 Indsamling til Loppetorv.

• Lørdag/søndag 29.-30. april:
 Salg loppetorv.
• Tirsdag 9. juni:
 Gildemøde

Husk også, at der i dagene mellem ind-
samling og salg er sortering og opsæt-
ning af varer, hver aften i ”Det Gamle 
Ridehus” på Grønnegade – og der er 
brug for alle hænder.

Tommy

godt, da vejen der fører op til den bak-
ketop, hvor Helge bor, har udsigt til 
pylonerne på Storebælt. Tidligere hed 
vejen ”Rullebakken” – hvorfor vides 
ikke.

Men efter at have kæmpet os op af 
Rendebakken på den elendige fælles 
private vej, kunne vi stå ud af bilerne 
og nyde udsigten i en fantastik flot af-
tensol. Vi blev budt velkommen af en 
Border Collies (eller næsten en Border 
Collie) glade gøen, hvorefter Helge 
lukkede os ind til langbordet, hvor vi 
bænkede os og blev budt på forskellige 
former for speciel øl og dem der havde 
lyst, kunne også få lov at smage nogle 
af Helges mange forskellige snapse.

Efter at have udvekslet almindelighe-
der og Ida havde fundet sig en rigtig 
god ven i Helges hund, begyndte det 
mest kaotiske gruppemøde jeg har op-
levet længe – der blev talt i munden 
på hinanden, der blev talt i telefon, 
der blev drøftet politik, flygtninge, ar-
bejdsløshed, overførselsindkomst og 
meget andet på kryds og tværs over 
bordet, uden nogen form for styring 
og disciplin – men det var rimeligt 
morsomt.

Kl. 21.00 bad vi om kaffe og fik serve-
ret et dejligt ostebord, hvor gammel-
osten bør fremhæves, ligesom Lisette 

gruppe 3
I mødet deltog: Inger, Palle, Ib, Anne. 
Ellen, Emmy,  Palle,  Bente, John og 
Bent. Afbud fra Fossa.

Vi havde et rigtigt dejligt gruppemøde 
hos John g Bente. Vi fik snakket  om 
loppetorv og  kommende 3x25 års ju-
bilæum. Fik også klaret opgaver til Sct. 
Georgs aften, hvor vi er turhavende.

Vi begynder at samle glas mv til freds-
lys.
Vi fik diskuteret meget omkring For-
eningsdag, den 2. september 2017.  Fik 
fordelt mange opgaver - telt - konkur-
rence - plancher mv.

Og så har vi gruppeturen den 7. august, 
som går til Lolland. Bangs Have, Mari-
bosø, Frilandsmuseet.

I vores gruppe var 4-5 interesseret i 
Gøngernes Højskole.

Bent S
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Således så dagsordenen ud, da Suså 
Gildet afviklede Gildeting i �0�7. 

Aftenen startede knap så festligt, da 
Farmen var mørklagt og der heller in-
gen varme var, selv om den var ble-
vet tændt via telefonen, kl. �4.00 om 
eftermiddagen. HFI-relæet blev sat til 
og der blev tændt for elradiatorerne 
og varmepumpen, som bruger ca. �0 
min. til at få gang i varmen, så der var 
lidt koldt, da vi startede gildetinget kl. 
�9.�0. �5 gildebrødre var mødt op til 
denne aften, hvor demokratiet udleves 
og beslutninger for fremtiden tages.

Aftenen startede med Helges fantastiske 
gule ærter med � slags kød, rødbeder, 
rugbrød og � slags sennep. Der blev spist 
godt af ærterne, som også var med til at 
sætte lidt varme i kroppen. Der var en 
7-8 gildebrødre, som endnu ikke havde 
lært at sætte pris på gule ærter, til dem 
havde Lotte lavet biksemad, med tilhø-
rende spejlæg – også denne ret blev der 
sat pris på. Ca. kl. �9.40, bød gildeme-
steren velkommen til gildeting og stod 
for valget af tingets tillidsmænd, hvor 
Tommy blev ordstyrer, Robert referent, 
John M og Lisette stemmetællere.

Jens holdt en god beretning og kom godt 
omkring i krogene om hvad der var sket 

Gule æRteR, GilDetiNG,  
kaFFe & PaNDekaGeR, GilDetiNG!

i det forgangne år i landsgildet, distrik-
tet, fællesledelsen og Susågildet, men 
kom også ind på fremtiden og de begi-
venheder og opgaver der lå foran os.

Herefter blev kanslerens tur, som også 
fik sat tallene på plads, vedrørende an-
tal medlemmer, gennemsnitsalder og 
øvrige oplysninger som hører under en 
kansler.

Skatmesteren gennemgik Suså Gildet 
og Troldelejrens regnskab og budget 
og begge steder var økonomien sund.

Alle � beretninger blev godkendt uden 
kommentarer.

Skatmesteren for fællesledelsen fik 
også ordet – her skulle der ikke god-
kendes, men kun informeres.

Herefter var det laugenes tur og det 
var stort set positive tilbagemeldinger 
hele vejen rundt – der blev dog slået på 
tromme for lidt mere engagement når 
det drejede sig om større opgaver på 
Farmen.

Der var indkommet et forslag, som gik 
ud på at få et nyt laug, der skulle hedde 
”5-kamps lauget”. Forslaget blev ved-
taget.

Så var det kaffetid – og her var der også 
kræs for ganen, bestående af Kurts fan-
tastiske pandekager med fyld – der var 
beregnet � pandekager pr. person, men 
jeg så enkelte der fik �.

Kl. ��.�0 gik vi i gang med Gildetinget 
igen og nu var det valgene der skulle 
afgøres. Gildeledelsen blev genvalgt. 
Suppleanterne blev genvalgt. Fanehe-
rold, stavherold samt suppleanterne 
blev genvalgt. Der var stort set også 
genvalg på øvrige poster, men her det 
især værd at nævne, at naturlauget blev 
udvidet med � nye svende, � nye svende 
og Gunnar i spejderlauget. � ny svend 
i Troldelauget. I det nye 5-kamps laug 
kom der en ny svend og 4 ”gamle” gil-
debrødre. Dejligt at se, at så mange nye 
svende allerede påtager sig opgaver i 
diverse laug – det lover godt for frem-
tiden. Så blev diverse revisorer gen-
valgt, lige som Gunnar blev godkendt 
som fællesledelsen kasserer – Gunnar 
ønskede kun at sidde et år mere – men 
det har han så et helt år til genoverveje. 
Der blev drøftet forskellige ting under 
eventuelt, men her kan der ikke træffes 
beslutninger.

Kl. ��.�5 takkede Jens Gildemester af 
for et godt og hurtigt afviklet gildeting. 
Herefter fik Bodil fra loppetorvslauget 
mulighed for at få uddelt flayers til ud-
deling i byens postkasser, med anmod-
ning om at donere salgsbare ting til 
loppetorvet.

Kl. ��.45 forlod de sidste Farmen og 
vi kunne skrue ned for den varme, som 
aldrig rigtig kom.

Et godt, sjovt, hyggeligt, konstruktivt 
gildeting med kulinariske oplevelser 
var slut.

Der vil blive udsendt et fyldestgørende 
referat.                                       Tommy

GilDemøDe
På Farmen

tirsdag den 9. maj kl. 19.30

Emne: Robert Fischer fortæller og 
viser billeder om hans store interes-
se for fotografering hvor han især 
vil fortælle op hans oplevelser med 
luftfoto.
 
Der vil blive serveret kaffe/the med 
tilbehør i løbet af aftenen.
 
Tilmelding gruppevis senest fre-
dag den 5. maj til Niels Andersen 
på njandersen@stofanet.dk eller 
tlf. 2274 8045.
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2. NæStved 2. NæStved

SCt. GeoRGS 
GilDeHal

På Farmen
mandag den 24. april kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Indsættelse af ny kansler og 
skatmester.

 
Gruppevis tilmelding med navne 
på deltagerne senest 18 april til

Gruppe �, Hans Köser
mail: hans.koser@stofanet.dk

tlf.: 5572 4919

GilDetiNG 2017
Det var glædeligt at se, at så mange gil-
debrødre mødte op til gildetinget man-
dag den 13. marts. 

De gule ærter blev punktligt serveret 
med masser af kød og brød og ikke at 
forglemme rødbeder og sennep i rige-
lige mængder. 

Nyt FRa GRuPPeRNe
Gruppe 3
Den 24. marts samledes gruppen hos 
Anne Lise Koefoed kl. ��.00. Trist var 
forhindret.

Efter frokost havde Anne Lise et spørgs-
mål til os vedr. diagnosticering af syg-
domme ved brug af computer, vel nær-
mest som når man på bilværkstedet 
finder fejl på bilen. Sikkert udmærket, 
blot den menneskelige kontakt bevares.  
Anne Lise havde oplægget fra avisen.

HaNSa laRSeN
Hansa er her ikke mere. Hansa blev 
medlem �. Sct. Georgsgilde i �989.

Hendes energiske virke i gildet omfat-
tede såvel posten som gildemester som 
posten som kansler, for slet ikke at tale 
om arbejdet hun lagde i spejderlaug og 
hendes store indsats på Farmen.

Der var en del svagelige ældre, der kun 
kunne drikke svensk tøsesnaps, og så 
var der lige vi andre efterkommere af 
vikingeæt, der stadig er glade for en 
Rød Aalborg.

Når man tænker tilbage på for nogle få 
år siden, da blodet flød og følelserne 
gik for fuld udblæsning, så kan det ef-
terhånden knibe med, at vi kan leve op 
til temaet i Bussers �.gildes sang.

Nu blev det hele afviklet i ro og or-
den, der var enkelte vægelsindede, der 
havde svært ved at tage plads i laugene, 
men det gik til sidst på skønneste vis 

Herefter fik vi sat navne på hjælp til 
indsamling og salg på det kommende 
loppetorv. 

Vi vendte også gildeturen �4. maj 
til Sverige, samt hvor vi skulle slutte 
gruppens arbejde efter den afsluttende 
� års periode. Det aftaler vi endeligt på 
næste møde. Det er den 24. april hos 
Grethe Munk kl. ��.00.

Ref. Kurt Muusmann

op i en højere enhed. Kurt var en god 
ordstyrer, og når det kneb med at holde 
styr på det hele, var der venlige men-
nesker til stede, som kunne hjælpe til. 
Det er ikke denne referents job, at un-

Vi holdt meget af Hansa, hun var et 
sprudlende og elskeligt menneske som 
aftvang respekt for sin indlevelse i og 
forståelse for de muligheder og vilkår 
hun havde for sit virke.

Vi vil savne Hansa meget, og mindet 
om hende vil leve videre i vore hjerter.

Frank

derrette om de forskellige valg, det vil 
senere blive formidlet.

En rigtig god aften som afspejlede de 
værdier vi alle sætter pris på.

Frank
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præStø præStø

Onsdag den 8. marts 2017, var der 
dækket fint bord i spejderhytten på 
Engen i Præstø. Det var der fordi, der 
den aften var indbudt til det årlige Gil-
deting.  Aftenen blev som traditionerne 
byder, indledt med gule ærter. Det var 
gruppe �, der til alles tilfredshed havde 
tryllet med gryderne.

Knap var de gule ærter og den efterføl-
gende kaffe med tilhørende pandekager 
vederfaret retfærdighed, før man gik i 
gang med dagens egentlige og vigtige 
emne: Gildetinget begyndte. 

Til at lede gildetinget blev Bjarne Jen-
sen valgt og Dorthe Ulrich fik overdra-

GilDetiNG
get hvervet som protokolfører. Og så 
kunne man komme i gang. Gildemester 
Rika Ramsey aflagde en beretning for 
det forgangne år, som blev godkendt. 
Skatmester Ulla Nielsen fremlagde 
regnskabet og senere budgettet for det 
kommende år. Begge dele blev vedta-
get. Også de forskellige gruppeledere 
og udvalgsformænd aflagde deres be-
retning for året der vart gået.

Det var ikke den store ændring der ske-
te i Sct. Georgs Gildeledelsen i Præstø 
ved valgproceduren. For både før og 
efter valget bestod den af gildemester 
Rika Ramsey, gildekansler Marjun 

Mosegaard og gildeskatmester Ulla 
Nielsen.

Til de øvrige tillidsposter var der gen-
valg til de fleste. Dog var der udskift-
ning på de � poster i spejderkontaktud-
valget. Fordi Ulla Nielsen og Barbara 
Jensen ikke ønskede genvalg. Derfor 
blev i stedet valgt Else Andersen og 
Rika Ramsey, og til fredslys-udvalget 

Aftenens ordstyrer 
herold Bjarne Jensen styrede aftens 
debat til alles tilfredshed.

Skatmester (kasserer) Ulla Nielsen 
fremlagde et regnskab og budget til 
alles tilfredshed, Kontingentet holdt 
status quo.

Flankeret af Præstø 
Gildets Skatmester 
Ulla Nielsen til 
venstre og Gildets 
Kansler til højre 
Marjun Mosegaard, 
aflagde Gildemester 
Rika Ramsey årets 
beretning.

blev Lis Holm og Annette Petersen 
valgt i stedet for Barbara Jensen og 
Ingrid Oxlund der ikke ønskede gen-
valg.

Efter den sædvanlige hyggesnak under 
eventuelt sluttede gildetinget i god ro 
og orden. Så nu er vi i Præstø klar til 
en tur til.

Riber

Der blev lyttet op-
mærksomt, medes der 
blev aflagt beretninger 
og regnskab. F.v. Gil-
detingets protokolfører 
Dorthe Urech, Præstø 
gildets lokallredaktør 
Kitty Jørgensen, Hanne 
Damgaaard, Barbara 
Jensen, Lis Holm og an-
nette Petersen.
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præStø præStø

Søndags den 5. februar gik Vandre-
gruppen fra Præstø, Sverige Rundt. De 
kom dog aldrig længere end til Næb-
skoven ved Præstø. Fordi det er en af 
de gode lange ture i Næbskoven, der 
bliver kaldt Sverige Rundt. Det gør den 
fordi samme adelsfrøken Christine der 
har givet navn til godset Christinelund 
også har fundet på navnet ”Sverige 
Rundt” til en bestemt tur i skoven. Om-
givelser mindede hende nemlig om et 
sted hun kom i Sverige.

På trods af det noget mørke og dystre 
vejr, mødte hele �� mand/damer og � 
hunde op til den spændende tur. Nogle 
lokale havde advaret os om at der var 

vaNDReGRuPPeN På tuR i NæBSkoeN
fældet mange træer og de lå lige hvor 
vi skulle gå.

Men virkeligheden viste sig at være en 
helt anden. For bortset fra et enkelt sted 
hvor folk og hunde måtte klatre – eller 
gå uden om – for at komme videre, så 
der var ikke nogen forhindringer. Ikke 
engang stierne var så opblødte som vi 
havde forventet, på grund af den me-
gen væder der i tiden op til turen, var 
kommet.

Alle �� vandrere og de to vandrehunde 
nåede uskadte og ved godt mod tilbage 
til udgangspunktet, P-pladsen ved Lis 
Holm. Så er det jo heldigt at Lis er Gil-

Der var ikke lige frem-
kommeligt alle steder, 
men lige her var nok 
det værste.

debror og oven i købet medarrangør af 
vandreturene. Så hvad var mere nærlig-
gende end at indvadere hendes bopæl 
og indtage den medbragte frokost ved 
Lis’ spisebord.

På denne hyggelige måde sluttede end-
nu en god og hyggelig tur i det fri i Gil-
deregi. Som sagt: Det skal være sjovt at 
være gidebror.

Riber

Noget af det pudsigste vandregrup-
pen så på turen var nok disse to træer 
- et egetræ og et bøgetræ - i noget der 

ligner kærlig omfavnelse.

Vandregruppens søndagstur gik langs 
det man kalder Sverige Rundt.

Den mørke stribe på skråningen i mid-
ten af billedet viser hvor højt vandet 
stod ved sidste stormflod.
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præStø præStø

Det regnede så småt, men vedvarende. 
Men det kunne ikke tage lysten fra de 
8 mand/damer der mødtes ved spej-
derhytten i Præstø for at tage den må-
nedlige travetur som Vandregruppen 
arrangerer. Denne gang gik turen til 
Faksinge skov. I Faksingeskoven er der 
mulighed for at se fiskeørne og andet 
fuglevildt. Denne gang blev det dog 
”kun” til en enkelt fiskehejre, der lod 
sig besigtige i luften over træerne på 
den modsatte side af Evensøen.

På slaget kl. �0 entrede bilerne og 
kørte til Skolen hvor der blev parkeret 
på dens parkeringsplads. Inden starten 
iførte deltagerne sig det fornødne over-
tøj og sko der kunne tåle vejret og ikke 
mindst jordbunden.

Hen på formiddagen blev vejret bedre 
og ret hurtigt blev det stort set tørvejr, 
og turen ”led” så stille af sted, medens 
der blev kikket og spejdet efter dyr og 
fugle. Bortsete fra omtalte fiskehejre 

vaNDReGRuPPeN På tuR i FakSiNGe Skov

GRuNDlovSDaG DeN 5. juNi 2017  
(Maderturen)

Traditionen tro samles vi Grundlovsdag til pølser og Andalusisk bjerg-
mokka. Men i år vil gruppe � bryde traditionen en smule (den er jo allerede 
brudt temmeligt meget).

Rhododendron-manden på Bøged Strandvej 27 holder åben have fra �5-
�7, og ifølge lokale rygter med kaffe og kage. Vi tænkte, at gildebrødrene 
kunne mødes til et ”kik” i haven og derefter gå hen til Rika på Over Lyn-
gen.

Hvis man ikke har lyst til en havevandring, kan man tage direkte til Rikas 
have kl. 17.30 - 17.30 - 17.30. Vi vil så hygge på sædvanlig vis med bål, 
pølser, kaffe og kage.
Tilmelding til Dorthe senest 28. maj på 6066 1524.

Jeg håber, vi ses.       Gh Dorthe

StoRt tillykke
til Svend Konrad Larsen 

Fordi lørdag den 22. april kan 
han fejre sit �5-års jubilæum 
som gildebror.

Hele 8 mand trodsede vejret og gjorde sig klar til dagens strabadser med en tur i 
Faksinge skov. det skulle lige undersøges om foråret er kommet.

var der ikke nogen dyr der ville lade sig 
iagttage. Til gengæld fandt vi et stort 
område med masser af ramsløg, som 
der selvfølgelig skulle tages nærmere 
i øjesyn.

Til slut nåede man tilbage til bilerne og 
så gik turen tilbage til spejderhytten for 
at indtage den medbragte og velfortjente 
frokost. Medens maden og kaffen veder-
faredes retfærdighed gik snakken nok så 
hyggeligt. På denne gode måde sluttede 
endnu en Vandretur i Gilderegi.

Riber

Det var ikke alle steder der var lige 
tørt.
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Besked fra 4. Gruppe!
Der sker meget i denne tid, hytterengø-
ring og Sct. Georgsaften i april, og den 
�0. maj, Orienteringstur.

Hvis man har lyst til at besøge Dan-
marks Borgcenter og den store Vikin-
geudstilling, der åbner til påske – så 
lad være. Vi tænker nemlig på at lade 
denne indgå i orienteringsturen!!    

v.h. Knud

Har afleveret 25 kg dåseringe.
tidligere afleveret 7 kg.

Marjun

præStø Stege

Kirsten lagde hus til og 8 gildebrødre 
deltog. Kirsten blev valgt som dirigent 
og Anni som referent.

Elna indledte sin beretning med orde-
ne: Forår betyder gildeting – gildeting 
betyder beretning – beretning betyder 
en genopfriskning af året, som gik.

Vi er et lille men aktivt gilde. Ligger 
bestemt ikke på den lade side, hverken 
med egne arrangementer eller delta-
gelse i distriktet. Møderne er præget af 
varme og nærhed og er også altid ind-
holdsrige og fornøjelige.

Elna gennemgik årets gang i gildet, 
hvor højdepunktet må siges at være be-
søget af vort sponsorbarn Bernard fra 
Starehe Boys Center i  Nairobi/ Kenya. 
Det blev en kort, men en uforglemme-
lig og bevægende oplevelse, hvor Ber-
nard fik lejlighed til at fortælle os om 
sit liv, familie, arbejde og land.  

Alle gør en indsats i gildet, men vi 
kommer ikke uden om, at Ketty tager 
sig af en af de store poster: hytten. 
Tak til Ketty for hendes store engage-
ment. Ketty får altid gjort det, der skal 
til. Også en stor tak til Jan for, at han 
passer vores hytte og husker, når noget 
skal gøres.

Tak til Jer alle i gildet – tak fordi I er 
der og hermed sluttede Elna sin beret-
ning.

Gildeledelsens forslag om afhændelse 
af Møn Hytten i Tøvelde blev debate-
ret og der var fuld enighed i gildet om, 
at vi var nået til det tidspunkt, hvor 
dette skulle ske. Forsamlingen gav gil-
deledelsen bemyndigelse til at forestå 
afhændelsen og deltage i de forhand-
linger, der måtte komme i forbindelse 
hermed.  

Skatmesteren gennemgik regnskab og 
budget og både dette og gildemesterens 
beretning blev godkendt. Kontingentet 
forbliver uændret.

De to gruppeledere aflagde beretning 
– begge grupper er velfungerende. Det 
blev oplyst, at der ikke foretages nye 
gruppeinddelinger i  år.

På spejderlaugets vegne kunne Elna 
oplyse, at spejderløb afholdes den �. og 
�. september i Store Heddinge. Stevns-
spejderne har inviteret hele distriktet 
til at deltage. Yderligere information 
kommer senere.

Hyttelauget ved Elna oplyser, at hyt-
ten er holdt ved lige med de smårepa-

GilDetiNG 
- mandag, den 13. marts 2017

Deadline til nr. 4 
er tirsdag den 2. maj

Indbydelse til

SCt. GeoRGS- 
aFteNS GilDeHal
i Præstø. onsdag den 26. april

Gildebrødre indbydes til Gildehal i 
spejderhytten på engen i Præstø.

Kl. 19.00 åbner Herolden dørene 
til gildehallen. Derefter gildehal, 

med Sct. Georgs budskab.

I eftergildehallen serveres en let 
anretning og kaffe, inden den store 

årlige dyst om totempælen.

Barbara og Svend står for de
svære opgaver.

Tilmelding senest den 20. april til 
Knud Holm Nielsen, på  
tlf. 5599 1865 eller på

mail: knuboholm@yahoo.dk
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Stege
rationer, der nu har været brug for. Vi 
lejer ikke hytten ud mere. Rengørings-
dagen skal bruges til at få tømt loft og 
skur.

Alt spejderløbsmateriale skal flyttes til 
Vordingborg.

Der var genvalg til alle poster med 
nogle få suppleantændringer og heref-
ter ser det således ud:

Gildemester: Elna 
suppleant: Hanne

Gildekansler: Karsten 
suppleant: Ena

Gildeskatmester: Ketty 
suppleant: Anni

Stavherold: Knud 
suppleant: Inger

Flagherold: Jytte 
suppleant: Hanne

Revisorer:         Anni & Inger   
suppleant: Kirsten

Kirsten afsluttede gildetinget og kunne 
takke for god ro og orden.

Under eventuelt takkede Elna Kirsten 
for at lægge hus til gildeting �0�7 og 
for,  at Kirsten endnu en gang trådte til 
som dirigent.

vi hejSer FlAget For

Fødselsdage:
Hanne Hansen, 75 år       �0. april
Kirsten Zachariassen,
80 år        �0. april

hjertelig tillykke

kæRe SteGe 
GilDe
Jeg vil gerne fejre min fødsels-
dag sammen med jer  

Lørdag den 22. april kl. 10.00 
til morgenkaffe.

Su. senest den �5. april.
Kærlig hilsen

Hanne H.

Stege

Vi var af Vordingborg gilderne inviteret 
til at høre et foredrag med stadsgartner 
Flemming Kruse, der i �0 år har ydet 
en fortræffelig og forbilledlig indsats 
på alle naturområder, parker, gader, 
veje og vandmiljøer – først i den gamle 
Vordingborg Kommune og senere ved 
kommunesammenlægningen i hele 
Vordingborg Kommune.

Flemming Kruse indledte med at læse 
et digt en Vordingborg-borger Ellinor 
Andersen havde dedikeret til ham:

Også i dette så eventyrlige år
stråler byen farverig, så flot som året 
 før
majestætisk, knejsende, tulipaner i 
 geled.
en flirt for øjets indre, gives fra hvert 
 bed.

En vis  hr. Kruse igen har været på 
 spil
De grønne fingres ”guru” ved, hvad 
 der skal til
Han giver os skønhed på gader og vej
Fortryller byens centrum i 
 blomstrende leg

I en radioudsendelse sidste efterår
jeg hørte Kruses tanker for os i 
 Vordingborg

”Den Gamle Gartner” hans tema 
 blev i år
er nu blevet realiseret så smukt i 
 denne vår.

Vordingborg er kendt for tårnet flot 
 mod sky
men også som byen – den blomstrende 
 by
vi er ret så stolte af dette prædikat,
vor stadsgartners virke og store 
 format.

Flemming Kruse blev først ansat af 
Vordingborg Menighedsråd den �. ja-
nuar �98� som kirkegårdsinspektør ved 
Vordingborg Kirkegårde, hvilket var et 
spændende og ansvarsfuldt job.

Efterfølgende fik Flemming Kruse ar-
bejde som souschef hos stadsgartne-
ren i Næstved, men da stillingen som 
stadsgartner i Vordingborg blev ledig 
og han stadig havde privat bopæl der,  
søgte han den og blev ansat her den 
�5. september �985.  Flemming Kruse 
fortalte spændemde om sit omfattende 
virke suppleret med billeder.

Flemming Kruses indsats er blevet be-
lønnet med mange  hædersbevisninger, 
bl. a. Årets Grønne Pris i �968, Landets 
mest grønne købstad, Nordiske An-

Fra gildets medlemmer lød en hjerte-
lig tak til gildemester Elna for hendes 
store og engagerede indsats i gildet.

Gildetinget sluttede med hyggeligt 
samvær og traditionen tro blev der ser-
veret smørrebrød samt kaffe/te og El-
nas lækre småkager.

Inger

møDe i voRDiNGBoRG 
- onsdag, den 29. marts.
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Stege
lægsgartneres pris, fortjenestemedalje 
fra  Dyrenes Beskyttelse og i �004 blev 
Vordingborg kåret som Blomsternes By 
i anledning af kronprins Frederik og 
kronprinsesse Marys bryllup, hvor byen 
blev blomsterdekoreret med �0.500 
blomster – een for hver borger i byen.

Den Historiske Botaniske Have, der 
havde haft besøg af dronning Margre-
the, var Flemming Kruses stolthed og 
herfra fortalte han bl.a. om alrunerod, 
som han selv havde 50 stk. af i sin egen 
have. Alrune er nok den plante, der 
gennem historien har været omgærdet 
med mest mystik og overtro. 

Et meget spændende foredrag, hvor vi 
måske kan se frem til en fortsættelse!

Ved det efterfølgende kaffebord fik vi 
lejlighed til hyggeligt samvær med gil-
debrødre fra Vordingborg.

Inger

HytteReNGøRiNG 
- den 19. april.

Så skal der atter gøres forårsrent i Hyt-
ten. Som tidligere nævnt vil det ikke 
blive, som det plejer.

Der skal ryddes op i gemmerne og sor-
teres godt og grundigt. Vi mødes kl. 
�0.00 og slutter med frokost omkring 
kl. ��.00.

Evt. afbud gives til Elna.
 Mange hilsner fra hyttedamerne

Ketty og Elna

kæRe GilDeBRøDRe 
Hjertelig tak for den dejlige dekoration 
jeg modtog fra  jer i forbindelse med 
min operation.

En rigtig forårsbebuder, som jeg stadig 
har glæde af.

Mange hilsner og på glædelig gensyn 
Sct. Georgs aften.                           Ena

SCt. 
GeoRGSaFteN
mandag 24. april kl. 19.30
på Storegade 37, 1., Stege

Efter gildehallen er der vandrehal 
efterfulgt af et let traktement.

Afbud til Jytte senest  
den 16. april

1. gruppe

Stege

kaleNDeReN:
april:
On.�9.  Hytterengøring  -  alle
Ma.�4.  Sct. Georgsgildehal  �. gruppe

maj:
Ti.0�.    Deadline Nøglen
Ma.08.  Afsluttende arbejdsdag 
             i hytten og på grunden 
             - alle deltager 
Ma.�5.  kl. �9.00 Grp.møde i �. grp. 
             hos Anni
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

Deadline til nr. 4 
er tirsdag den 2. maj



�8 Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”




