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FælleS

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

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

Præstø
Dorthe Urech, tlf. 6066 �5�4
Spurvevej ��, 47�0 Præstø
dortheurech@gmail.com

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

Deadline til nr. 9, 2017
�0. november.

Forside: 
Oprydning på Farmen af 
Naturlauget.

Vi er i fuld sving med efteråret
Nogen synes det er lidt trist med al 
den mørke. Så må I bare se at komme 
ud – solen skinner faktisk indimellem 
regnbygerne, sikke en solnedgang der 
var her til aften - en rød-orange stribe 
langs hele vestkanten.

Det er nok derfor jeg altid har været 
glad for at have dyr. Så er man jo nødt 
til at komme ud og tage sig af dem. 
Samle æbler rundt omkring, fordele hø 
og halm, samle æg, fylde korn i skålene. 
Plukke de sidste brombær og hindbær, 
og husk lige at nyde skovens træer.

Jeg er et udpræget B-menneske – så 
det er faktisk mig der bliver snydt, når 
havemøblerne skal rykkes ind og uret 
stilles � timer tilbage, men så er det jo 
godt pandelygten er opfundet. 
    Rika

NæStved - FælleS

5-KamP

Indbydelse til gildebrødre i 2. Gilde og Suså-gildet. NU afholdes 1. 
konkurrence i 5-kamp 2017/2018: 

BiloRieNteRiNGSløB
Dato: Onsdag �. november �0�7

Startsted: Tybjerg-spejdernes hytte, Bjergbakken �6, 4�60 Herlufmagle

Tid: Kl. �9.00 til ca. ��.45

Medbring: Kompas, lygte, blyant, papirer og kamera/mobiltelefon

Priser: Kaffe/te/kage til arrangementerne er kr. 10.- pr. deltager og der 
kan som sædvanlig købes øl/sodavand til farmpris.

 
Tilmelding: Senest den 30. oktober til Helge på mail hbc@dlgmail.dk eller 

på tlf. 5550 0605 gerne hold/gruppevis 

Håber vi ses
Sct. Georgs Gildernes 5-kamp Laug
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NæStved - FælleS NæStved - FælleS

Fredslyset  kommer igen i år til Næstved. Den �. søn-
dag i advent (3. december) bliver juletræet tændt på 
Torvet.

Her vil vi være og dele lys ud, der er tændt ved Flam-
men, som en gave med ønske om fred.

Vi opfordrer gildebrødre fra begge Gilder til at møde 
op og være med til uddelingen og derigennem gøre os, 
Sct. Georgs Gilderne, synlige i bybilledet.

Der vil komme mere senere om mødetidspunktet.
                            Gruppe 3

Torsdag den 12. oktober samledes 
omkring 50 forventningsfulde beboere 
i festsalen til en hyggelig eftermiddag. 
Og de blev ikke skuffede! “Den Mun-
tre Trio” satte straks en dejlig stemning 
med deres gode, gamle numre, som var 
lige til at synge med på. Og der blev 
nynnet og sunget! 

Efter de første � kvarters underhold-
ning blev der traditionen tro serveret 
kaffe og lækre lagkager, og så gik trio-
en atter på scenen og gav yderligere en 
halv time med smittende numre, inden 
vi takkede af, og beboerne gik hjem 
med glad musik i kroppen!

Lørdag den 7. oktober var vi mødt 
talstærkt frem til nogen timers arbejde 
om formiddagen.

Frank Jensen fik eftersået græs på den 
kommende lejrplads, hvor der allerede 
nu er den nydeligste græsplæne.

Kurt Jacobsen og John Nielsen fik ryd-
det bag rafteladen, hvor det efterhåm-
den var groet helt til, så den side af 
bygningen kan få noget luft.  

Tim, Anne og Niels flyttede telefon-
stopler fra den gamle shelter til en ny 
plads ved værkstedet. Det er planen at 

CaFéeFteRmiDDaG På 
KilDemaRKSCeNtRet

Sct. Georgs Gilderne kommer igen 
torsdag den 7. december, hvor Senior-
koret underholder ved Julecaféen.

Bodil Kjeldgaard
NatuRlauGet

de skal bruges når den store bålplads 
bliver renoveret.

Merethe kom forbi lige til kaffepausen 
hvor hun havde medbragt kage, hun 
kunne desværre ikke deltage aktivt på 
grund af en kedelig lungebetændelse.

Vi havde en god formiddag der sluttede 
da regnen blev for kraftig. Det er rart at 
få ordnet nogen af de ting som man har 
planlagt. Vi fortsætter med rydning og 
planering af området til den nye lejr-
plads så vi om � eller � år kan tage den 
i brug.

Niels
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NæStved - FælleSNæStved - FælleS

Seniorerne var var på Farmen mandag 
den 16. oktober til det månedlige laugs-
møde. Der var denne mandag et pænt 
fremmøde, men som tidligere nævnt er 
der stadig plads til nye seniorer, da der 
er en hel del småreparationer som ven-
ter på en kærlig hånd.
     
Af opgaver fik vi denne mandag slået 
et dørstop i jorden ved entredøren så-

Sct. Georg løbet �0�7 blev kort nævnt 
af redaktøren i sidste nr. af Nøglen da 
undertegnede desværre ikke kunne 
nå at få sammentømret et skriv inden 
deadline. Men her kommer lidt fra et af 
spejderlaugets nye medlemmer:

Traditionen tro betyder september af-
holdelse af Sct. Georgs løbet og �0�7 
var ingen undtagelse. Spejderlauget 
har i år fået et par nye medlemmer –
”håndplukket” fra svendegruppen. Og 
det nye laug blev ret hurtigt, ved det 
første planlægningsmøde enige om at 
temaet for årets løb skulle være gamle 
spejderfærdigheder anno �960. Enige 
var vi også om hvilke færdigheder der 
skulle dystes i – men da snakken faldt 
på den sædvanlige sodavand og tilhø-
rende basse, måtte der indgås et kom-

SCt. GeoRG løBet 2017
promis/fornyelse idet ”de nye” fandt 
det mere passende at servere frugt, 
juice og müslibar.

Efter yderligere et møde, med besig-
tigelse af Hyllinge der var valgt som 
base for afholdelse af årets dyst og et 
møde hvor de forskellige arbejdsopga-
ver (indkøb, fremskaffelse af materia-
ler osv.) blev fordelt, oprandt pludselig 
lørdag d. ��. september hvor vejrgu-
derne viste sig fra den bedste side med 
et fantastisk sensommervejr.

Kl. 9.�0 mødte ca. ��0 børn og voksne 
op ved spejderhytten i Hyllinge (nogle 
måtte dog lidt på sightseeing i denne, 
for mange gildebrødre så ukendte del 
af kommunen). I forhold til tidligere år 
var fremmødet noget begrænset og ret 

”gult” idet det meget tydeligt 
var de Gule spejdere fra Næst-
ved der klart var i overtal. Af 
KFUM-spejdere deltog hold 
fra Hyllinge, Tybjerg og Toks-
værd. Alt i alt lykkedes det at 
stille �� A/B-hold og 8 C/D-
hold.

Det forholdsvis begrænsede 
fremmøde lagde dog ikke en 
dæmper på dagens afvikling 
og alle deltagere og postbe-
mandinger/dommere begav sig 
med krum hals ud mod dagens 

I Nøglen nr. � var et lille indlæg vedr. 
Frimærkeindsamling.

Efterfølgende kan noteres at den samle-
de mængde blev på 7,7 kg. Ikke meget 
når det er sket over 4 år. Skulle nogen 
have lyst til at fortsætte, er man meget 
velkommen.

FRimæRKeiNDSamliNG
Ved afklipning af frimærkerne skal der 
være ca. ½-� cm papir af kuvertens for-
side rundt om frimærket. Frimærkerne 
afleveres til indvejning på Gildetin-
gene. 

Venlig hilsen
Erling L.

SeNioRlauGet
ledes at døren ikke støder mod ned-
løbsrøret. Udendørsklokken er taget 
ned for at blive renoveret af TRIST. 
Erling og Kurt Muusmann fik slået 
græs så det forhåbentlig kan holde til 
foråret. 

Næste møde bliver mandag den 20. 
november
   Hans Jørgen

udfordringer om førstehjælp, kimsleg, 
kompas, knob, semafor, bål, afstands-
bedømmelse mm. Og efter endt dyst 
samledes alle atter ved spejderhytten 
hvor der blev hyggesnakket, leget, spist 
frugt, müslibar og drukket juice mens 
pointene blev talt op. Herefter kunne 
Helge overrække sølvplader for såvel 
turnout samt bedømmelser til de bed-

ste hold. Alle skjold gik igen til de gule 
spejdere da de var de eneste der kunne 
stille med flere hold i alle enheder.

En dejlig dag var klar til afslutning ca. 
�4.�0 – hvor Heidi sagde farvel og på 
gensyn til alle deltagere.

På spejderlaugets vegne              Lykke
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SuSå gildetSuSå gildet SuSå gildet

Psst!
...har du hørt?

JULEKLIP
...den 16. december 

Tidspunkt og sted kommer 
på et senere tidspunkt.

               Hilsen nissen

GilDehal
På Farmen

tirsdag 7. november kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Vi fejrer Tim, der har haft �5-års 
jubilæum den 8. oktober.

Gruppevis tilmelding senest den 2. 
november til Dot, tlf.: 2345 8630 
eller dottimthy@gmail.com

Gruppe 2
Gruppemøde 5. oktober hos Bodil.

Alle var mødt undtagen Lisette, men 
hun er jo lovligt undskyldt, da hun ikke 
var tilstede, da datoerne for møderæk-
ken blev fastlagt.

Vi i gruppen har givet os selv den op-
gave at få mindst � nyt gildemedlem 
pr. gruppemedlem. Lidt af en opgave 
og meget op ad bakke, men vi har be-
sluttet, at vi ikke lader os distrahere af 
kendsgerninger.

Vi er så optimistiske med henblik på 
projektets succes, at vi har fastsat en 
dato for introduktionen af de kommen-
de nye Gildebrødre og søstre:
Onsdag den �0. januar �0�8 mødes vi 
således på Farmen til et måltid mad og 
en uformelt og hyggelig snak med de 
kommende gildebrødre (håber Jens har 
reserveret Farmen og forberedt en fan-
tastisk salgstale).

Derudover talte vi lidt om nytårsgilde-
hallen den �6. januar �0�8, hvor Suså-
gildets gruppe � er arrangør sammen 
med �. Gilde.

5-kampen er et supergodt initiativ, og 
vi skal selvfølge alle deltage, på den 
ene eller anden måde. Allerede d. �. 
november går det løs med biloriente-

Nyt FRa GRuPPeRNe
Gruppe 1 
Gruppen har holdt sit andet møde, og 
bød Gunnar velkommen  

Gildehallen den 7. november blev plan-
lagt.

Det blev en livlig debat om det afslut-
tede Sct Georgs Løb, både med ris og 
ros.   

ringsløb, så det bliver jo spændende 
hvordan vi klarer os.

Næste møde er, som aftalt, den 2. no-
vember hos Lykke. Som altid starter 
vi kl. �9:00. Her skal vi have styr på 
nytårsgildehallen.

Som altid (hvis man kan sige det efter � 
møder) var stemningen positiv, og be-
værtningen helt i referentens ånd.

Venlig hilsen Kurt

Afslutning med kaffe og livlig snakken 
om løst og fast som vi er bedst til.

Næste møde hos Anne den 14. novem-
ber.

Søren                                            
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Gruppe 4 
- har været samlet den 4. oktober hos 
Lars.

Vi fik planlagt traktementet til det fæl-
les foredrag på Farmen den 9. oktober.

Herefter drøftede vi mulige emner for 
vores næste arrangement som turha-
vende den 6. februar �0�8.

Glæd jer! Der er (syntes vi) spændende 
emner i støbeskeen.

Vi drøftede muligheden for at genop-
tage den gamle tradition med fælles 

Gruppe 3
Den 25. oktober holdt vi møde hos 
Emmy. Desværre var det ikke muligt at 
samle hele gruppen.

Det blev en god aften, hvor mange 
emner blev vendt. Aftenens egentlige 
emne kildekritik ventede vi med til ef-
ter, vi havde nyt Emmys lækre trakte-
ment.

Næste møde 27. november 2017 kl. 19  
hos Palle.

Emnet er fortsat om kommunikation:
�. Takt og tone på nettet og i virkelig-

heden, og
�. Hvordan taler vi med hinanden ge-

nerationerne imellem.
Inger

Svendegruppen håber, at alle gil-
debrødre med familier vil sætte 
X i kalenderen, hvor vi afholder 
nytårsbanko på Farmen. Nærmere 
info følger i næste nr. af Nøglen.

NytåRSBaNKo
Tirsdag 9. januar 2018 

kl. 19.00 på Farmen

Sæt   i kalenderen

Startskud på Munkebakken for alle 
spejdergrupper incl. Tambourkorpset. 
Niels sender en føler ud om interessen 
er til stede førend vi påbegynder et evt. 
arbejde og involverer de øvrige gilde-
brødre i planerne.

Næste møde er hos Ib den 14. novem-
ber kl. 19.00.

På gruppens vegne
Line Hebo Kræmmer

2. NæStved

Nyt FRa GRuPPeRNe
1. gruppe
 Som i Adam Oehlenslagers digt fra 
�80� “Guldhornene” foregår det ikke i 
vore tider når der findes danefæ i den 
sorte muld. Det blev vi, der den �4. sep-
tember i Musikstalden på Grønnegade 
Kaserne, deltog i foredraget “Detek-
torfund og Danefæ” hurtigt klar over. 
Det var Foreningen Norden, Folkeuni-
versitetet m.fl. foreninger der stod for 
aftenen. Der blev næsten fuldt hus. Det 
var Nationalmuseets “Danefæinspek-
tør” Peter Vagn Petersen der holdt fore-
draget. Ligeså knudret hans titel fore-
kom mig, lige så klar i mælet var han.

Danefæ har ikke noget med Danmark 
at gøre. Nu om stunder er det ikke kun 
plovjernet eller “dansende møer” der 
finder ting og sager i jorden, nej det er 
i høj grad amatørarkæologer, der med 
deres detektorer finder langt det meste 
af de fund der i vore dage gøres. Ja der 
gøres så mange fund at Nationalmuseet 
er flere år bagud med registreringen, og 
dermed også med udbetalingen af den 
dusør der gives. En ting der undrede 
mig var, at det er finderen, og ikke bon-
demanden der ejer jorden, der får fin-
delønnen, men andet kan aftales.

Der findes mest danefæ på Sjælland. 
Hele foredraget kan ikke gengives, 
men det er nu tredje gang   vi har været                
til foredrag i Musikstalden  og det er 

tredje gang at teknikken ikke virker 
helt som den skal. Det var ellers spæn-
dende at få et indblik i et område som 
mange i vor gruppe i hverdagen ikke tit 
tænkte på.

Mødet blev efterfølgende afsluttet hos 
Tove og Ole, meget praktisk tæt på 
Grønnegade.

Vort næste møde er onsdag den 8. no-
vember kl. 14.00, sted: Holsted Kirkes 
Sognegård. 
Emne: Bertel Haarder taler om Folke-
kirkens værdier. Vi bør møde �0 min. 
før. Efter mødet kører vi til Merete.

Refr. Ole W.

De higer og søger 
I gamle Bøger, 
I oplukte Høie 
Med speidende Øie, 
Paa Sværd og Skiolde 
I muldne Volde, 
Paa Runestene 
Blandt smuldnede Bene.

2. gruppe
Vi mødte kl. �0.00 hos Hans Köser, 
hvor Gundhild havde formiddagskaf-
fen klar.

Hurtig overstået fortsatte vi med spørgs-
målene til gøngernes gildehøjskole. Vi 
tog fat på opgaven der lød på synde-
faldsmyten. Med hjælp fra print hentet 
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2. NæStved

Gruppe 3
Gruppen havde bestemt sig for at del-
tage i Fellowship Day, og i piskende 
regnvejr nåede vi frem til Sognehuset 
i Faxe. Her fik vi en meget spændende 
aften, hvor Claus Jørn Nielsen, konsu-
lent i Grænseforeningen, gav os indblik 
i mindretalsproblematikker i grænse-
områder. Han var var en meget vidende 
og levende fortæller, så man fik virke-
lig noget med hjem. 

Og så skal ikke glemmes det kammerat-
lige samvær med de andre gildebrødre 
i distriktet, samt det lækre smørrebrød! 
En rigtig dejlig aften.                Bodil K

juleGilDehal
på Farmen, mandag 4. decem-

ber kl. 19.30 

Vandrehal fra kl. 19.00

Gruppevis tilmelding
senest 28. november til Hanne

hanneogfrank@privat.dk

vi hejSer Flaget FOr

Fødselsdage:

Anne Lis Caspersen   5. nov. 
Ole Wulff �7. nov.
Hans Jørgen Nielsen �0. nov.
Anne Lise Koefoed   �. dec.
Grethe Bjerg   4. dec.

hjertelig tillykke

på nettet, blev endelig konklusion på 
spørgsmålet udskudt til næste møde.

Det sidste spørgsmål i ”etape �” gik 
på, hvor vi i dag får vores viden fra. 
Spørgsmålet vi her drøftede, kan beskri-
ves som begrebet ”Google-videnskab”. 
Tror vi på alt, hvad vi her kan finde af 
svar? Vi var enige om, at meget faktuel 
viden kan hentes, men også, at vi skal 
bruge vores sunde fornuft, og ikke tage 
alle oplysninger for gode varer. En vis 
skepsis er godt at have med.

Kl. ��.00 var det tid til frokost, hvor 
der altid indtages lidt over den daglige 
ration.
��.�0 var det tid til opbrud, efter nogle 
timers heftig debat. Godt at vi ikke er 
enig i alt. 

Næste møde den 15. november kl. 
19.00 hos Grethe Bjerg.

Referent Kurt Muusmann

PræStø

SCleRoSeaFteNeN 
Den 20. september havde vi besøg af 
sclerose-foreningen til den årlige æble-
kage-fest, som de kalder det, når de 
skal besøge Præstø.

Vi mødtes i Kirkehuset, hvor Dorthe 
fortalte og viste billeder fra lidt af dag-
liglivet i Singapore, hvor hendes datter 

Den 11.oktober holdt vi gildehal. Gil-
demesteren fortalte om lederen af Kir-
kens Korshær. Hendes liv havde været 
meget spændende. Hun mistede sin 
mand, mens de sammen arbejdede i 
Pakistan. Han blev dræbt af trosfæller. 
Hun besluttee at tage tilbage til Dan-
mark med deres børn og arbejde videre 
her.

GilDehal
I eftergildehallen stod menuen, tradi-
tionen tro, på sild og en snaps.

Bent er desværre stadig syg. (Håber vi 
snart ser ham igen). Både Bent og Rika 
har været gildebrødre i 40 år og blev 
også – efter bogen – honoreret med 
kort med indlæg.

Ingrid

og med familie skal bo de næste par 
år.

Meget interessant for både os selv og 
vore gæster. Dorthe var en god fortæl-
ler, og både æblekager og vindruer 
faldt i alles smag.
Fin aften.                                       Rika
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Nye arraNGemeNter
Søndag den 5. november 
Dansk Flygtningehjælps indsamling starter fra Spejderhytten kl. ca �0.

onsdag den 15. november 
Gildemøde.
Til gildemødet er der tilmelding 10. november til Ingrid tlf. 2282 4824.
Den aften er ægtefæller velkomne.

Søndag den 19. novenber
Bytur i Præstø. Vi mødes ved Spejderhytten kl.�0.

tirsdag den 28. november
Afhentning af Fredslyset i Roskilde. Nærmere besked hos Rika.

torsdag den 30. november
JULEARRANGEMENT kl. 13.
4. gruppe inviterer alle gildebrødre med ledsagere 
til festlig sammenkomst i Hytten. Man medbrin-
ger selv drikkelse og en pakke til �0-�5 kroner.
Pris pr. deltager 150 kr.
Tilmelding gruppevis til Knud senest 16.novem-
ber - tlf. 3399 1895.

onsdag den 6. december
FREDSLYS fra hytten kl. 18. Derefter andagt i 
kirken og varm kakao og æbleskiver i Hytten.

Torsdag den 7. december fylder Ingrid 75 år. Tillykke, tillykke!

Tilslut mindes I om de “sure” pligter (hytterengøring) i uge 47.  
Nærmere besked fra hytteudvalget.

Bag et nydeligt højt hegn på Elmevej i 
Stege ligger OTD Packing Service. Det 
anede jeg og flere andre ikke! OTD fir-
maet pakker og monterer High Value 
enheder for høreapparatindustrien og 
andre indenfor medicinalindustrien. 

Her residerer Yvonne og Tommy Dani-
elsen. I snart �5 år har de dannet par. 
Et fantastisk team ved tilsyneladende 
at være hinandens modsætninger. Han 
generøs, varm og dynamisk, hun smuk 
med en ro omkring sig, begge med 
humor og godhed for hinanden. (Min 
absolut subjektive iagttagelse). Det he-
le begyndte med at Tommy syede og 
reparerede faldskærme. Han ville lave 
noget andre ikke gjorde, og han var god 
til at pakke ind. Intet var for stort eller 
for lille. Jo værre, jo bedre.

De købte en nedlagt vognmandsfor-
retning med store garager i Borre, men 
efterhånden voksede opgaverne og da 
den 8. container kom i baghaven i Bor-
re købte de industribygningen på Elme-
vej �. Her er ca. 600m�, men en ny stor 
ordre, fra det verdenskendte Videx om 
bl.a. pakning af kontroltabletter, gør at 
en ny hal er på tegnebrættet.

OTD er en særdeles kontrastfyldt virk-
somhed. Store apparater, mange store 

kasser og alle de forskellige smådele i 
den ene beholder efter den anden. Der 
er ikke den mindste dimsedut, der ikke 
kan pakkes i små plasticposer. Den 
mindste er et batteri på størrelse med 
et saltkorn!

Blandt de mange specielle opgaver, 
pakker OTD alt forskelligt tilbehør til 
høreapparater fra GN resound.  Også 
alt hvad der har med APODANs me-
dicinaludstyr til de nedre regioner og 
andre specialiteter indenfor medicinal-
industrien.

Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldt 
besøg. Der er konstant udsugning, der 
skal være rent, men ikke sterilt. Alt der 
udgår herfra er nummereret med serie-
nummer og datomærket og bliver ste-
riliseret et andet sted i Danmark. Hele 
vægge er fyldt med ringbind indehol-
dende manualer og kontrol.

Oprindelig var der �5 ansatte, men for 
8-9 år siden overgik man til halvauto-
matik og maskinær robot, så nu er der 
9 personaler. Spændende at se sådan en 
robotproces fra opsamling, sortering, 
deling, samling og til sidst oplukning 
af de små plasticposer, hvor de to små-
bitte ørebatterier nænsomt blev place-
ret og lukket for.

eN hiStoRie om at tuRDe
Virksomhedsbesøg den 9. oktober 2017
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Stege Stege
Imponerende hvad de to har bygget op 
sammen.

Hjemme i Borre har Yvonne sin egen 
lille sæsonbutik. LAVINIA med im-
port/export af økologiske fairtrade  sku-
reklude o.m.a., absolut et besøg værd 
til sommer. 

Yvonne og Tommy havde ikke før haft 
”virksomhedsbesøg”. Jeg håber de fik 
lyst til at delagtiggøre andre i deres ar-
bejdsglæde. 

Tak til dem og til �. gruppe for en spæn-
dende aften.

Jytte 1. gruppe

En aften i Bernards tegn, hvor Jane 
og Søren Hornbæk samt Sørens datter 
Teresa med varme og glæde – sammen 
og hver for sig – fortalte om deres fæl-
les rejse til Nairobi/Kenya suppleret 

med fremvisning af mange billeder. 
Sørens anden datter Laura havde  også 
været med på rejsen.

Bernard besøgte Møn og os i marts 
�0�6 og her fik han det korte ophold 
til trods mulighed for at få et fint og 
varmt venskab med Søren, der nåede at 
få vist Bernard rundt i København og 
kørt ham fra lufthavnen til Møn.  

Sct. Georgsgildet tegnede i �978 gen-
nem Red Barnet et sponsorat for Ber-
nard på Starehe Boys Center i Nairobi. 
Bernard gennemførte sin Primary-
School-eksamen på landet, ca. �50 km 
fra Nairobi, hvor han boede sammen 
med sin mor, der tidligt var blevet enke, 
og sine 6 søskende. På Starehe startede 
Bernard i gymnasiet i �978 og fik sin 
studentereksamen her i �98�.

Han kom på universitetet i Nairobi i 
�984, hvor han fik en bachelorgrad i 

maNDaG DeN 25. SePtemBeR

naturvidenskab, matematik og kemi 
efter � år. Efter at have arbejdet for 
regeringen som kemiker, gennemførte 
han en mastergrad i Public Health ved 
Kenyatta Universitetet, der afsluttedes 
i �009. Dette førte til, at hans arbejde 
blev udvidet og i dag omfatter overvåg-
ning og evaluering af laboratorieservi-
cer i hele landet og sygdomsforebyg-
gende services, så som HIV, malaria og 
tuberkulose.

Bernard havde insisteret på, at familien 
Hornbæk på 4 personer under besøget 
skulle bo i hans hus sammen med hans 
familie, der består af hans kone Jane, 
der er folkeskolelærer og 4 børn, der 
alle var kommet hjem for at være med 
den uge, der var besøg. Den ældste af 
Bernards børn er færdiguddannet som 

læge, den næste er uddannet jurist og 
de to mindste går på henholdsvis kost-
skole og i  folkeskole. Børnene er i en 
alder fra �� til �7 år. 

Vi så billeder af familiens hus, som 
Bernard selv havde ladet bygge for 4 år 
siden. Huset var bygget i sten med en 
stor mur omkring af sikkerhedsmæs-
sige grunde. Da Bernard var begyndt at 
tjene penge, var det første han sørgede 
for at købe et stykke jord til sin mor, 
så hun kunne få sit eget hus at bo i og 
dernæst sørgede han for et til sig selv 
og sin familie.

Bernard havde planlagt et meget fint 
program og Starehe Boys Center blev 
besøgt, hvor der blev lejlighed til at 
hilse og tale med direktøren. Efter de 
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mange år kunne Bernards mappe på 
skolen hentes frem og det var et røren-
de gensyn for Jane så mange år efter 
her at kunne se breve og kvitteringer 
for penge/gaver, hun selv havde sendt 
– det viser den ordentlighed, der her-
sker på skolen. 

Starehe Boys center er en meget efter-
tragtet skole og til den sidste optagel-
sesprøve var der ��.000 ansøgere til 
�00 pladser.

Bernard havde planlagt en safari-tur på 
� dage, hvor man med lejet chauffør i 
en stor jeep til formålet kørte til Ma-
sai Mara, den nordligste del af Sengeti 
Sletten, ca �00 km. fra Nairobi. Taget 
på bilen kunne åbnes og her kunne man 
i sikkerhed beskue alle de mange vilde 
dyr og fugle.

På vej tilbage fra safari havde det væ-
ret en hel enestående oplevelse at be-
søge Bernards barndomsegn, højt oppe 
i bjergene i et område omkring Rifts 
Valley samt hans folkeskole med 900 
glade elever og �0 lærere samt nogle 
frivillige forældre. Man nåede dertil 
ad krogede og vanskelige tilgængelige 
veje og så billeder af det hjulspor, der 
førte op til skolen og som havde været 

GilDemøDe
i Hytten

mandag 13. november kl. 19.30

Hvad laver en jæger i dronnin-
gens hus ? 
Det vil dronningens mangeårige 
jæger Steen Meier fortælle om.

Der vil blive serveret kaffe/te og 
kage.

Ægtefæller og andre gæster er me-
get velkomne og for dem er prisen 
20,- kr. pr. person.

Tilmelding til Jytte senest 6. no-
vember på tlf. 5581 1217 eller 5162 
4333 – jyttehoelund@live.dk

1. gruppe

vi hejSer Flaget FOr

Fødselsdage:

Anni Sørensen �7. nov.

hjertelig tillykke

Bernards skolevej i 8 år. Besøget var 
improviseret og vakte stor begejstring 
hos eleverne. For nogens vedkommen-
de var det formentlig første gang, de så 
hvide mennesker. 

Det kan nævnes, at Bernard fik sit før-
ste par sko, da han startede i gymnasiet 
på Starehe med snørrebåndsbinding 
som et stort problem og her så han også 
for første gang i sit liv elektrisk lys. 

Bernard tog gæsterne med til sin arbejds-
plads, som er National Public Health La-
boratory, en del af Sundhedsministeriet, 
beliggende på Universitets Hospitalet 
Kenyattas område midt i Nairobi, hvor 
der også havde været lejlighed til at tale 
med nogle af Bernards kollegaer.

En anden udflugt gik gennem smukke 
egne med teplantager og her fik man 
lejlighed til at mødes med en tedyrker. 
Nairobi ligger �.000 meter over havets 
overflade, har en meget behagelig tem-
peratur med kolde morgener og aftener, 
men et klima der er velegnet til tedyrk-
ning.

Der blev serveret kaffe med Hannes 
lækre hjemmebagte boller og Kettys 
dejlige æblekager og Søren sluttede af 
med at vise lidt ekstra billeder og kom-
mentarer hertil. 

Teresa fortalte, at Laura og hun havde 
ønsket at komme på et af de store mar-

keder i Nairobi og Bernard havde taget 
dem med på det største og gjort dem 
klart, at de skulle lade ham handle, da 
der var stor forskel på priser for lokale 
og turister.

Dette er blot et lille udpluk af foredra-
get fra den enestående rejse Teresa, 
Jane og Søren tog os med på, men hel-
digvis var der �00% fremmøde, så alle 
har fået hele fornøjelsen sammen med 
�0 gæster.

Inger

KaleNDeReN:
November:
Lø.04.   I-dag – �.Sj. DUS  i Haslev
Ma.06. Grp.møde i �. grp. hos Inger
Ma.��.  Gildemøde  �. gruppe
Ma.�0.  Grp.møde i �. grp. hos Kirsten
Ti.�8.    Deadline Nøglen

December:
Sø.0�.  Julemøde     �. gruppe
Ma.��. Grp.møde i �. grp. hos Jytte

januar 2018:
Ma.08.  Nytårsgildehal  �. gruppe
On.�0.  Nytårskur – Kurt Muusmann
Ma.��.  Grp.møde i �. grp. hos Hanne
Ma.�9.  Gilderådsmøde

Deadline til nr. 9 
er tirsdag den 28. november
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Stege

indbydelse til

Juletur/julefrokost
Søndag den 3. december

For dem der går turen mødes vi i Ulvshale ved Tønden kl. 11.00 
og går en tur i skoven.

Kl. 13.00 mødes vi i Hytten til julefrokost og hyggeligt samvær.

Pris 60,- kr. for medlemmer og 160,- kr. for gæster.

Tilmelding til Kirsten 2242 3579 inden den 24. novemeber.


