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Fælles
Velkommen til et nyt gildeår. Det er
næsten som dengang, man skulle begynde på et nyt skoleår. Efter en lang
sommerferie var man spændt på, hvad
der skulle ske i den nye klasse. Nye bøger, måske en ny lærer og et nyt fag.
Det skal selvfølgelig bemærkes, at jeg
altid var glad for at gå i skole!
Hvad ligger der så foran os i det
kommende gildeår?
Det ser jo ikke ud til, at der kommer
mange nye elever, der vil præge livet
i klassen. Der er heller ikke udsigt til
den store udskiftning i ”lærerkorpset”
så vi må sætte vores lid til at livet i vores egen klasse og måske nye fag kan
bringe udfordringer i gildelivet!
Hvad kan Gøngernes distrikt så
byde på?
Gøngernes Højskole er gået i gang.
Mere end 60 medlemmer fordelt på
næsten alle gilder i distriktet vil være
med til at ”samtale” om demokrati
og kommunikation. Allerede den 10.
august mødtes vi til en interessant aften
i Faxe, hvor Torkil Kraft gav os sine
tanker om emnet. Gildets DUS Inga
havde udarbejdet arbejdsspørgsmål til
1. etape (kommunikation), som alle
deltagere fik tilsendt dagen efter mødet. Der er stof til et par inspirerende
gruppemøder.
Hvad mener I fx om: Takt og tone på
nettet og i virkeligheden? Hvilke mu-
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ligheder har vi for at hæve standarden?
Hvem er efter jeres mening ansvarlig
for denne udvikling?
De næste oplæg til grupperne udsendes
29. oktober 2017 og 28. januar 2018.
I september afholdes der Landsgildeting i Fredericia og i den anledning
mødes distriktets gildemestre i Stege
for at gennemgå oplægget til tinget. Programmet kan findes på www.
LGT2017.dk
Vi vil høre om nogle af gilderne i distriktet har ladet sig inspirere af Peter
Erkmanns oplæg – ”Hvordan får vi
spejderkorpsene til at synes om Sct. Georgs Gilderne”. Måske kan der komme
nye elever i klassen! Vi vil også gerne
vide lidt om gildernes forventninger til
distriktet.
Oktober, her kan vi invitere til Fellowship dag i Faxe. Da vi stadig savner en DIS, er det ledelsen, der står for
arrangementet med praktisk hjælp af
gildernes GIS. Her vil vi rette fokus på
mindretalsproblematikken i grænseområder. Til dette arrangement inviterer vi
også ledsagere og gæster.
I november er der I-Dag i Haslev. Som
sædvanligt med et spændende program. Her er der en bog at læse, PLANEN som Morten Pape har skrevet om
sin opvækst i Urbanplanen og som han

selv kommer og fortæller om. Tidligere
forstander fra Testrup Højskole starter
I-dagen med et indlæg han har kaldt
”Rend mig i kompetencerne” mennesket er nemlig mere end en omvandrende kompetenceprofil!
Så nærmer julen sig og det betyder, at
en del af distriktets gilder modtager
Fredslyset og i den forbindelse afholder forskellige arrangementer flere steder sammen med spejderne.
Som tidligere år er der stor aktivitet i
de enkelte gilder. Vi kan igen i år tælle
ca. 170 forskellige arrangementer, GB
i Gøngernes distrikt kan deltage i. Det
er arrangementer, der strækker sig over
gildehaller med tid til stille eftertænksomhed, over vandreture rundt i vores
smukke land, økseløb for spejderne,
loppemarkeder, hvor der samles penge
ind til humanitære formål og gildemøder med forskellige emner.
Ikke alene er der et stort udbud af arrangementer, men vi er også opmærksomme på, at vi hele tiden holder os
vore mål for øje. Vi arbejder i fællesskab med personlig udvikling, støtter
spejderarbejdet og deltager i løsningen
af humanitære opgaver.
Distriktsledelsen forsøger, at samle og
inspirere gilderne så vi i fællesskab kan
skabe et godt gildearbejde i Gøngernes
distrikt.
Lone E.
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Fælles
FelLowship Day

Gøngehøjskolens start
- onsdag den 17. august 2017

Mandag 24. oktober kl. 19.00

Sognehuset

Præstøvej 1A, 4640 Faxe

Mindretal
I år vil vi rette fokus mod mindretalsproblematikker i grænseområder. I Europa tilhører
ca. hver 7. et mindretal. Der
findes op til 500 hjemmehørende mindretal i Europa.

Så kom Gøngernes Højskole i gang.
Omkring 40 deltog onsdags den 17.
august i det indledende oplæg i Sognehuset i Faxe.

Konsulent i Grænseforeningen
Claus Jørn Jensen vil komme
og fortælle og svare på spørgsmål.
Undervejs vil der blive serveret smørrebrød, vin, øl/vand,
kaffe og kage.
Prisen for arrangementet
bliver ca. kr. 70,- eksklusiv
drikkevarer.
Rettidig og bindende tilmelding med opgivelse af navn og gilde senest mandag den 16. oktober til:
Gildemester Preben Gustafsen, 5171 4866 eller pgustafsen@gmail.com
HUSK Fellowship Day er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager
samt gæster!
Med Gildehilsen, Preben Gustafsen, Gildemester i Faxe Gildet
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DUS’en fra Gøngernes Distrikt,
Inga Gustafsen, bød velkommen til
de fremmødte og orienterede om
aftenens forløb, der indeholdt både
foredrag og indlagte sange.

Aftenens indleder, redaktør Torkild
Kraft, der til daglig er redaktør på
Faxe Bugten, holdt et interessant og
medrivende foredrag om Kommunikation og Demokrati, der er Højskoles
gennemgående emne. Ingen tvivl om
at deltagerne følte sig inspireret.

Derefter var der kaffe og hjemmebagt
kage. Her fik deltagerne lejlighed til at
tale sammen på tværs af gilderne om
Torkild Krafts indlæg og meget andet,
der rører sig. Aftenen sluttede med en
lille anekdote om Google-videnskab og
en gennemgang af det videre forløb.
Spørgsmål til 1. fase blev offentliggjort.
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Næstved - Fælles

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

I-dag

Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, Haslev

Program:
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød
Kl. 10.30 Jørgen Carlsen, fhv. forstander på Testrup Højskole
”Rend mig i kompetencerne”. Jørgen Carlsen (f. 1949) har været
medlem af Etisk Råd og medredaktør på den nyeste højskolesangbog, og desuden er han klummeskriver i Kristeligt Dagblad.
Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver
bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop
derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene. Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.
Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl.
Kl. 13.15 Morten Pape, forfatter ”Om romanen Planen”
Morten Pape (f. 1986) debuterede med sin roman ”Planen” i
2015, der handler om hans barndom og opvækst i ghettosamfundet i Urbanplanen på Amager. Morten Pape tager udgangspunkt i
et velfærdsbyggeri fra 60’erne, der endte som ”Lorteøens” mest
berygtede kvarter.
Kaffe og kage serveres i en pause.
Kl. 15.15 Farvel og tak for I-DAG
I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager og gæster.
Pris for hele arrangementet 200,- kr. Betales kontant eller mobilPay ved
indgangen af hver enkelt deltager.
Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og
gilde – senest onsdag den 25. oktober 2017 til:
Inga Gustafsen – Gøngerne, tlf. 5171 4867 – igustafsen@gmail.com
Jette Rasmussen – Dragsholm, tlf. 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk
Ole Skude – Vestsjælland, tlf. 5852 2458 – goskude@stofanet.dk
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FORENINGERNES DAG 2017
Vi har i Gildet ofte talt om, hvordan vi
kunne udbrede kendskabet til gildebevægelsen, så vi kunne blive flere aktive
gildebrødre. Da tilbuddet om at være
med til Foreningernes Dag 2017 kom,
besluttede den daværende gruppe 3 at
gå aktivt ind i projektet.
Inger C og Palle L har været med til
planlægningsmøder og vi talte i gruppen om, hvordan vi ville indrette en
stand med billeder fra Næstved gildernes arrangementer og oplysningsmateriale om gildebevægelsen. Vi var også
enige om, at vores stand skulle være i
nærheden af spejdernes stand/stande.
Lørdag den 2. september kl. 11.00
til kl. 15.30 i Rådmandshaven
løber Foreningernes Dag 2017 af
stablen.

Inden den officielle åbning, er der optog i byen med De grønnes Tambourkorps og repræsentanter for de forskellige foreninger.

Vi opfordrer alle gildebrødre til at tage
sig tid til at komme i Rådmandshaven,
så vi kan få vores stand bemandet. Der
skal også bruges folk til at sætte telt op
på standen og rydde op til sidst.
Er der gildebrødre, der vil binde sig
til at hjælpe med arrangementet, må I
meget gerne kontakte undertegnede på
mail s.nabe-nielsen@stofanet.dk eller 2078 0266.
På vegne af gruppe 3.
Susanne N.N.

Seniorlauget
Seniorerne er klar til et nyt år efter en
god lang sommerferie.

Vi starter op igen mandag den 18.
september til sædvanlig tid kl. ca.
10.00.
Hans Jørgen
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Næstved - Fælles
For Suså Gildet, 2. Gilde i Næstved og
andre interesserede

5-kamp

troldelejr 2017
Suså gildets troldelejr blev afholdt i uge 29.
Vi havde fået tilmeldt 21 børn men 2
afbud betød at vi endte med 19.

Snart går sommeren på hæld og vi skal til at tænke på vinteraftenernes aktiviteter

10 gildebrødre og 6 hjælpere udefra,
var bemandingen og stor tak til alle, for
den kæmpe indsats der blev gjort.

Susågildets 5-kamp Laug vil derfor gerne invitere gildebrødre fra såvel Susågildet samt 2. gilde Næstved og ledere/spejdere over 18 år fra Næstved kommunes spejdergrupper til en ny sæson med spændende udfordringer.

Alle hjælpere og gildebrødre startede
på farmen lørdag den 15. juli til mor-

Vi skal i den kommende kampsæson dyste i:
Dato
Disciplin
Bilorienteringsløb
Onsdag d. 1/11. 2017
Ludo
Torsdag d. 25/1. 2018
Mandag d. 26/2. 2018 Dart
Minigolf
Lørdag d. 21/4. 2018
Bueskydning + afslutning med mad
Tirsdag d. 22/5. 2018
Ludo, dart og bueskydning foregår på Farmen fra kl. 19.00 og varer et par
timer.
Startsted for Bilorienteringsløb meddeles når den endelige indbydelse udsendes, ligesom tid og sted for minigolf kommer senere.
Prisen for kaffe/te/kage til arrangementerne er kr. 10,- pr. deltager og der
kan som sædvanlig købes øl/sodavand til Farmpris. Der må påregnes tillæg
for deltagelse i minigolf (baneleje), som oplyses når pris kendes (kommer på
den pågældende indbydelse).
Der udsendes indbydelse (med oplysning om tilmelding) til de enkelte arrangementer ca. 3 uger før afvikling og man bedes herefter tilmelde sig senest 3
dage inden den enkelte kamp.
Håber vi ses
5-kamp Lauget


Næstved - Fælles
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genkaffe og en hyggesnak. Vi fik så
fordelt dagens opgaver og alle gik i
gang med at rejse telte og det var dagen
hvor sommeren kom. Vores gode køkkenhjælpere sørgede for god forplejning til alle.
Søndag morgen mødtes vi til morgenkaffe igen, mange havde sovet på Farmen enkelte var kørt hjem. Det
var dagen hvor vi skulle hente
børnene i Næstved og vi må
nok erkende at vejrguderne
ikke var med os, så vi modtog
børnene i regnvejr, men alle var
i godt humør og lidt beklemte.
I løbet af ugen havde vi mange
forskellig aktiviteter og børnene hyggede sig. Der blev lavet snobrødspinde, smykker af
fedtsten og kokosnød, vi havde
et løb der hed ”Jagten på ilden”. Vi besøgte stranden hvor
der blev samlet sten som de
malede om eftermiddagen. Der
blev lavet mange flotte ting. De
var også oppe ved John hvor
der blevet arbejdet i træ.
Vi besøgte også Næsby Centret
hvor der blev leget Stratego og
fisket og sejlet på tømmerflåde
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Næstved - Fælles
og i kajakker, ja enkelte blev
temmelig våde. Derefter bagte
de deres egen pitza i stenovnen som der havde været gang
i mange timer.
Vi brugte en hel dag på et
Harry Potter løb, hvor der var
poster af mange forskellige
slags. I år var alle børn på natløb, dog af 2 gange, så det var
spændende.
Hver aften havde vi lejrbål
med underholdning af både
børn og voksne. Efter bålet
var der lidt godt at spise som
blev tilberedt på bålet.
Selv om vejret ikke altid var
lige godt, blev der også brugt
tid på den store vandrutchebane og den var de rigtig glade
for.
Fredag hvor alle skulle hjem,
startede med lidt småregn men
ikke værre end vi kunne lave
raketter, skyde med bue og pil
og vores flødebollemaskinen
blev også brugt. Vores største
bekymring var alle de telte vi
ikke kunne få pillet ned fordi
de var våde. Vi besluttede så at
vi ville møde derude om søndagen og håbe at vi kunne få
pillet dem ned.
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Til frokost begyndte solen at
skinne og det blæste, så blev
teltene ellers løsnet så de kunne få luft. Det store samlingstelt blev taget ned og tørret af
og derefter tørret helt i solen.
Kl. 14.00 kørte bussen til
Næstved med 19 glade børn
der var glade for at de skulle
se deres forældre. Dog stod vi
med en enkelt dreng der ikke
blev hentet, Vi fik ringet efter
moderen og hun troede først
han kom hjem søndag, Men
han blev straks hentet, så alt
gik vel.
Da alle vi voksne kom tilbage
var de resterende næsten færdig med alle de små telte og
borde og stole var afleveret.
Vi sad og hyggede os med lidt
at drikke inden vi pakkede det
sidste.
Kl. ca. 17.00 var Troldelejren
pakket sammen og alle var
glade for at der ikke skulle
pakkes telte søndag.
Så nu sidder vi tilbage med
endnu en god oplevelse og jeg
vil endnu engang sige tak til
alle dem der har hjulpet til.
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Suså Gildet

2. Næstved

nyt fra grupperne

nyt fra grupperne

Gruppemøde hos Anne den 17.
august
Vores gamle gruppe mødtes ekstraordinært hos Anne, da vi skulle have
Foreningernes Dag helt på plads. Vi
startede med en kølig forfriskning på
terrassen og snittede fløjter af rødel og
enebær, mens vi planlagde Foreningernes Dag, hvor vi deltager. Vi har et telt
på 4x6 m og A-bukke med plancher
og materiale om Sct. Georgs Gilderne.
Der vil være en quiz om Næstved og en
spejderquiz. Der bliver efterfølgende

trukket lod om et par mindre præmier.
Der vil blive orienteret om det på Facebook og Næstved Netavis.
Vi sluttede mødet af med kaffe/the og
Annes hjemmebagte boller og kage.
Det lykkedes til sidst at få et par spæde
toner ud af vores fløjter.
Bent S

gildehal
På Farmen, tirsdag 5. september kl. 19.30
Vi mødes til vandrehal kl. 19.00,
efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie.
Tilmelding til Inger tlf. 5572 3814 eller mail: inoc@stofanet.dk
senest fredag 1. september

1. Gruppes afslutningstur
Gruppens tur her i sommer gik til Lolland, vi havde jo her i vinter og forår
haft Lollands byer på programmet.
Vi mødtes kl. 10.00 ved Maribo Domkirke, os der kørte efter kort var der 5
min. før, de der brugte GPS kom mellem 5-15 min for sent.
Men det er bedst at køre efter GPS.
Vi beså så den flotte Domkirke, ikke
mindst kiggede vi efter og fandt stedet
hvor Leonora Christine ligger begravet
under kirkegulvet. Ellers fremstår den
store kirke meget bar, efter reformationen er mange udsmykninger fjernet.
Vi oplevede igen dette, der sker tiere
og tiere, en herre der beholdt sin hat på
inde i kirken. Jeg bad ham tage den af,
han mente at man godt måtte bære hat,
bare der ikke var gudstjeneste, men han
tog dog hatten af, og nej, det var ikke
en ung mand, og igen nej, han var ikke
af fremmed herkomst, men fra Fyn.
Efter en lille kop kaffe i Pilgrimshuset
ved kirken, kørte vi til Nakskov, og
forbi byen nord om, til en restaurant
helt ude ved campingplads, badestrand
m.v.
Et nydelig sted, med en venlig servering. Er man i tvivl om hvad man vil
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nyde, så bestil en vegetarret, det gjorde jeg, de andre noget andet. Derefter
kørte vi tilbage til Sukkerfabrikken i
Nakskov, Løjtoftevej 22. Her er Danmarks Sukkermuseum. Vi så museet,
fik 2 film at se, om sukkerproduktion
og en om de polske roepiger.
En tidligere medarbejder fortalte meget levende om hele det liv det såkaldte
Hvide Guld havde medført og den megen velstand der engang var på de fede
jorde dernede.
Jeg har selv i årene 1965 til 1972 været
ansat i en boghandel i Nykøbing F. Jeg
kan huske hvilket liv der var i byen, når
de såkaldte roepenge blev udbetalt.
Derefter kom den store overraskelse:
Vi kørte til Lollands højeste punkt.
”18 meter over havet”. Stedet hedder Ravnsborg Voldsted, på det nordlige Lolland, ikke langt fra Kragenæs.
Navnet Ravnsborg henviser til, at der
i 1300-tallet har ligget en borg, et forsvarsværk???.
Efter den medbragte kaffe m.v. tog vi
afsked, nu skulle gruppen deles, nogle
i 1.,andre i 2. og andre igen i 3. gruppe.
Lidt sørgeligt, måske spændende, vi får
se.
Refr. Ole W.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved
2. Gruppe
2. gruppe oplevede ”markedskræfter”
ved afskedsturen.
Tirsdag den 4. juli skulle vi mødes
for sidste gang i denne gruppesammenhæng. M E G E T tidligt på formiddagen mødtes vi hos Lise og Ole,
for derefter at tage kursen stik syd mod
Møn. Vi havde hørt så meget positivt
om Thorsvang Samlermuseum, og da
vi også gerne ville opleve et ”tirsdagsmarked” i Stege, så kunne vi slå to fluer
med eet smæk.
Landskaberne på vejen derned er jo
fantastisk smukke, ja, så smukke så
selv en Fynbo kan blive imponeret, så
vi nød turen i fulde drag.
Thorsvang er jo ren nostalgi, og alle vi
halv- og helgamle havde jo øjnene på
stilke da vi gik rundt, og genoplevede
alle barn- og ungdommens håndværk
med diverse redskaber, hvoraf mange
nu kun har historisk interesse. Restauranten derimod var meget nutidig, med
søde serveringsdamer og dejlig mad
tilsat ”hjemmebrygget” øl.
Tirsdagsmarkedet var en fantastisk oplevelse, hvor var der mange gode ting
at kigge på, og hvor var der mange der
kiggede på. Hen på eftermiddagen gik
turen atter nordpå, og vi sluttede med
en ”afterbreefing” hos Lise og Ole, så
hyggen var bare total.
Frank
14

2. Næstved
Gruppe 3
Destinationen for den aftalte gruppetur
den 5. juli blev ændret fra Knuthenborg, til Skælskør og derefter Korsør.
Vi mødtes fuldtallig i Skælskør på Fabriksvej 1, der huser Danmarks Busmuseum. Der var rigtig mange busser/rutebiler, hvoraf en del var forsynet med
nummerplader. Særdeles interessant.
En del busser var under restaurering,
et stort arbejde der udføres af frivillige,
imponerende.
Som afslutning på besøget fik vi en
tur i en gammel ”Pariserbus” årgang
1934. Herefter gik turen til Fæstningen
i Korsør, hvor vi drak den medbragte
kaffe inden vi besøgte det museum, der
fortalte historien om Storebælts-overfarten, samt også eksempler på forretninger fra vores meget unge dage. Ren
nostalgi.
På vej tilbage til bilerne fortalte Christian, at han som dreng havde vippet en
fræk bølle i voldgraven, ”så kunne han
lære det”.
Derefter indtog vi en sen frokost i havneresturanten på havnen i korsør.
En vellykket dag som afslutning på de
sidste 2 års gruppearbejde. Efter sommerferien er der dannet nye grupper.
Ref. Kurt Muusmann
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Gildemøde/Foredrag
”Fra jægersoldat til præsidiemedlem
og oplevelser med kongefamilien”
- ved tidligere jægersoldat og folketings
medlem Helge Adam Møller.
Der er fart over feltet, når Helge Adam
Møller den 11. september fortæller om
sit spændende liv – lige fra barndommen med 6 skoleskift, til hvordan det
føles at falde med 200 km i timen en
mørk nat. Vi hører om at være en del
af Folketinget i 28 år – og at feste med
kongefamilien på Fredensborg.

gildemøde

Mon ikke også der kommer en beretning fra livet i Bæverpatruljen i 1.
Næstved Trop og Verdensjamboreen i
England i 1957.
Glæd jer til en spændende aften.

På Farmen
mandag 11. september kl. 19.00
for gildebrødre med ledsager

Foredrag
Helge Adam Møller: ”Fra jægersoldat til præsidiemedlem m.m.”
I løbet af aftenen bliver der serveret en let anretning. Drikkevarer til
Farmen-priser.
Gruppevis tilmelding senest den
5. september til Hans Jørgen,
tlf. 4011 4710 eller e-mail:
lilhans@dbmail.dk

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Erik Rubek
20. aug.
Knud Krüger
22. aug.
Tove Wulff 	11. sept.
Niels Ole Kajhøj	18. sept.
Hans Köser	23. sept.

Hjertelig tillykke

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

Præstø

Gildehal

At være beredt!
Det er at være færdig. At gøre det, som
øjeblikket kræver.
Det er ikke dine ord, som siger du er
rede. Det er ikke dine handlinger.
Det er det ansigt, du vender mod verdenen – dit blik.

ØKSELØB

Linnet spillede smukt på sin tværfløjte,
både som indledning, afslutning og
midt indimellem. Efter gildehallen fik
vi vanen tro sandwiches og drikkelse,
og derefter kaffe og dejlig kage. Efter
en tids hyggelig snakken omkring bålfadene, sluttede vi kreds om gløderne
og sang: Nu flyver mørkets fugle ud.
Dorthe
Vor helt egen PAN

Vi har som altid brug for hjælpere på
den ene post, vi har fået tildelt.

Eftersommerens første gildehal var en
friluftsgildehal i Linnets have.
Vejret var køligt men tørt, da vi bænkede os omkring det smukt pyntede
højbord.
Rika dekreterede sangaften, så vi sang
af karsken bælg nogle af de gamle
sommersange. Rika holdt derefter, som
vanligt, en gildemestertale som vakte
Eva, Rika og Ulla bag det smukt pyntede højbord.

Niels Anton beretter om sit besøg på
Spejdernes lejr og om mudderet på hans
sko, båret fra lejr til lejrbål.
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Ring til Rika, hvis du har lyst til at
være med.

VANDRETUR
- den 24. september til Mern sundhedssti. Vi mødes kl. 10.00 ved Spejderhytten.

Jubilæum

tænksomheden. Blandt andet sagde
hun:
At være beredt!
Det er ikke at være forberedt på alt, at
have forudset alt.
Det er umuligt – ingen kan det.

SCLEROSEAFTEN

At være beredt!
Det er at tage imod livet, hele livet, sådan som det kommer til os med alt det
smukke, alt det tunge.

2. gruppe beder om hjælp fra hver gruppe til 2 æblekager og en plade boller. Vi
klarer selv borddækning og indkøb.

Andægtigt lyttende gildebrødre. Rikas
tale vakte eftertænksomhed.

Deadline til nr. 7
er tirsdag den 19. september

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

- afholdes i weekenden 1-3. september i St.Heddinge. Det er et løb inden
i DDS’s gruppe Klintekongens 100-års
fødselsdagsløb, som vi er inviteret til at
deltage i.

Den 20. september holdes vores årlige
æblekageaften i Kirkehuset ved Præstø
kirke kl. 19.00.

Bent og Rika har 40-års jubilæum i
gildebevægelsen, henholdsvis den 5.
sept. og den 7. sept.
Til lykke!

Til lykke!

Til lykke!

FØDSELSDAG
I anledning af at Annette fylder 70 år,
vil hun gerne invitere gildet til kaffe
den 6. oktober kl. 14 i Abildhøjparkens fælleshus.
Tilmelding senest den 29.september.

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

Stege

SOMMERTUR TIL STENSBYGÅRD
- onsdag, den 7. juni
Sct. Georgsgilderne i Vordingborg havde inviteret Stegegildet til at deltage i
en guidet rundvisning på Stensbygård
og bød os velkommen på parkeringspladsen en blæsende kølig aften med et
glas gammel dansk, der kunne give os
lidt varme indenbords.
Riegels-familiens unge repræsentant
Marie Melchior, suppleret af sin far
Niels Riegels, bød os velkommen i
parken, der er bemærkelsesværdig ved
sine mange sjældne og ældre udenlandske træer.
Marie Melchior fortalte om parkens
anlæg og førte os på en botanisk rejse
med de mange rum og fortalte om de
imponerende nåletræer, som har gjort
parken kendt blandt dendrologer og i
løbet af året ventede man besøg af en
international dendrologisk forening.
Træerne i parken er noget helt særligt,
fordi de er omplantet fra fremmede forhold og til at vokse i den sydsjællandske muld, hvor de på Stensbygård har
fået tid og plads til at udvikle sig.
Parken er grundlagt tilbage i 1872 af
en ukendt havearkitekt, og Marie Melchiors bedsteforældre og forældre har
gennem tiden udviklet den unikke træ18

samling, som Riegels-familien værner
om og stadig udbygger.
Mange af træerne blev plantet af Marie
Melchiors morfar, der som shippingmand rejste rundt i verden og blev fascineret af nordamerikanske nåletræer.
På rundturen gjorde Marie Melchior os
især opmærksom på en enorm douglasgran, en japansk hængelærk, kæmpetujaer, et stort platantræ og en vandgran,
der ikke er stedsegrøn, men taber nålene om vinteren.
Marie Melchior fremhævede, at oprensningen af parkens store sø havde
betydet meget for oplevelsen af såvel
de enkelte træer som helhedsoplevelsen af parken. Søen havde været en
tilgroet mose, men efter oprensning af
32.000 m3 dynd, som blev kørt ud på
tilstødende marker, fik søen sit naturlige vandspejl tilbage. Det forløb dog
ikke uden problemer. Oprensningen
skulle helst foregå om vinteren med
frostgrader, hvor store maskiner kunne
køre på frossen jord. Frosten udeblev
imidlertid, hvorfor maskinerne måtte
køre al dyndet ud på udlagte jernplader. Det så voldsomt ud, man resultatet
blev godt.
Midt i søen er en lille ø, der har været
tænkt som en fin yngleplads for fugle,
der her kan være i fred for ræve.

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

En spændende oplevelse i en storslået
park.
Vi var godt nok på sommertur, men
vejrguderne viste sig ikke fra sin bedste

side denne aften! Efter rundvisningen
på Stensbygård kørte vi til den lille ellers idylleriske havn, der ligger meget
smukt umiddelbart før dæmningen til
Langø og her havde vi heldigvis under
halvtag, mulighed for at bænke os og
indtage den medbragte mad og samtidig afslutte det hyggelige samvær med
gildebrødre fra Vordingborg.
Tak til 2. gruppe og Vordingborg-gilderne for en spændende aften.
1. gruppe

Foredrag
Mandag den 25. september kl. 19,00 i Hytten
Aftenen står i Bernards tegn. Jane og
Søren Hornbæk kommer og fortæller
og viser billeder fra deres fantastiske
besøg og store oplevelser hos Bernard
og hans familie i Nairobi/Kenya.
Ægtefæller og andre gæster er meget
velkomne.
Tilmelding – hvilket også gælder gildets medlemmer – må meget gerne ske
inden den 15. september til Inger, tlf.
5581 5345, e-mail:
mogensjensen@advokatstege.dk
Udvalget for denne aften – Ketty, Ena,
Jytte og Inger
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
Deadline til nr. 7
er tirsdag den 19. september

FRILUFTSGILDEHAL
- i hytten mandag, den 14. august
Vi oplevede endnu engang en rigtig
god friluftsgildehal og på trods af den
ellers så våde sommer, fik vi en fortryllende sommeraften.
Elnas gode gildemestertale gjorde os
som sædvanlig i godt humør, medens
hun passerede revy over et 10-år.
Aftenens emne var Dark Sky, som efter Møns certificering er kommet rigtig i fokus. Meget apropos var aftenens
kulinariske højdepunkt et veltillavet
”Stjerneskud” fra Slagter Stig, efterfulgt af Hannes lækre lagkage (ikke
citronmåne).
Jytte fortalte om vores stjernehimmel
og hvad vi lige nu skulle lægge mærke
til og efter kaffen bar vi madrasser og
stole ud i mørket.
Efter at alle havde fået nattesyn, betragtede vi det imponerende himmelhvælv
med myriader af stjerner i et par timer,
hvorefter vi takkede hinanden for en
dejlig aften.
Anni
20

KALENDEREN:
August:
Ma.21. Grp.møde i 2. grp. hos Ketty
September:
Lø.02. Økseløb
Sø.03. Økseløb
To.07. Møde for gildeledelser Stege
Ti.19. Deadline Nøglen
Lø.23. Landsgildeting
Sø.24. Landsgildeting
Ma.25. Kl. 19.00. Foredrag i Hytten
med Jane og Søren Hornbæk
om deres fantastiske besøg hos
Bernard i Nairobi.
Oktober:
Ma.09. Gildemøde 2. gruppe
Ti.24. Fellowshipday DIS Faxe
Ti.24. Deadline Nøglen
November:
Lø.04. I-dag – 3.Sj. DUS i Haslev
Ma.13. Gildemøde 1. gruppe
Ti.28. Deadline Nøglen
December:
Sø.03. Julemøde

2. gruppe

Januar 2018:
Ma.08. Nytårsgildehal 1. gruppe
On.10. Nytårskur – Kurt Muusmann
Ma.29. Gilderådsmøde
Februar:
On.28. Distriktsgildehal – Køge

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

