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Fælles
Så har det været Kyndelmisse, hvor
den varme sten blev kastet i vandet og
isen dermed blev usikker.
Hvorefter vinteren indtraf, så alle os
syd for Mogenstrupåsen ikke kunne
komme til Køge, der ikke selv havde
sne. Og jeg bor jo ned ad en lang hullet
markvej, så det tog 5 døgn, før vi fik
”udgangstilladelse” ha ha.
Nu har vi så forårsjævndøgn og vi står i
vand til ”knæene” og køerne lyder som
flodheste, når de trasker hen over markerne.
Heldigvis fungerer drænene og vintergækker og erantisser myldrer fortsat op
og smiler. Men 2 store fyrretræer har
ikke kunne klare både vand og strid
østenvind, så de har spærret haven af
på tværs. Så ved vi hvad vi skal lave,
når solen igen kommer frem. Det er det
man siger om brænde, det giver varme
5 gange. Vi ses til Højskoleafslutningen.
Rika

Forside:
Der blev også serveret en
”pålægsmand” til Niels Antons 80års fødselsdag . Se side15.
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Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Distriktet
Faxe
Onsdag 18. april
Mandag 23. april
Afslutning Gøngernes højskole Sct. Georgs Gildehal
Suså Gildet
Tirsdag 17. april
Sct. Georgs Gildehal
Tirsdag 8. maj
Gildemøde

Køge
Onsdag 25. april
Sct. Georgs Gildehal
Lørdag 5. maj
Forårstur

2. Næstved
Mandag 23. april
Sct. Georgs Gildehal

St. Heddinge
Lørdag 21. april
Sct. Georgs aften

Præstø
Onsdag 25. april
Sct. Georgs Gildehal
Lørdag 5. maj
Vandreg. Halskovvænge

1. Vordingborg

Stege
Mandag 23. april
Sct. Georgs Gildehal
Mandag 7. maj
Gildemøde

2. Vordingborg
3. Vordingborg
Mandag 16. april
Gildehal
Mandag 23. april
Sct. Georgs aften
Vordingborg Stadsgilde
Tirsdag 8. maj
Gildemøde

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



Næstved Fælles

Næstved Fælles

Seniorlauget

Naturlaug

Seniorerne var samlet på Farmen den
19. februar. Denne dag fik vi ikke lavet noget som vi plejer.
Det var ren afslapning, idet vejret ikke
var til udendørsarbejde. Det næste
møde var mandag den 19. marts, her
var vejret til gengæld pragtfuld med
høj sol, vi kunne nu endelig komme ud

og få kuplerne ved parkeringslysene
nedtaget og vasket.
Næste møde er ikke som det plejer den
3. mandag i måneden. V har rykket den
frem til 23. april 2018 kl. ca. 10.00.
På laugets vegne
Hans Jørgen

Indbydelse til gildebrødre i 2. Gilde, Suså Gildet og – ikke
at forglemme – spejderledere og andre interesserede
over 18 år…!

minigolf
Så er vi klar til næste runde af 5-kampen – og som det fremgår af overskriften, er det MINIGOLF

lørdag den 21. april kl. 9.30
Næstved Golfklub
Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Prisen for deltagelse er kr. 25,-.
Tilmeldingfrist gruppevis senest den 24. april
2018 til Tim på mobil 2324 7570
eller mail: dottimthy@gmail.com
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Håber vi ses
Sct. Georgs Gildernes 5-kamp Laug
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Tanken var at vi ville mødes lørdag
17. marts til udtynding og soignering
af de tilplantede arealer. Desværre var
der flere afbud og da vejret ikke just
viste sig fra sin bedste side – storm

og hvinende frost – besluttede vi på et
hastigt afholdt møde på mail, at aflyse
dagens arbejde. Da jorden samtidig var
bundfrossen var det en let beslutning at
tage.
Kurt

5-Kamp – Dart
Den 26. februar blev der endnu engang afviklet 5-kamp på Farmen, hvor
der var fremmødt 24 kampklare personer.

som er med til at vi lærer hinanden rigtig godt at kende .Dette er jo med til at
skabe en god kontakt mellem Gilderne
og Spejdergrupperne.

Der var ikke så mange Gildebrødre,
men heldigvis kom der en hel del spejderledere, fra henholdsvis Tybjerg,
Toksværd og Hammer, som gjorde aftenen til en rigtig god oplevelse.

Vi havde en meget hyggelig aften, hvor
alle kastede pilene med stor iver – og
mere eller mindre held. Det lykkedes
da undertegnede at ramme skiven flere
gange, dog uden de store resultater,
men sjovt var det at være med.

Det er dejligt at se, at så mange spejdere kommer og deltager i disse 5-kampe,

Jeg ved godt, at alle har mange forskellige møder og aftaler, som skal holdes,
men det ville være dejligt, hvis flere
Gildebrødre ville bakke op omkring
afholdelse af disse 5-kamp-konkurrencer, da det er meget vigtigt at holde forbindelsen til vores spejdergrupper ved
lige, det er jo her igennem vi kan skaffe
nye gildebrødre i fremtiden.
Næste gang der er 5-kamp er lørdag
den 21. april, hvor vi skal spille minigolf i Karrebæksminde.
Bente

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



Næstved Fælles

Suså Gildet

GOOD-TURN-LAUGET

Gildeting

Torsdag den 22. marts blev der afholdt
café-eftermiddag på Kildemarkscenteret, hvor vi havde fin underholdning af
HaslevMusikanterne, som bestod af 2
mænd og 2 kvinder.
Der var en dejlig stor tilslutning til arrangementet denne gang, ca. 50 beboere var mødt op – og blev underholdt
med god musik og sang. En rigtig god
ting var, at musikeren havde omdelt
sanghæfter, med en stor og tydelig
tekst, med sange som alle kendte og
kunne synge med på.
I pausen blev lagkager og kaffe nydt
med stor fornøjelse.

Efter pausen blev der spillet og sunget
på ny – og der var også plads til en lille
“svingom”. En rigtig dejlig eftermiddag.
Bente M

generalforsamling

i den almennyttige forening,
Sct. Georgsgilderne i Næstved,
Farmen

- den tirsdag den 6. marts
Gildetinget blev som vanligt afholdt
på FARMEN, selv om der i dagene op
til gildetinget var faldet en del sne og
der havde været kraftig fygning – folk
havde været sneet inde, redningskøretøjer måtte have hjælp af forsvaret – jo
– havde man fulgt med i vejrudsigterne
fra DR og TV2, kunne der ikke drages
tvivl om at vi havde store problemer på
Sydsjælland. Godt nok lå der sne i Næstved, men ikke ret langt uden for byen på
vej mod FARMEN var der flere marker
uden sne, end der var marker med sne
og vejen op til FARMEN, kunne befares uden problemer – så det var godt at
gildemesteren holdt fast i at gildetinget
skulle afholdes på FARMEN.

21 gildebrødre, ca. 60 pct. af medlemsskaren, var mødt op til denne årlige begivenhed, hvor beslutninger træffes og
der ses tilbage på det forgangne gildeår.
3. gruppe havde stået for borddækning
og pandekager, med 2 slags fyld, Helge
havde, traditionen tro, stået for de gule
ærter med hvad der der til hører – denne herlige spise var igen helt i top.
Efter spisningen og oprydning, var det
tid til Gildetinget. Tinget blev afviklet
efter den udsendte dagsorden og hele
mødet forløb i god ro og orden – nu var
alle vigtige papirer, forslag, regnskaber, budgetter m.v. også udsendt i god

På Farmen
tirsdag den 27. marts kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding senest den
25. marts til Tommy Møller
figenvej000@gmail.com
Især medlemmerne af Hytte- og
Naturlaug, kan have interesse i at
deltage, da det er generalforsamlingen, der træffer beslutninger om
drift og vedligeholdelse af FARMEN i det kommende år. Men alle
er meget velkomne.
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Suså Gildet

tid, så alle havde haft mulighed for at
sætte sig ind i det udsendte, så det har
muligvis været medvirkende til, at der
stort set ikke blev stillet spørgsmål til
noget af det.
Jens berørte i sin beretning, det meste af det der rørte sig i gildet, fælles
ledelsen, distriktet og landsgildet og
hvilke fremtidsplaner der var på bedding. Samtidig appellerede han til at vi
i gildet skulle deltage lidt mere aktivt
i distriktets arrangementer. Jens roste
det store og aktive arbejde der foregik
i grupper og laug, hvilket også gjorde,
at han kunne betegne vores gilde som
særdeles aktivt, i forhold til mange andre gilder i landet – især i København
var der stilstand i gildearbejdet. Jens
kunne også berette om at der var nye
gildebrødre på bedding – 2 sikre og 3-4


Suså Gildet

stykker der ikke havde truffet endelig
beslutning.
Kansler Palle var desværre syg med
lungebetændelse, men havde fremsendt sit indlæg skriftligt og kan læses
i referatet.
Søren fremlagde regnskab for Suså
gildet og Troldelejren, som begge blev
godtaget uden særlige kommentarer.

bevirkede at der var plads til alle og det
var tilladt at deltage i andre gruppers
aktiviteter, ligesom der også var åbent
for tilgang til de forskellige laug – alt i
alt vidnede aktivitetsniveauet om at de
ord der tidligere var blevet fremført om
at der skete for lidt i gildet, var gjort til
skamme. Ud af de 13 laug, som vi har
på listen, er det kun GIM og GUM der
ikke er aktivt og ikke er besat. Vores
ridderlaug, ligger også lidt stille, men
der er håb om at få det speedet lidt op
lige som arbejdet med højskolen også
kommer i gang igen – men alt i alt, en
rigtig positiv oplevelse, at høre om det
høje aktivitetsniveau.
De indkomne forslag blev også vedtaget, hvilket betyder at vi får en mere
strømlinet PR, 5-kamp får midler til
afvikling af arrangementerne og FARMENS vedtægter ændres så der kan
afholdes generalforsamling, inden udgangen af marts måned.

Gunnar, vores nu tidligere kasserer for
fællesledelsen, orienterede om fælles
ledelsens regnskab og loppetorvets
regnskab, som begge blev taget til efterretning.

Valgene til de forskellige poster gled
også nemt igennem, da der var positivt
genvalg til stort set det hele – kun på
posten i riddelauget var der udskiftning, Ib Kyhn overtager jobbet efter
aftale med Inger Christensen. Bodil
Nielsen udtrådte af loppetorvsudvalg,
så her er en plads ledig.

Beretningerne fra tværgående laug og
grupper, vidnede om utrolig megen aktivitet på forskellige niveauer, som også

5-kamp udvalget, blev til et laug, med
Tim, Dot, Helge, Lykke og Bente som
medlemmer.

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

Gunnars afløser som fællesledelseskasserer, skulle også godkendes og Niels
Ole Kajhøj (SOLE) fra 2. gilde blev
godkendt.
Under eventuelt, hvor der ikke kan
træffes beslutninger, blev det vedtaget
at afholde juleklip den 8. december.
Der blev også opfordret til at melde sig
til arbejdet i en gruppe, hvis man havde
lyst – der er altid plads til en mere.
Herefter var dagsordenen udtømt og
klokken var blevet godt 22.00 og et
godt gildeting var slut.
Tommy

Sct. georgs
gildehal
På Farmen
tirsdag den 17. april kl. 19.30
Vandrehal fra kl. 19.00
Gruppevis tilmelding til Gunnar,
gunnar@teknik.dk
senest den 10. april.

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



Suså Gildet

2. Næstved

nyt fra grupperne
Gruppe 2
Gruppemøde 22. marts Alle tilstede
undtagen Bodil som var udenlands

nå at optage de nye medlemmer inden
sommerferien.

Aftenens møde foregik hos Jens. Programmet var ikke fastlagt på forhånd,
men det viste sig hurtigt, at et af emnerne var gamle Næstveds små butikker. Alle havde en sjov historie at fortælle om nogle af de personer som de
forbandt med deres barndom.

Endelig var vi en tur rundt om vores
gruppeafslutning, hvor kun datoen er
fastsat. Mange muligheder blev drøftet, lige fra svampeproduktion over
vinproduktion til rappelling fra broen
over Susåen. En mulighed kunne også
være en tur til Herlufsholm eller….

Vores projekt med nye medlemmer kører fortsat, men selvfølgelig er emnernes antal ved at svinde ind. Vi talte om
at arrangere en ekstra gildehal så vi kan

Nu spørger Jens hvad pokker jeg sidder og skriver. Mangler måske lige at
fortælle at dette referat skrives medens
mødet afholdes.
Kurt

Gruppe 3
En ret minimeret gruppe holdt møde
hos Susanne den 27. februar. Robert,
Helge, Inger og Susanne deltog.
Første punkt på dagsordenen var planlægning af gildeting den 6. marts. Helge står for de gule ærter med tilbehør,
Robert laver biksemad og Inger og Susanne bager pandekager.

vedere, fortalte om hvordan Næstved
havde set ud tidligere. Vi besluttede, at
emnet for de næste møder skulle være
Susåen og Næstved havn.
Næste møde er 9. april hos Helge,
Rendebakken 11, Gelsted.
Endnu et møde er planlagt til 14. maj.
Referat Susanne

Derefter diskuterede vi punkterne på dagsordenen til gildetinget. Robert vil gerne deltage i
PR-udvalget som fotograf.
Til slut så vi postkort med billeder fra Næstved i gamle dage,
og de der var indfødte næst10

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

Gildetur til Agersø
- lørdag den 26. maj 2018
Som anført i vort program for 2017/18 gennemføres der et Gildearrangement (tur) den 26. maj 2018.
Gildebrødre med ledsager mødes kl. 8.45 på parkeringspladsen ved
Færgehavnen i Stigsnæs.
Vi starter turen med at indtage den medbragte kaffe i Stigsnæs Kystbatteri.
Fra parkeringspladsens nordlige ende går vi til voldanlægget. Der vil blive
serveret en frisk croissant og en ”lille en til halsen”. Kl. 10.00 tager vi færgen, der efter et kvarters sejlads er fremme ved Agersø.
Oplev Agersø – en ø lige midt i
verdens vrimmel
På Ankerpladsen på havnen bydes der
velkommen inden de guidede ture starter. Vi tager et kig ind i Agersø Kirke
fra 1872, ser den flotte hollandske mølle fra 1892, som nænsomt er restaureret
og fortsat funktionsdygtig, og et besøg
i Historiestalden giver indblik i, hvordan livet på øen har været. Undervejs på byvandringen får vi fortællinger om øen og dens historie.
Traktorbussen byder på naturoplevelser og historiske seværdigheder.
Der holdes på øens højeste punkt og Agersø Skanse fra 1808, hvor man
erfarer hvordan Agersø holdt stand under Englandskrigen (1807-14).
Kl. ca. 14.45 slutter vi på Ankerpladsen ved ”Snack&Snak Bar” på Agersø
havn, hvor kaffe og kage venter.
Kl. 15.30 tager vi med færgen mod
Stigsnæs, hvor den ankommer kl.
15.45.

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 200,00 pr. person
(Dækker udgifter til mad m.v.)
Betales ved overførsel til konto
9819 – 458 257 2645

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

2. Næstved

nyt fra grupperne
1. gruppe
1. gruppe i 2. Gilde laver sædvanligvis
langtidsplanlægning, men denne gang
gik det helt galt. Da flere af gruppens
medlemmer bl.a. udviser stor rejseaktivitet, måtte et foredrag den 3. marts
aflyses. Bedre gik det ikke med tilmeldingen til et foredrag den 16. april med
Tom Buk-Swienty, der skulle fortælle
om den fascinerende historie ”Tommy
og Tanne”. Det blev aflyst af FOF
Næstved.
I al hast fandt vi frem til et arrangement på Rønnebæksholm søndag den

18. marts. Her skulle Christina Elisabeth Leinum og Jacob Daniel sætte
fokus på N.F.S. Grundtvigs virke som
salmeskriver. Desværre måtte Jacob
Daniel efterlade sin hustru hjemme
hos et sygt barn. Temaet denne søndag
eftermiddag var påske, lys og genopstandelse.
Det blev til en god eftermiddag hvor vi,
inden vi sang, fik historien bag salmen/
sangen. Vi sluttede eftermiddagen af
med kaffebord hos Anne-Lise.
Sole
Fg. krønikeskriver

Før kaffen, og under kaffen, fik vi en
god snak om, hvor udbredt fattigdommen er i Danmark.

det går ud over, hvis det er småt med
penge. Krav og problemløsninger bliver vi nok ikke helt enige om.

Grethes opfattelse er, at det er ret omfattende, set med baggrund i hendes
arbejde i Røde Kors butikken. Vi var
rundt om spørgsmålet om prioritering
af, hvad pengene blev brugt til. Skal
der f.eks. være penge til tobak? Vi var
dog enige om, at det er familiens børn

Næste gruppemøde bliver i Fakse, hvor
vi afslutter Gøngernes Højskole.
Referent Kurt Muusmann

2. gruppe
Gruppemøde hos Grethe Bjerg den 20.
marts.

ekstraordinært
gildeting
mandag 30. april kl. 18.00
på Farmen
Dagsorden: Valg af Gildemester.
Gildeledelsen

12

Hans var ikke kommet hjem til landet
endnu, og afbud fra Maria.
Gruppen er turhavende Sct. Georgs aften, så det var første punkt på programmet. Sct. Georgs aften er flyttet til den
30. april, hvor aftenen indledes med et
ekstraordinært gildeting, med det formål at finde en gildemester.
Derefter gik vi til forberedelse af afslutningen på Gøngernes Højskole den
18. april.

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

sct. georgs gildehal
mandag 30. april kl. 19.30 på Farmen
Vandrehal fra kl. 19.00
Indsættelse af ny Gildemester og Kansler.
Gruppevis tilmelding senest den 24. april
til Kirsten Broneé, tlf. 2548 5501.

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

Præstø

Vandreture
til tø og vindstille. Selv om der endnu
lå sne alle steder, skulle Præstø Gildets
vandregruppe alligevel på tur. Og lørdag den 10. marts gik turen til Lekkendeskoven.

til Hollænderskoven - den 25.februar
Sneen havde meldt sin ankomst med
rigeligt med skarp vind og let snefald.
Men det var søndag den 25. februar og
Præstøs Vandregruppe havde planlagt
en tur. Derfor mødtes kl. 10 alle der
havde lyst til at deltage i denne søndagstur. Den var planlagt til at besøge
Vemmetofteskovene.
Alle de 3 fremmødte enedes dog om at
ændre turen til en tur i Hollænderskoven med udgangspunkt fra Nysø gods.
Baggrunden for denne ændring var at
vejret netop på vejene var medvirkende
til problemer med glatte veje med fygesne.
Deadline til nr. 4
er tirsdag den 1. maj
Marjun har samlet dåseringe
Der er 51 kg, som er blevet afleveret til
Inner Wheel i Sakskøbing.

Selv om det ikke var så længe siden
Vandregruppen sidst havde været der
var udsigterne ikke blevet dårligere.
Der var både udsigt over Præstø og
Præstø Fjord og Godset Nysø med de
farverige avlsbygninger.
Riber
- til Vemmetofte - den 10. marts
Så kom vinteren til Danmark, i hvert
fald til Præstø og resten af Sydsjælland og Lolland-Falster. Efter en uges
tid med sne, blæst og den dermed forbundne snefygning, var vejret slået om
De to aktive turdeltagere Hanne og
Rika nyder et øjebliks pause i traveturen ved Lekkende Gods jagthytte, som
vi lige kom forbi .

Jens Clausen fylder 75 år den
9. april.

Hjertelig tillykke
14
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Efter vanlig procedure mødtes alle der
ønskede at deltage i turen kl. 10 ved
spejderhytten på engen i Præstø. Da
klokken var godt 10 hoppede alle de 3
fremmødte ind i én bil og så gik turen
af Lekkende til.
Vel fremme ved grusgraven ved Ugledige, blev bilen stillet til side, og
turen gik pr. gåben op til søen, hvor

man fulgte den sydlige kyst helt frem
til vejen der drejer mod syd op til hovedindgangen til Lekkende hovedbygning. Ved hovedindgangen fortsatte de
glade vandrere ad skovvejen mod øst
indtil de mødte endnu en skovvej der
gik mod syd. Denne rute blev fulgt indtil nok en sidevej gik mod nord forbi
Godsets jagthytte, tilbage til Ugledige
vej som blev fulgt tilbage til bilen.
Derefter gik turen tilbage til spejderhytten, hvor man så passende kunne
deltage i festen for Niels Anton Dam,
der fejrede sin 80-års fødselsdag.

Niels Antons
fødselsdag
- på forskud den 10. marts 2018
Tak for hjælpen. Jeg glæder mig stadig over den store hjælp vi fik ved min
før-fødselsdagsfejring i spejderhuset.
Det er nemt at arrangere noget når nogle dækker borde, henter maden, andre
tømmer borde og vasker op, og ikke
mindst, alle er i godt humør, spiser og
drikker, synger og ser billeder og rydder og vasker op – og tak for gaverne.
med gildehilsen, Niels Anton
Lis Kirsten havde en kagemand med
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege

Stege

GILDETING
- mandag, den 12. marts
Kirsten lagde hus til og mødeprocenten
var 100.
Karsten blev valgt som dirigent og
Hanne som referent. Elna bød velkommen og vi sang en ny smuk sang om
vintergækken.
Elna beskrev vores arrangementer i
årets løb, hvor nogle af højdepunkterne
var:
Nytårsgildehal i nye omgivelser i
Spejderhytten, da vi havde solgt ”Hytten”. Det blev en god aften med nærvær hos alle.
Distriktsgildehal i Vordingborg, hvor
der var foredrag af Borgcenterets nye
leder, Thomas From Pedersen. Han
fortalte om bl.a. vikingeudstillingen fra
Hedeby.
Gildemøde i Vordingborg med foredrag af tidligere Stadsgartner Flemming Kruse.
Gildeting med hvad dertil hører og
med vedtagelse af salg af Hytten.
Sct. Georgsaften blev holdt hos Inger,
da vi var blevet husvilde.
Oprydning i Hytten – hvor der virkelig blev smidt ud og minderne svævede
som små og store fnug i lokalet. Og i
maj måned foretog vi endnu en oprydning i og omkring hytten. Tænker lidt
hvad vi så skal mødes om, men måske
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kan spejderne bruge en dag ellers kan
vi måske tage en fælles udflugt.
En invitation fra Vordingborg gildet til
at komme på rundvisning i Stensbygårds have. En dejlig oplevelse, hvor
regnen ventede med at komme indtil vi
sad i det lille fiskerleje ved Langø og
kunne nyde den medbragte mad.
Efter en våd sommer mødtes vi en dejlig augustaften ved hytten og endte
med at ligge på madrasser og se den
flotte stjernehimmel.
5 gildebrødre drog til Økseløb i St.
Heddinge, hvor vi havde en dejlig dag.
Vi fik endnu engang fyldt hytten. Jane
og Søren samt Sørens datter Teresa
kom og fortalte om deres fantastiske
tur til Kenya.
Virksomhedsbesøg på ODT. En lille
virksomhed med store overraskelser.
Så kan tingene næsten ikke blive mindre – og er alligevel så vigtigt et materiale.
Så fik vi lov til at være lidt kongelige –
tidligere Jæger hos Dronningen – Steen
Flemming Meier fortalte levende om
sin tid hos Dronningen.
Gildeledelsen skrev under på aftalen
vedr. salg af hytten. Det var dejligt.
Som afslutning på året holdt vi julekomsammen med en frisk start i Ulfshaleskoven og frokost for sidste gang i
den gamle rønne.
Elna fortsatte: I er et gilde med fuld
aktivitet. Hvor alle gør en indsats for
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at det skal være oplevelsesrigt, lærerigt
og fornøjeligt. MEN... Der er stadig en
som sidder med det store overblik vedr.
pengekassen. Og hvor er det rart. Tak
til dig Ketty, selvom du engang imellem sidder lidt tungt på låget, så mener
jeg alligevel, at vi skal prise os lykkelig
for at du gør det. Nu bliver det meget
nemmere for dig, da vi nu ikke har hytten mere. Så vil jeg for sidste gang sige
tak til Jan for hans hjælp omkring hytten.
På gildetinget blev et af gildeledelsen
fremkommet forslag vedtaget, hvorefter gildeledelsen fik bemyndigelse til
at foretage donationer til spejderne,
alene ud fra Gildeledelsens vurdering.
Skatmesteren gennemgik regnskab og
budget og både dette og gildemesterens
beretning blev godkendt. Kontingentet
forbliver uændret.
De to gruppeledere aflagde beretning
– begge grupper er velfungerende og
på gilderådsmødet 29. januar blev det
vedtaget, at der ikke foretages ny gruppeinddeling – minimum 1 år endnu.
Ketty afvikler hyttefortegnelsen på internettet. Den nye ejer er glad for hytten.
Elna oplyste at spejderløbet er den 1.
og 2. september i Lundby og emnet er
Gøngehøvdingen.

Der var genvalg til alle poster, der herefter ser således ud:
Gildemester: Elna, suppleant Hanne
Gildekansler: Karsten, suppleant Ena
Skatmester: Ketty, suppleant Anni
Flagherold: Jytte, suppleant Hanne
Dørherold: Knud, suppleant Inger
Revisorer: Anni og Inger, suppleant
Kirsten.
Karsten afsluttede gildetinget og kunne
takke for god ro og orden. Elna takkede
Kirsten for husly, Karsten som dirigent
og Hanne som referent.
Aftenen sluttede med smørrebrød og
Elnas dejlige squashkage og kaffe.
Hanne
Deadline til nr. 4
er tirsdag den 1. maj

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Inger Jensen, 75 år
	31. marts
Hanne Hansen
	30. april
Kirsten Zachariassen
30. april
Jubilæum:
Knud Skytte, 50 år

Hjertelig tillykke

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

Fælles

KALENDEREN:
April:
Sø.08. Ledelsesseminar – Køge
To.12. kl. 19.00 – grp.møde hos Elna
Ma.16. Grp.møde i 1. gruppe hos Ena
On.18. Afslutning Gøngernes Højskole
DUS
Ma.23. Sct. Georgsgildehal 1. gruppe
Maj:
Ti.01. Deadline Nøglen
Ma.07. Gildemøde
– virksomhedsbesøg 2. grp.
Ma.14. Kl. 19.00 – grp.møde hos
Kirsten
On.16. Distriktsgildeting 2.Næstved
Ma.28. Gilderådsmøde
Juni:
Ma.04. Sommertur 1. gruppe
Ma.11. Kl. 19.00 – Grp.møde hos Anni
On.13. Friluftsgildehal 2. Vordingborg
Lø.16. Deadline Nøglen
August:
Ti.14. Deadline Nøglen
To.16. Gøngernes Højskole begynd.
DUS
September:
Lø.01. Økseløb
Sø.02. Økseløb
To.06. Møde for gildeledelser
2. Vordingborg
Ti.18. Deadline Nøglen
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Oktober:
Ti.23. Deadline Nøglen
On.24. Fellowshipday DGL/Præstø
November:
Lø.03. I-dag i Haslev
3 x DUS Sjælland
Ti.27. Deadline Nøglen

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 “Stoffer”, 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.

sct.
georgsaften
mandag 23. april kl. 19.00
i Spejderhytten

Tilmelding til Ruth Rosfeldt
tlf. 5650 2710 / 2095 9549
mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk

FÅ PLADSER TILBAGE
- SÅ SKYND JER!

Vi vil samtidig fejre Knuds 50-års
jubilæum.
Vores distriktschef Lone Erkman
kommer og overrækker Knud 50års nålen.
Efter gildehallen er der vandrehal
efterfulgt af et tapas-/ostetraktement samt kaffe/kage.
Afbud til Jytte senest
den 19. april
1. gruppe

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Det er det her, vi vil ha
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