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Fælles
Redaktion:
Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com
2. Næstved
Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk
Præstø
Dorthe Urech, tlf. 6066 1524
Spurvevej 13, 4720 Præstø
dortheurech@gmail.com

Fælles
Kære læsere
Efter at vores mangeårige lederskribent
Kurt syntes han havde skrevet nok ledere, var det meningen, at denne plads
skulle gå på omgang blandt Nøglens
GM’ere.
Det gik fint de to første gange, men nu
må jeg desværre meddele, at den næste i rækken, Ole Köser ikke ønsker at
være med.
Det har ikke været muligt at finde en
afløser på den korte tid.
Jeg beklager.

Stege
Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk
Deadline til nr. 8, 2017
26. oktober.

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.
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

Forside:
Efterår
.



PL

FelLowship Day

HUSK Fellowship Day er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager
samt gæster!
Med Gildehilsen, Preben Gustafsen, Gildemester i Faxe Gildet
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Dansk Vestindien før og nu

FORENINGERNES DAG 2017

Vi skal høre om trekantsejladsen mellem Danmark og Guldkysten i Afrika,
hvor slaverne blev pakket som sardiner
og sejlet over Atlanten til Vestindien.
Her blev skibene lastet med sukker og
rom, og når kolonialvarerne blev solgt
videre i København, gav det en umådelig rigdom i moderlandet, hvor pragtpalæerne skød op.

Foreningernes dag var lørdag 2. september.

Videre dykker vi ned i historien og ser
på forholdene på øerne, og vi skal høre
om slaveoprør og om plantageejene,
der levede det søde luksusliv på slavernes bekostning. Vi skal selvfølgelig

også høre om generalguvernør Peter
von Scholten, der frigav slaverne på
eget iniativ. Selvom de frigivne slaver
gik rundt med bannere med “Denmark
for ever”, blev øerne alligevel solgt hen
over hovedet på øernes befolkning, der
på det tidspunkt var danske statsborgere.
Vi får også historien om de to sorte
børn Alberta og Victor der blev udstillet i Tivoli.
I 2. del af foredraget skal vi rundt på
St. Thomas, St. Croix og St. Jan. Vi
skal besøge de gamle, danske byer med
danske gadenavne og med et åbent sind
møder vi den venlige befolkning.
Foredraget ledsages med både historiske billeder og billeder fra vore dage.
I 2017 vil der være ekstra opmærksomhed på Danmarks gamle koloni Dansk
Vestindien. I over 250 år var de 3 små
øer en del af kongeriget Danmark, men
31. marts 1917 blev Dannebrog halet
ned, da øerne incl. alle beboerne, var
blevet solgt til USA for 25 millioner
dollars. Det er et stykke spændende
Danmarkshistorie, som alle danskere,
unge som gamle, bør kende.
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Vi havde fået stillet telt op og ”bukke”
mv. med flotte fotos fra mange arrangementer.
Vejret var helt godt og vores stand var
rimeligt godt besøgt. Blandt de besøgende var der ca. 25, som deltog i vores
”Næstvedquiz”.
Kl. 15.00 blev der trukket lod om chokoladepræmier bland de rigtige besvarelser. Alt i alt en god dag.
Bent S

fælles
gildemøde
På Farmen
mandag 9. oktober kl. 19.00
for gildebrødre med ledsager

Foredrag
Kim Greiner, forfatter og journalist: ”Dansk Vestindien før og nu”
I løbet af aftenen bliver der serveret
en let anretning til Farmen-priser.
Gruppevis tilmelding senest den
5. oktober til Bente Møller
bentejohn71@gmail.com

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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LIDT OM FARMEN
Der er sikkert flere af jer der har lagt
mærke til, at FARMEN har fået et nyt
og moderne køkken – en af de aktiviteter som hyttelauget, med John og Lars i
spidsen, tog sig af at sætte op.

Fremadrettet er der også opgaver, som
skal udføres, for at vores samlingssted,
FARMEN, kan fungere men efterhånden er laugene ved at være nået til at
meget kun vil være vedligeholdelse.

Men der er også sket mange andre ting
på FARMEN, såvel udendørs som indendørs, som der nok ikke lægges så
meget mærke til, hvis man ikke er i et af
de laug der er ansvarlige for opgaverne:
• Græsslåning hver 14. dag.
• Anlæggelse af nye lejrpladser
• Brændehugning
• Tilplantning af ryddede arealer
• Reparation af vej
• Rengøring af BUSSER HYTTEN
• Maling af BUSSER HYTTEN
• Udskiftning af døre på udendørs toiletter
• Udskiftning af branddøre på sovesalene
• Udskiftning af vinduer i vaskerum
• Udskiftning af 2 hoveddøre
• Renovering af kloaksystem
• Udskiftning af toiletter
• Lukning af pejs i stuen
• Løbende tilsyn og reparation af pumpebrønde til septictanke
• Og meget andet.

Af mere presserende opgaver kan nævnes:
• Pudsning af sokkel og væg ved gavl
og under toiletvinduer
• Kitning af gamle vinduer mod gårdsplads
• Maling af vinduer mod gårdsplads.

Ovennævnte er blot nogle af de opgaver, som FARMENs bestyrelse er
ansvarlige for sammen med natur- og
hyttelaug.


Så er der også de mere faste opgaver,
som bl.a. kan være:
• Rensning af tagrender
• Pudsning af vinduer udvendigt
• Fjernelse af ukrudt på gårdsplads
• Almindelig oprydning på grund, raftegård og værksted
• Småreparationer.
Arbejdsopgaverne har tidligere været
klaret på 2 årlige arbejdsdage, men har
i de senere år ikke været afholdt, da der
ikke var opbakning til arbejdsdagene.
De respektive laug, har så selv klaret
opgaverne.
Det er tanken, at genoplive arbejdsdagene, som altid har været nogle gode
og sjove dage, hvor man mødte andre
gildemedlemmer til en hyggelig dag,
hvor der så samtidigt blev klaret en
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masse opgaver på og omkring FARMEN.
Os der sidder i FARMENS bestyrelse
og tilknyttede laug, planlægger nu selv
vores arbejdsdage, som ikke altid falder
på en weekend og vi har nogle fornøjelige timer i hinandens selskab, samtidig
med, at vi får noget fra hånden.
Nogle af laugenes medlemmer har en
dåbsattest, der ligger en del bag ud i
tiden – ikke at det er et problem for nuværende – men det kan blive det, hvis
ikke der kommer noget nyt blod til
– ikke mindst til hyttelauget, men også
til FARMENs bestyrelse.
Dette er blot en opfordring til ikke at
holde sig tilbage, hvis du brænder for
FARMEN og dens fremtid.
Nogle af de vigtige poster, som vi godt
kunne bruge ”lærlinge” til, er bl.a.:
• Kendskab til samarbejdet med offentlige myndigheder og pilelaug.
(Søren Hebo)
• FARMENs tekniske installationer.
Kloak, pumper, varmtvandsbeholde

•
•
•
•

re, pumpebrønde m.v. (Søren Hebo)
Farmudlejning (Tommy Møller)
Kassererjob (Gunnar Mathisen)
Tilsyn med bygninger (John Møller)
Naturen omkring FARMEN (Niels
Andersen – men han er stadig ung).

Herudover, kan der også godt bruges
flere ”menige” medlemmer, der på sigt
kan overtage bestyrelsens arbejde og
indgå i laugene.
Der er ingen grund til at være bange for
at melde sig og tro, at det er vanskeligt
arbejde – bare se på os der sidder der i
dag – så kan I sagtens være med.
HUSK OGSÅ – I er altid velkomne til
at komme med forslag og kritik vedr.
FARMEN og HUSK også, at vi har generalforsamling den 31. oktober, kl.
19.00 på FARMEN.
Tommy

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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FARMENS BESTYRELSESMØDE
- den 6. september 2017
Bestyrelsen havde inviteret medlemmerne af Naturlauget og Hyttelauget,
da disse laug refererer til bestyrelsen
og der derfor skal være en tæt dialog og
samarbejde parterne imellem. Ligeledes
var gildemestrene inviteret, så de også
kunne orienteres om bestyrelsens arbejde, da bestyrelsen referer til gilderne og
vælges på de respektive gildeting.
Følgende var mødt
Gildeledelserne:
Jens Østergaard og Ole Köser.
Naturlaug:
Niels Andersen (Bestym.), Tonie Brabrand, Mogens Andersen, Anne Dysted, Kurt Jacobsen, Frank Jensen.
Hyttelaug:
John Møller, Søren Hebo (Besstym.),
Tommy Møller (Bestym.).
Bestyrelsen:
Søren Hebo, Kurt Muusmann, Hans
Köser, Kurt Broneé, Niels Andersen,
Tommy Møller.
Mødet blev afviklet efter den udsendte
dagsorden og der var ikke yderligere
forslag til dagsorden. Jens Østergaard
var ordstyrer og Tommy Møller referent.
Pkt. 1. Orientering fra bestyrelsen:
Søren orienterede om Farmens tilstand
og nævnte specifikt:


• Fondssøgning om tilskud til Shelter,
var ikke imødekommet.
• Fondssøgning om nye fodboldmål,
stadig under behandling.
• Fondssøgning til nye døre og toiletvinduer, bevilget med kr. 22.000,00.
Døre og vinduer er sat i. Samlet pris
kr. 27.000,00.
•	3 nye toiletter sat op på drenge- og
pigetoiletter, så alle toiletter nu er nye
og af god kvalitet. Pris kr. 11.000,00.
• Hullerne over køkkenskabene lukkes mellem loft og skabe. John Møller klarer opgaven. Pris kr. 3.000,00.
Der mangler maling og spartling af
huller over køkkenvask. Der er maling, men mangler en til at gøre det.
• Pumpen i pumpebrønden til toiletterne er brændt af, hvilket først blev
opdaget, da brøndene var fyldt med
l…. Den er slamsuget og rengjort, så
der kan opsættes en ny pumpe. Pilelauget har pumper, så vi får muligvis ikke en regning for pumpen, men
skal betale for slamsugning m.v.
– endelig pris kendes ikke.
• Der er indhentet pris på slibning og
lakering af gulv, samt oliering af
gulvklinker. Arbejdet sættes først i
gang, når og hvis økonomien tillader
det.
• Der har været en del afmeldinger af
lejemål, hvilket har betydning for
økonomien – der strammes op på
betalinger og tilbagebetalinger.
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• Busserhytten er blevet malet udvendigt
• Farmens tilstand er ok, selv om der
hele tiden dukker arbejdsopgaver
op.
• Gunnar er stoppet med rengøring og
Marianne Hebo har taget over.
Pkt. 2. Naturlauget:
Niels Andersen orienterede om laugets
arbejde:
• Første halvdel af den nye lejrplads er
færdig og der er påbegyndt græsslåning.
• Arbejdet med anden halvdel påbegyndes i efteråret.
• Stolper fra nedrevet shelter lægges
ned ved stor bålplads, så de kan bruges til at sidde på.
• Der afgives plads i rafterum til indretning af ny lagerplads for laugene.
John Møller står for arbejdet.
• Nyplantede træer trives med undtagelser især for grantræer.
Pkt. 3. Økonomi:
I kassererens fravær var der fælles gennemgang af økonomien:
• Økonomien så OK ud.
• Opsparing til nye septictanke slutter
ved året udgang, så er der opsparet
kr. 100.000,00.
• Det blev besluttet, at der skulle ske
en løbende justering af budget i forhold til antallet af udlejninger.

• Kassereren skal spørges om følgende poster:
	1. Elregning for resten af året.
	2. Hjemmeside udgift
	3. Løbende opfølgning på
regnskab.
• Kassereren har besluttet at stoppe,
efter 11 år på posten og der skal findes en ny. Det er gildernes opgave
at finde en ny kasserer. Der var stor
ros til Gunnar for det arbejde der var
blevet udført gennem årene.
Pkt. 4. Ønskeliste for fremtidigt arbejde:
Fælles debat:
• Naturlaug, Hyttelaug, bestyrelse og
gildebrødre, kommer med forslag/
ønsker til fremtidige forbedringer,
vedligeholdelse m.v. og meget gerne
med priser, som kan optages på Farmens arbejdsliste.
• Naturlaug og Hyttelaug kommer
med input til budget for 2018,
Pkt. 5. Hvem er ansvarlig for hvad?
Fælles debat:
• Naturlaug og Hyttelaug, udarbejder
hver en liste over de ansvarsområder de mener hører under deres
laug.
• Der udarbejdes en slags forretningsorden for arbejdsopgaverne, hvor
der kan komme en uddelegering til
de 2 gilder på arbejdsopgaver som

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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ikke umiddelbart kan klares alene af
laugene.
• Forretningsordenen skal også indeholde de faste arbejdsopgaver der
kan betegnes som faste arbejds-

generalforsamling
i den almennyttige forening Sct.
Georgs Gilderne i Næstved, FARMEN
på Farmen
tirsdag 31. oktober kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden (Søren Hebo) i hænde,
senest den 1. oktober.
Indkomne forslag, samt revideret
regnskab og budget, vil blive bekendtgjort senest 3 uger før generalforsamlingen, via mail, til medlemmerne af Næstved gilderne
Tommy Møller sekretær
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opgaver – bl.a./f.eks. rensning af
tagrender, vinduepudsning, græsslå
ning, rengøring af Busserhytten
m.v.
• Bestyrelse og laug mødes og udarbejder listen, så den er klar senest til
gildetingene.

Kommentarer/rettelser sendes til Tommy Møller, referent, senest den 1. okt.,
herefter betragtes referatet som godkendt.

Pkt. 6. Tilsyn med FARMEN:
Fælles debat:
• Der udarbejdes en ”vagtliste”, således at den ”vagthavende” tilser
Farmen efter et lejemåls ophør, for
at sikre at der er lukket, slukket, ryddet op m.v. efter foreskrevne regler.
Ligesom der skal være et tlf.nr. på
den ”vagthavende”, som lejerne kan
kontakte ved problemer.

Lørdag den 23.
september blev
det traditionsrige
Sct. Georgsløb
afholdt.

Minder om at der er generalforsamling
i FARMEN, den 31. oktober – her er
alle velkomne.
Tommy

Sct Georgsløbet

Her er et par billeder fra dagen.

Pkt. 7. Natur- og Hyttelaugs fremtidige arbejde:
• Der havde været talt om at sammenlægge de 2 laug, men der var bred
enighed om at fortsætte med 2 laug.
Pkt. 8. Eventuelt:
Fælles debat:
• Bestyrelsen indkalder mindst en
gang om året Natur- og Hyttelaug,
samt gildemestre til fællesmøde.
• Samtidig med 2 af Naturlaugets arbejdsdage, indkaldes til Farmvedligeholdelsesdag. Hvis fremmødet
bliver stort nok, vil stort set alle faste arbejdsopgaver kunne klares – og
der vil være arbejdsopgaver, alle kan
klare.

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

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

11

Suså Gildet

Suså Gildet

GILDEhal
- den 5. september
22 gildebrødre var mødt frem til den
første gildehal efter sommeren (eller
skulle der hellere skrives – den manglende sommer).
Der blev startet med vandrehal, hvor
der var livlig snak – flere havde ikke
set hinanden siden forrige gildearrangement, så der blev udvekslet alt fra ferie- og lejroplevelser, Farmens tilstand,
kommende arrangementer og sikkert
mange andre ting.
Kl. 19.30 bankede John M. myndigt i
gulvet med sin stav, og fik forsamlingens opmærksomhed og kunne kalde
til samling i gildehallen.

Vi blev mødt af musik og sang med Erik
Grip, ”Åbent landskab”, herefter bød
Jens velkommen til Gildehal og fanen
blev rullet ud. Ønskede Søren H og Niels
A tillykke med deres runde fødselsdage
og Gunnar og Bo med deres sølvbryllup. Nævnte også de arrangementer der
havde været hen over sommeren, bl.a.
Troldelejren. Herefter blev der spillet
musik af og med Sebastian og Maria
Bramsen, som sang og spillede ”Her er
så stille nu” og ”Du er ikke alene”.
Jens’ mestertale kredsede om vejret,
som engelske vejrprofeter, havde spået
ville blive ekstremt godt i både juni og
juli – hvilket så ikke havde været rigtigt og det mest af alt kun kunne være
med til at fremskynde en vinterdepression. Nævnte også flagdagen, for vores
soldater, som blev afholdt for at hædre
de faldne, krigsveteranerne samt øvrige inden for forsvar, beredskab, politi
m.v., som havde været eller var udsendt
til verdens brændpunkter, for at forsvare de værdier vi ønsker i Danmark.

Emmy læste Gildeloven, hvorefter
Gildehallen blev lukket til tonerne af
”What a wonderful world” sunget af
Louis Armstrong.
I efterhallen, blev vi trakteret med
smørrebrød, øl, vand og snaps, samt
kaffe og småkager.
Gruppe 3, som var turhavende havde
også fået Kia, fra Peder Bodil til at fortælle om ”spejdernes lejr 2017”. Kia
fortalte om en våd og mudret spejderlejr, med mange spændende aktiviteter
på lejren og i Sønderborg og omegn.
Det havde været en stor lejr, som krævede meget logistik og mange med-

hjælpere, men alt var lykkedes og det
havde været en rigtig god lejr – dog var
det noget nyt, at der var uniformerede
betjente med skudsikre veste og våben,
der patruljerede i lejren – men det er
tilsyneladende noget der er behov for i
disse terrortider, hvor alt og alle er mål.
Der havde manglet hjælpere på lejren
og mange hjælpere havde flere job, der
blev styret af en elektronisk jobbank
– og med hjælpernes fleksibilitet var
alt klappet.
Vi sluttede som vanligt i samlet kreds
og sang ”Nu flyver mørkets fugle ud”,
kl. 22.30.
Tommy

Herefter sang Andrea Løkke, John Lennons ”Imagen”, på smukkeste vis.
Susanne N. holdt 5 minutter Sct. Georg
og fortalte om at være med i Gildernes
Højskole og det der blev arbejdet med,
bl.a. kommunikation og Grundlovens
tilblivelse – interessant information.
12
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nyt fra grupperne
Gruppe 1
- har afholdt det første gruppemøde.
Snakken gik livligt hen over bordet,
ja man kan sige at vi fik talt os ind på
hinanden.
Vi talte blandt andet om det forestående
Sct. Georgsløb.

Da vi ’kun’ kendte hinanden fra gildehallen tog vi en tur rundt om bordet,
hvor vi fortalte lidt om, hvad vi hver
især gik og foretog os til dagligt og
hvad vi ellers interesserede os for. For
egen regning kan jeg tilføje at jeg blev
helt forpustet, da jeg hørte hvad de øvrige i gruppen foretog sig.

Vi blev enige om at vi ikke ville låse os
fast på et bestemt emne, men se hvad
der rører sig hos den som skal holde
mødet.
Jeg blev valgt til formand.
Vores kommende 2 møder er kl 19 den
10. oktober hos Søren
14. november hos Anne
Hilsen Dot

Emnet for de næste møder er af en lidt
mere alvorlig karakter: Jens omtalte den
store tilbagegang af medlemmer i Gilderne på landsplan. Årsagerne kom vi
ikke nærmere ind på, men vi blev enige
om at vi i Gruppe 2 ville arbejde for at
hæve medlemstallet i Suså Gilde. Vi vil
derfor finde ud af, hvad vi kan gøre for
at tiltrække nye medlemmer til Gildet.

2. gruppe
Det er nok lidt af en sensation, men det
var lykkedes at få trommet samtlige
gruppemedlemmer sammen til et møde
på samme tid og sted. Det er nok ikke
noget jeg skal forvente sker ret tit fremover.
Efter en (meget) løs snak om hvad vi
hver især havde bedrevet i sommerens
løb, gik vi til kaffebordet. Her prøvede
vi at få lidt struktur på mødet og det
endte med at Lotte blev valgt til gruppeleder med undertegnede som en slags
suppleant/referent.
14

Slutteligt fastsatte vi datoerne for de
næste møder:
Torsdag 5. oktober hos Bodil
Torsdag 2. november hos Lykke
Onsdag 6. december hos Esther
Alle dage starter vi kl. 19:00.
Sidste: Lige før jeg skulle til at trykke
på ’send’knappen dumpede en mail ind
af brevsprækken, med en besked om at
gruppe 5 var lukket og medlemmerne
overført til de øvrige grupper. Jeg kan
derfor byde velkommen til et nyt medlem i gruppe 2 – velkommen Lisette. Jeg
håber de fastsatte datoer passer ind i din
plan...!
Kurt

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

Gruppe 3
Referat fra gruppe 3’s første gruppemøde hos Inger den 21. september.
Til stede: Heidi, Helge, Inger, Palle,
Inger, Emmy og Susanne. Afbud: Ida,
Robert og Ellen.
Inger havde fundet forskellige gamle
interessante ting frem, som vi begyndte med at gætte på hvad var var. Der
var en garnvinde, en ten, en rangle og
en kande, der var en gammeldags sodavandsmaskine. Dernæst fortalte alle
lidt om sig selv.
Vi besluttede, at hvert møde skulle
have et diskussionsemne, som var fastlagt på det foregående møde. Vi lod
os inspirere af spørgsmålene om kommunikation fra Gøngernes højskole
og kom hurtigt i gang med at tale om
elektronisk kommunikation og takt og
tone i forbindelse med brugen af mobiltelefon.
Emnet for næste møde blev KILDEKRITIK og mødet blev fastlagt til 31.
oktober kl. 19 hos Emmy. Desværre
havde vi glemt at denne dato var optaget af et andet Gildearragement så vi
må finde en anden dato.
OBS: MØDEDATO ÆNDRES SENERE.
SNN

Gruppe 4
Gruppe 4 som består af John, Bente,
Lars, Niels, Bent og Line har været
samlet for første gang 13. september.
Bente er valgt til gruppeleder.
Snakken gik lystigt rundt om bordet.
Afholdte og kommende arrangementer
blev gennemgået – bla. ros for arrangementet til Foreningernes dag.
Niels repræsenterer gruppen på det
kommende Gilderådsmøde.
På de kommende gruppemøder har vi
valgt at tage udgangspunkt i emnerne
fra Gildernes Højskole 1. etape om
kommunikation. Emner som: vigtige
faktorer i god kommunikation, hvordan forskellige generationer taler sammen på den gode måde, takt og tone i
det offentlige rum, hvem er ansvarlig
for sprogets og attitudernes udvikling,
sandhedsværdien i den information
man kan hente frem/læse og sandhedsværdien af viden på Google.
Så alt i alt er der lagt op til en masse
hyggelige aftener de kommende måneder. Vi glæder os til et godt samarbejde
internt i gruppen og i Gildet/Gilderne.
Line Hebo Kræmmer

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

2. Næstved

nyt fra grupperne

17. januar 2018 kl. 14:
Jytte Abildstrøm. Sted Holsted Sognegård, efter mødet hos Anne-Lise Koefoed. Nærmere om de 3 sidste møder
vil komme i Nøglen.

1. gruppe
Nyt fra 1.Grp. Vort første møde i denne
nye 1. gruppe fandt sted i Glumsø hos
Anne-Lis og Sole.
Emne var: Planlægning af den kommende sæson, valg af gruppeleder og
referent.
Men, men, men, nu mødes 8 gildebrødre jo ikke, efter en lang sommerferie, uden at der snakkes meget om
dette eller hint.
Og i Glumsø hos Anne-Lis bliver man
altid beværtet på bedste måde, så under
den spændende frokost, var det naturligvis den meget våde sommer, dræbersnegle, diverse problemer i haven,
sommerferier m.v. der blev talt om, ja
vi kan vel konkluderer at denne sommer ikke var som sommeren året før,

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Lise Köser

30. sept.

Hjertelig tillykke
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og jeg kan tilføje at sommeren næste år
igen bliver anderledes.
På et passende tidspunkt gjorde Sole os
opmærksom på dagens emner.
Anne-Lis Caspersen blev valgt til
gruppeleder, Ole W. som referent.
Vi havde i indkaldelsen fået besked
på at vi i forskellige programmer fra
diverse aftenskoler kunne finde emner der kunne være noget for os. Det
var der, og efter at gruppens medlemmer havde set i deres kalendere blev
følgende aftalt.
Tirsdag 10. okt. 2017 kl. 19.00:
Musikstalden, Grønnegade Kaserne.
Kr. 50,- incl. kaffe/med blødt brød.
Emne: Detektorfund og Danefæet, arkæologisk eventyr fortalt af Nationalmuseets danefæinspektør Peter Vagn
Petersen. Foreningen Norden i samarbejde med DOF Næstved aftenskole.
Vi mødes 20 min. før. Efter mødet mødes vi hos Tove og Ole W.
I øvrigt blev følgende emner og datoer
vedtaget:
8. okt. kl. 14:
Holsted Sognegård, Bertel Haarder, efter mødet hos Merete.
12. december kl. 12.00:
Julefrokost/møde hos Lise og Ole i
Myrup.

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

Det blev slutteligt besluttet at ”ret til
ændringer kan ske”. Vi sluttede hen på
eftermiddagen og kunne afklaret køre
hver til sit.
Ole W.
2. gruppe
2. gruppe er turhavende til gildehallen
den 23. oktober, så mødet blev indledt
med fordeling af opgaverne til gildehallen.
Derefter gik vi i gang med drøftelse
af arbejdsspørgsmålene til 1. etape af
gøngernes højskole.

dag, som vi startede med at nyde på
terrassen med lidt koldt til halsen!
Vi var en lettere amputeret flok, da
Grethe M var på ferie, og Hanne og
Christian var syge.
Vi var dog nødt til at gå i gang, da vi
var turhavende til gildemødet den 11.
september. Det var dog kun traktementet, da ledelsen selv ville finde en foredragsholder.
Vi fik hurtigt fordelt opgaverne, og så
nød vi kaffebordets glæder, mens vi fik
snakket løst og fast om sommerens oplevelser, det dårlige vejr etc. Vi håber at
blive fuldtallige næste gang.
Bodil

Vi kom igennem de første 4 spørgsmål,
og fortsætter med de sidste spørgsmål
på næste gruppemøde. Det gik rigtig
godt med at holde fokus på spørgsmålene, uden for mange ”sidespring”.
Næste gruppemøde den 25. oktober
hos Hans Köser kl. 10.00.
Referent Kurt Muusmann

gildehal
På Farmen
mandag 23. oktober kl. 19.30
Vandrehal fra kl. 19.00

Gruppe 3.
Gruppe 3 samledes hos Hans Jørgen og
Lilian den 5. september til gruppens
første møde. En solskinsrig eftermid-

Gruppevis tilmelding senest den
13. oktober til gruppe 2, Kirsten
Broneé på tlf.: 5048 9709

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

2. Næstved
Gildemøde

Invitation til

- den 11. september
Det var bare om at holde ørerne stive,
da Helge Adam Møller i en flydende
strøm fortalte om sit liv med mange
spændende og udfordrende oplevelser.

Var 28 år i Folketinget, hvor han blev
3. næstformand. Fulgte Kronprins Frederik på hans rejser rundt i Verden og
deltog i kongehusets fester på Fredensborg.

Gildemøde

Som dreng var han spejder i Egernpatruljen i 1. Næstved Trop. Fulgte senere
i sin fars fodspor og blev soldat. Brugte
sine mange kræfter som jægersoldat i
frømandskorpset.

– Alt sammen krydret med spændende
og morsomme anekdoter.
Lise

på Rosenkildevej

VANDREGRUPPEN
går tur ved Mern sundhedssti 24. oktober. Man samles ved hytten kl. 10.
Og så har jeg opsnappet fra “vandrørene” at Henrik fyldte 70 år den 8.
august.
Et stort og meget forsinket tillykke.

gildehal

18

Derefter vil Birgitte Drent, en
af vore lokale fortællere, holde
et rejseforedrag om Island.
Vi holder en pause, hvor der
serveres kaffe og lidt til den
søde tand.
Herefter vil Birgitte Drent fortælle om vikingernes bosættelse
af Island og læse lidt op fra en
af sagaerne.
Gildemødet er for gildebrødre,
ledsagere og gæster.

i Hytten
onsdag 11. oktober kl. 19.00
Tilmelding gruppevis til Ingrid
inden 5. oktober.
Ingrids tlf: 22 82 48 24.

sPEjderhytten
Program for aftenen:
Vi indleder med at servere et
måltid varmt mad.

Præstø

3. GRUPPE indbyder til

Mandag 9. oktober kl. 19.00

Vi hejser flaget for
Ketty Egestad

2. okt.

Tilmelding skal ske til Rikke
tlf.: 30243376 eller
erika.jensen@fakse-net.dk
senest d. 4. oktober 2017.

Hjertelig tillykke

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
JUBILÆUMSLØB I ST. HEDDINGE
Lørdag d. 2. september var vi fem
friske (ældre) piger, som drog af til
det årlige ØKSELØB i St. Heddinge.
Spændte, da der var lagt op til et anderledes løb end det, vi er vant til. Men vi
var enige om at få det bedste ud af og af
hele vor gildeånd sørge for en god dag
for spejderne. Det var anderledes, men
det behøver det jo ikke at blive dårligere af, og det var det bestemt heller

VIRKSOMHEDSBESØG
Mandag, den 8. oktober kl. 19.00
Vi skal besøge OTD-pakkeservice på
Elmevej 3. Stege. OTD Packing Service pakker og monterer High value
enheder for bl.a. høreapparatindustrien
og medicinalbranchen. Har eksisteret
i 23 år og beskæftiger omkring 10-15
personer. Virksomheden har for nylig
knopskudt en afstikker i en helt anden
retning. Nemlig som importør/eksportør af økologiske/Fairtrade skureklude,
skrubbehandsker og peelingsklude.

Vi hejser flaget for
Ketty Egestad

2. okt.

Hjertelig tillykke
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ikke. Vi havde fået en plads på byens
torv – solen skinnede og spejderne var
glade. Tak til Spejderlauget for endnu
en god dag. Kl. ca. 15.30 drog vi hjemad. Tog den smukke tur over Beldringe,
Fakse Ladeplads og Præstø. Hvor kan
man dog få mange dejlige timer sammen med spejdere og fornøjelige gildebrødre.
Tak til alle for en dejlig dag.
Elna

Glæd Jer til en hyggelig aften. Der må
gerne inviteres en gæst med!
Tilmelding skal ske til Kirsten senest
3. oktober. Mange hilsner 2. Gruppe

KALENDEREN:
Oktober:
Ma.02. Grp.møde i 1. grp. hos Ena
Ma.09. Gildemøde 2. gruppe
Ma.16. Grp.møde i 2. grp. hos Elna
Ti.24. Fellowshipday DIS Faxe
Ti.24. Deadline Nøglen
November:
Lø.04. I-dag – 3.Sj. DUS i Haslev
Ma.06. Grp.møde i 1. grp. hos Inger
Ma.13. Gildemøde 1. gruppe
Ma.20. Grp.møde i 2. grp. hos Kirsten
Ti.28. Deadline Nøglen

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

