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FælleS
Kære alle
Har læst i avisen, at empatien er fal-
dende. Mig-selv kulturen slår igennem. 
Vi har sikkert alle sammen studset over 
at det er helt almindeligt at sige MIG 
og min ven fx Da vi var børn, var det 
bestemt ikke god tone, det hed – min 
ven og jeg skal i skoven fx!
Er vi blevet mere egoistiske, tænker 
kun på os selv. Der tales så meget om 
begrebet Curlingforældre. Måske er det 
årsag til problemet med den faldende 
empati, uroen i skolerne, hvor man kun 
er interesseret i at høre sig selv og hvor 
det at moppe er blevet udbredt! 

De fleste af os i gilderne er fra en tid, 
hvor vi lærte ”at opføre os ordentligt”! 
Vores spejdertid lagde op til, at man: 
var til at stole på, hjælpsom, var en god 
kammerat, kunne klare sig selv, være 
god mod dyr osv.

Nogle af os er fra en tid, hvor man ”På 
sin ære lovede at holde spejderloven”. 
Da jeg en forårsdag aflagde mit spej-
derløfte, følte jeg virkelig noget for det. 
Måske er det årsagen til, at jeg mener 
det er tilstrækkeligt med bare ét gilde-
løfte.

I patruljen opdagede vi, at alle kunne 
noget, men at ingen var god til alting. 

På min første divisionsturnering, jeg 
har vel været �� år, skulle hver af pa-
truljens medlemmer påtage sig en op-

gave på et løb. Jeg var den yngste og 
patruljelederen kiggede lidt ud over 
flokken, der var ”til rådighed”, vur-
derede måske, hvor jeg kunne gøre 
mindst skade! Jeg fik duelighedsteg-
net ”Altmuligmand” og jeg gik til 
opgaven, at fremstille et piskeris! Jeg 
fik udleveret noget ståltråd og sikkert 
også en tang til at klippe det over med. 
Jeg valgte en model, vi havde der-
hjemme. I kender den – pæreformet 
med en ”takling” om håndtaget. Pro-
blemet var, at jeg ikke havde kræfter 
i mine små tynde fingre til at udføre 
opgaven ordentligt! Der blev et piske-
ris ud af det, det kunne sikkert også 
bruges til at piske med, men kønt var 
det ikke – og jeg var ikke tilfreds. Vi 
vandt ikke turneringen, men alle hav-
de ydet deres bedste! 

Denne oplevelse fandt sted sidst i 
�940erne. Det var gode tider for spej-
derkorpsene. Vi var tre pigespejder-
troppe i Køge – vi var lige så mange 
spejdere som i resten af divisionen! 

I �960erne var det ikke ”moderne” at 
være spejder. Først for 8-�0 år siden 
havde man fået redefineret det, ”at være 
spejder”, det betød medlemsfremgang. 
Måske blandt andet fordi forældre kun-
ne se den personlige udvikling, der lig-
ger i at være spejder. I dag er der ca. 
70.000 medlemmer i de 5 spejderkorps 
i Danmark og spejderarbejdet ser me-

get anderledes ud end dengang vi var 
spejdere.

Verdensspejderbevægelsen har – ifølge 
Lars Kolind – et mål for �0��, altså om 
fem år. Man satser på, at der er �00 mil-
lioner spejdere og at man har modtaget 
Nobels Fredspris!

I dag er der ca. 5� millioner spejdere i 
�69 lande – målet er altså en fordobling 
på 5 år! Tænk, hvis vi kunne fordoble 
medlemsantallet i Gilderne i Danmark, 
så vi var 8.000 medlemmer i �0��! Det 
er da et mål at stræbe efter!

I efteråret udkom tre bøger, som jeg har 
bemærket.

Rane Willerslev ”Tænk vildt”. Rane 
Willerslev er som I sikkert ved ny di-
rektør for Nationalmuseet. Hans tanker 
om fornyelse af Museet starter med det, 
han kalder en ordentlig rusketur – for, 
at der kan findes nye veje, der kan gøre 
museet interessant også for yngre ge-
nerationer.

Filosoffen Svend Brinkmand udkom 
med ”Gå glip”. Han skriver om be-
grænsningens kunst. Vi i gilderne und-
skylder os ofte med manglende kræfter 
– vi er for gamle – men, hvis vi nu be-
sluttede os til at ”gå glip” af nogle af de 
ting, vi plejer at gøre, kunne vi måske 
få kræfter til at udvikle gildebevægel-
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Gilderejse 2018

RHINEN – ROMANTIK & HISTORIE
Kultur-historisk-natur HYGGEREJSE: 24.-30. august 2018

HUSK at tilmelde dig Rhinturen som er omtalt i sidste blad, og som “Stof-
fer”,  vores udmærkede rejseleder, skriver:

Denne tur har mange fordele. Tid til at nyde morgenmaden – og ingen lange 
køreafstande – heller ikke på ud- og hjemturen. 

Denne tur bliver en rigtig “ferie-tur” – Det er tanken med den – om dagen 
dejlige spændende oplevelser – og om aftenen hygge med god mad – og den 
dejlige stemning ved Rüdesheim og Rhinen.

Tilmelding til Ruth Rosfeldt 
tlf. 5650 2710 / 2095 9549

FÅ PLADSER TILBAGE 
- SÅ SKYND JER!

sen – i stedet for at fortælle hinanden, 
vi kun har max. �0 år tilbage.

Den tredje bog er Tor Nørretranders 
”Se frem”, hvor han opfordrer os til at 
være optimistiske med hensyn til frem-
tiden – der venter en ny, lys tid rundt 
om hjørnet.

Når jeg læser bøgerne oplever jeg an-
dre ledelsesformer og andre måder at 
omgås hinanden på. Det kunne være 
interessant, hvis vi kunne implemen-
tere nogle af disse tanker i gildebevæ-
gelsen.

Hvordan vi skal kunne det? Ja, måske 
kræver det, at gildebevægelsen får en 
ordentlig rusketur og måske må vi gå 
glip af noget for, at vi kan komme frem 
til hjørnet og se den lyse fremtid.

Grundlaget er på plads, så hvis vi tør 
give gildebevægelsen en ordentlig ru-
sketur er jeg overbevist om, at vi har en 
lys fremtid – HVIS vi altså tør!

Lone Erkmann
2018

	 	

sct. georgs gildet 
i faxe

I anledning af Sct. Georgs Gildet i Faxe i år har 70-års 
jubilæum, vil det glæde os at se dig/jer til åben gilde-
hal

lørdag 17. marts 2018 kl. 13.30
i spejderhytten

Rosenkildevej 12, 4640 Faxe

Efter gildehallen vil der være reception fra kl. 14.30 til 
16.00.

Af praktiske årsager, vil vi gerne have en bindende 
tilmelding senest den 6. marts 2018 til 
gildemester Preben Gustafsen 
enten på mail: pgustaf-sen@
gmail,com eller på telefon: 
5171 4866.

	 Med	gildehilsen	
Preben	Gustafsen

Gildehal 
oG 

Reception
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Det er et rimeligt krav. at den, der vil 
fortælle eller vise noget, spørger om 
alle kan høre eller se det.

I mange forsamlinger og andre sam-
menhænge kan det være svært høre, 
hvad der bliver sagt og sommetider er 
det uklart og man misforstår det. 

Det kan give unødvendig ængstelse, el-
ler forkert opfattelse, som f.eks. under 
den store oversvømmelse i Østpaki-
stan/Bangladesh i �970, hvor der ikke 
over radioen blev advaret tiltrækkeligt 
klart om kæmpeflodbølgen, der dræbte 
�90.000 mennesker.

Eller nogle dage senere i området, hvor 
jeg i en helikopter var med at lede ef-
ter et nedstyrtet nødhjælpsfly med bl.a. 
dansk last, og det var planen, at jeg få 
timer efter skulle flyve til Danmark, 
hvor jeg næste dag skulle til pressekon-
ferece i København.

Lis ringede til Folkekirkens Nødhjælp 
for at høre, hvilket tidsrum jeg skulle 
lande, og telefondamen svarede, gene-
ralsekretæren er desværre optaget lige 
nu, fordi et fly med bl.a. vores last er 
meldes forulykket. Lis vidste i et døgn 
ikke om jeg var på dette fly, men jeg 
var på et andet fly og ankom planmæs-
sigt, og jeg vidste ikke, at Lis havde 
grund til ængstelse.

Sådan kan vi i dagligdagen også få for-
kert opfattelse bl.a på grund af dårlig 
hørelse eller støj. eller ord valg, der kan 
opfattes forskelligt

Sct Georgs Gildet har en vinterhøjsko-
le, hvor grupperne bearbejder forskelli-
ge spørgsmål, bl.a, om demokrati, hvor 
det naturligt er vigtigt, at alle får ordet, 
så man undgå det problem, der des-
værre ofte opstår, at en eller flere i en 
gruppe snakker ustandseligt og derved 
forhindrer andre i gruppe i at komme til 
orde og blive hørt, selv om de mange 
gange prøver at sige noget.

Deltagere i foreninger kommer ofte i 
flere andre aktive sammenhænge, og 
hjælper også hinanden ved møderne, 
men der ser man engang imellem en 
person, der kommer til at sidde helt iso-
leret ved bordet imellem to snakkende 
grupper - jeg har desværre selv oplevet 
det. En aften fik jeg sagt ca �0 ord ialt.

Det kan også virke negativt, når man 
bliver afbrudt med ordene – det har du 
fortalt en gang – eller det ved jeg al-
lerede.

Vi skal alle lære at lytte og give rimelig 
plads til andres meninger og ord.

Det kan vi gøre med talte ord, og med 
skrevne ord på papir og mail eller på 

f.eks. Facebook, som dog skal behand-
les mere diskret og med stor omtanke. 

Idag kommer meninger på nettet ofte 
hurtigt frem, og man når ikke altid at 
gennem tænke , det man skrev, det kan 
i enkelte tilfælde give problemer.

Jeg mindes gamle dage, hvor vi arbej-
dede i Bangladesh,og ofte fik op til � 
måneder gamle aviser og breve fra 
Danmark til Bangladesh, når vi svarede 
på dette, var svaret flere måneder gam-
melt og modtagerne troede vi var gået i 

FælleS FælleS

KOMMuNIKATION 
en søvnagtig tilstand tilstand. Idag har 
jeg ofte svar fra venner på mail eller 
facebook over hele kloden inden for � 
minutter.

Og en lille episode til eftertanke!
Jeg sad for en del år siden i en bybus 
og snakkede lidt med passageren på 
samme bænk. Da jeg skulle af bussen 
sagde hun ”Tak fordi du snakkede med 
mig, du er den første jeg snakker med 
i � uger”.

Med gildehilsen
Niels Anton Dam,

Præst Gildet.

	 	

distRiktet
Onsdag 28. februar
Distiktagildehal, Køge

pRæstø
Lørdag 10. marts
Vandreg. Lekkende Skov

HUSK!	Gildemøder	og	-haller	er	åbne	for	alle	GB.

Hvis	der	er	andre	andre	arrangementer	I	vil	åbne	for	alle	GB,	så	
send	redaktøren	besked	om	det.

gildearrangementer i 
gøngernes distrikt

Faxe
Lørdag 17. marts
70-års jubilæumsfest 
- se side 5

2. VoRdinGboRG
Onsdag 21. marts
Gildehal/Gildemøde
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Dette referat – som ikke er et referat 
– burde egentlig være skrevet af en an-
den. Hvorfor det? vil du sikkert spørge, 
men det skyldes den kendsgerning at det 
var gruppe � der var turhavende og som 
sådan stod for hele arrangementet. Da 
jeg også er i gruppe �, bliver det jo lidt, 
ligesom som at anmelde sig selv…!

Nå, men nogen skal jo gøre det, og da 
jeg har fået utallige opfordringer (�, og 
ingen anden ville) må I jo leve med at 
det bliver mig. 

Som omtalt i invitationen skulle der 
være hele 4 væbneroptagelser den af-
ten. Noget af en mundfuld, og jeg kan 
allerede nu fortælle, at hvis i forven-
ter et referat af deres spørgsmål med 
tilhørende svar, vil i blive skuffede. 
Blot kan jeg fortælle, at det var 4 gode 

GILDEHAL MED væBNEROPTAGELSER
- den 6. februar 2018

spørgsmål, som gav anledning til nogle 
rigtig gode og uddybende svar. Hvis I 
er meget interesserede i spørgsmål og 
svar, er jeg sikker på at Esther, Lykke, 
Heidi og Line meget gerne vil uddybe 
deres svar, hvis i spørger.

Det blev en rigtig god gildehal og da 
GM Jens havde lagt lidt bånd på sig 
selv, varede gildehallen ikke hele nat-
ten. Som vanligt sluttede Jens gildehal-
len af med ’What a Wonderful World’, 

GILDETING
Tirsdag 6. marts kl. 19.00

på Farmen

Dagsorden iflg. vedtægter udsen-
des senere.

Forslag til behandling på gildetin-
get skal afleveres til gildeledelsen 

senest 7 hverdage før.

Gruppevis tilmelding senest den 1. 
marts til Inger Ch., 

mail:inoc@stofanet.dk

Inger C. ved optagelsen

og det føltes faktisk også sådan, da vi 
gik ned til de ventende kødgryder.

Desværre havde aftenens anstrengel-
ser taget så hårdt på Heidis kræfter og 
stemme, at hun blev nødt til at køre 
hjem umiddelbart efter gildehallen. Jeg 
håber hun er blevet rask og frisk igen, 
når hun læser disse linjer. 

Menuen bestod af en rigtig lækker la-
sagne som Bodil havde fremtryllet og 

Line og Jens
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NYT FRA GRuPPERNE

Gruppe 4 
- har holdt møde tirsdag den 30. ja-
nuar hos Bent. Fraværende var Niels 
og Ib.

Vi har besluttet, at gennemføre Start-
skud på Munkebakken mandag den 
13. august uanset antallet af deltagen-
de grupper. Set i lyset af, at det er en 
gammel tradition som skal genoptages, 
så må vi håbe på, at interessen stiger 
når første skridt er taget. Så spred bud-
skabet til de grupper I kender og giv 
gerne en hjælpende hånd med, enten i 
planlægningen eller selve afholdelsen.

Munkebakken er reserveret og arbejdet 
starter nu.

På gruppens vegne  
Line Hebo Kræmmer

Gruppe 2 
Møde hos Lisette den 19. februar.

Her skulle have været en omtale af vo-
res gruppemøde, men på grund af et 
meget stort forfald på grund af sygdom 
og arbejde, blev mødet aflyst. 

Dem der havde kræfter til det, flød ud 
i sofaen til Badehotellet eller malede 
hjemmet.

Kurt

en flot og velsmagende salat som vist-
nok var kreeret af Esther. Til desserten 
havde Lotte lagt nogle dejlige lagkager 
sammen, så vi var mange, der næsten 
ikke kunne rokke med ørerne til sidst.

Undervejs blev der holdt taler af Sven-
delauget, og de obligatoriske råb, Tjik-
kerlikker og Bravo, blev råbt med stor 
entusiasme. Inden vi fik set os om var 
klokken blevet mange, og da der stadig 
er nogle der skal tidlig op og på arbej-
de, bar vi lysene ind, så vi kunne slutte 
med broderskabssangen. 

Tilbage var ’kun’ en større oprydning 
og en kæmpe opvask. Godt at man har 
opfundet en opvaskemaskine, der kla-
rer en opvask på � minutter, og er så 
varm, så man brænder sig på porcelæ-
net bagefter. En dejlig aften var slut, og 
så gjorde det ikke noget at vi selv skulle 
lave det hele. Tak til alle involverede.

Kurt
Esther og Lykke

2. NæStved

Michael Menttz fortalte levende om arbejdet som Kgl. Staldmester. Blandt tilhø-
rerne var også 40-års jubilaren Grethe Munk

En festlig og Royal aften kunne man 
have kaldt foredraget af tidl. Kgl. 
Staldmester Michael Mentz, for det 
var det vi fik. Nu havde denne Michael 
jo ikke kun været Kgl. Staldmester men 
også Major, chef for Hesteestragonen , 
og før militærtiden � år Frankrig samt 
spejder her i Næstved.

Men det var hans tid som Kgl. Stald-
mester vi hørte om, om hans samar-

bejde med de øvrige ansatte ved hoffet, 
der hver havde deres område at se efter, 
og der er mange ansatte, og mange fine 
titler.

Den Kgl. Staldmester havde naturligt 
nok, at gøre med hestene og med de 
fine kareter. Hoffet rådede over �6 
kareter, og det var staldmesteren der 
bestemte hvilken karet der skulle be-
nyttes, udtagen når dronningen skulle 

GILDEMøDE I 2. GILDE
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2. NæStved

NYT FRA GRuPPERNE

vi hejSer Flaget For

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

hjertelig tillykke

2. gruppe
Kl. �9.�0 mødtes gruppen hos under-
tegnede. Afbud fra � medlemmer.

Vel ankommet og forsynet med en øl/
vand gik vi i gang med de nye spørgs-
mål i �. etape af Gøngernes højskole, 
der sætter fokus på både kommunika-
tion og demokrati. 

Hvad betyder det for vores omgang 
med hinanden, at vi ser rigtig mange, 
der har blikket rettet på skærmen, hvor 
de end færdes. 

Hvordan ser vi på spørgsmålet ”digital 
dannelse”? Det bliver interessant at se 
og høre de enkelte gruppers besvarel-
ser af vinterens arbejdsspørgsmål, når 
der er afslutning den 18. april. 

Kl. �0.45 blev det tid til kaffe/the med 
brød og kage og ca. ��.�0 var det tid at 
skilles.

Næste møde den 20. marts kl. 19.30 
hos Grethe.

Referent Kurt Muusmann

kører i Guldkareten, og det var også 
ham der besluttede om der skulle kø-
res i lukket eller åben karet. Også ham 
der valgte ruten. Omkring hestene 
havde han haft et fint samarbejde med 
Prins Henrik, der havde været ham 
der havde indkøbt de hvide Skimler vi 
nu ser trække kareterne. Prinsen kom 
tit i staldene og talte med Michael, så 
talte de fransk sammen. Dejligt at hø-
rer prinsen omtalt så venligt, dette før 
prinsens død.!!

For flere af os, var det sjovt at genhøre 
de næsten glemte militære udtryk. Da 
han var Kgl. Staldmester, ville han kun 
have folk i staldene og omkring kare-
terne der havde været soldater, sådan 
var det.

Michael M. var en god fortæller, så 
tiden gik og der blev kun plads til få 
spørgsmål.

Reservereferent. Ole W

PræStø

En leder fra de grønne pigespejdere og to spej-
dere fortalte og viste billeder fra lejren. Det var 
dejligt at høre, at de på trods af meget vådt vejr, 
alle syntes, det havde været en god lejr med mas-
ser af oplevelser. 

Efter foredraget blev der serveret kaffe og kager, 
alle var bagt i hjerteform. Det var jo Valentins 
dag. Der var en god stemning og masser af snak.

Kærlig hilsen Ingrid

REFERAT FRA GILDEMøDET I FEBRuAR
Gildemødet 14. februar handlede om Spejdernes lejr i 2017 

Den grønne pigespejder der var med 
som leder på den store lejr

Rika bød velkommen
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PræStø

vANDREGRuPPEN 
Der er vandretur den 25. februar. Tu-
ren går til Vemmetofte og vi mødes ved 
hytten kl. �0.

ORIENTERINGSTuREN 
bliver lørdag den 26. maj og ikke den 
på gildemødet annoncerede dato.
 

HuSK 
GILDETING

Onsdag 14. marts kl. 18.30

Vi starter med gule ærter.
 

Deadline til nr. 3 
er tirsdag den 20. marts

I anledning af at Niels Anton Dam run-
der 80 år i slutningen af marts, vil vi gerne 
hygge os sammen med gildebrødre med 
ledsagere over et helt uformelt, lettere trak-
tement 

lørdag den 10. marts kl. 12.30-15.00 i 
Spejderhytten Lindevej 43, Præstø.

SU pr. mail til lis.dam@mail.dk eller 
SMS til 2164 7076 senest mandag den 5. 
marts.

Med gildehilsen Lis og Niels Anton.

Indbydelse

Stege

GILDETING
mandag, den 12. marts kl. 19.00 

hos Kirsten Zachariassen

Dagsorden er udsendt regnskab.
Gildeledelsen

GILDERÅDSMøDE 
- mandag, den 29. januar

Her kunne Elna bl.a. oplyse, at Sct. 
Georgsgildernes økseløb finder sted i 
weekenden 1. og 2. september 2018.

Gilderådet besluttede på mødet at fast-
holde de eksisterende grupper mini-
mum � år endnu.

Deadline til nr. 3 
er tirsdag den 20. marts

FEBRuAR - DIGT AF PIET HEIN
Vi er kommet gennem vintermørkets dybe sorte slugt,
og vi standser ved et solskin over gruset.
Det er lyset, se nu letter det til årets lange flugt
som en fløjtelyd i himlen over huset. 

Det er kyndelmisse, kærtemesse, lyset som er tændt.
Og i lyset er der løfterige klange.
Det er svagt men vederkvæget, det er rekonvalescent:
nu skal dagene så sindigt blive lange. 

Vi er lysets lov i vold. I vor decembersorte dag
og den juniblonde nat om vore strande
går lyset gennem året som et livets åndedrag
over skumringsgrå og dæmringslyse lande. 

Om andre jordens egne står himlen evigt klar,
men hvor har lyset tonefald som disse:
det sølvblege solskin først i februar
og det skær om alle træer ved kyndelmisse?



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

Stege

KALENDEREN:
Februar:
On.�8. Distriktsgildehal – Køge

Marts:
Ma.��. Gildeting hos Kirsten 
             Zachariassen -  �. gruppe
Ma.�9. Grp.møde i �. grp. hos Karsten
Ti.�0.   Deadline Nøglen
On.��. Grp.møde i �. grp. hos Knud

April:
Sø.08.  Ledelsesseminar – Køge
Ma.�6. Grp.møde i �. grp. hos Ena
On.�8. Afslutning Gøngernes Højskole
            DUS
Ma.��. Sct. Georgsgildehal  �. grp.

Maj:
Ti.0�.   Deadline Nøglen
Ma.07. Gildemøde  �. gruppe
On.�6.  Distriktsgildeting  �.Næstved
Ma.�8.  Gilderådsmøde

Juni:
Ma.04. Sommertur   �. gruppe
On.��. Friluftsgildehal  �. Vordingborg 
Lø.�6.  Deadline Nøglen

August:
Ti.�4.  Deadline Nøglen
To.�6. Gøngernes Højskole begynd 
           DUS

September:
To.06. Møde for gildeledelser   
           �. Vordingborg
Ti.�8.  Deadline Nøglen

Oktober:
Ti.��.   Deadline Nøglen
On.�4.  Fellowshipday DGL/Præstø

November:
Lø.0�.    I-dag i Haslev
              � x DUS Sjælland
Ti.�7.    Deadline Nøglen   


