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Fælles
FØL LIVET
Det er den første maj, og redaktøren
har allerede rykket mig 2 gange for
dette indlæg til Nøglen.
Jeg har frygteligt travlt for tiden, med
arbejde, og alt det andet der skal nås i
dagligdagen.
Også en masse indtryk der hele tiden
skal bearbejdes og forstås. Har gået
og været lidt bekymret over, om den
storkonflikt blev til noget, og hvad det
kunne have af betydning for mit virke,
bekymringer som jeg skulle have ladet
ligge, da konflikten jo ikke blev til no
get.

Stege
Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Søren Pind der pludselig opgiver at
være minister, hvorfor det??

Deadline til nr. 5, 2018
18. juni.

Skjorter, jeg opdager, jeg har glemt at
tage ud af vaskemaskinen og dermed
gør dem umulige at få strøget og væl
ger at vaske dem igen. Mon jeg husker
dem denne gang?

Vejret irriterer mig.

Hvordan mon trafikken er til Køben
havn i morgen, jeg skal være i Hvid
ovre kl. 8.00. osv. osv.
Forside:
Minder fra spejderlejr i
Sønderborg 2017.



Nogle gange får jeg bare lyst til at føle
livet….. Gøre noget nyt…..
• Besøg et sted, jeg aldrig har besøgt
før.
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• Øve mig i at være “doven”. Hvis jeg
ikke ved hvordan man gør det, så
prøve at se på nogen jeg kender, som
er god til det. Evt. interviewe dem
om, hvordan de gør det. Aflur deres
strategier til at give sig selv LOV til
at bare at “være” og dovne.
• Øve mig i at have FOKUS på det jeg
laver her og NU. Gør én ting ad gan
gen med fuld bevidsthed.
• Start på en ny eller genoptag en sys
sel/hobby med gamle biler. Bare gø
re det.
• Vær ærlig med hvad jeg tænker og
føler i mine relationer, og når jeg
taler med dem jeg holder af i mit
liv. Jeg ved det kan føles farligt til

en start, og det kræver derfor me
get mod at åbne op, men er faktisk
meget afvæbnende og befriende for
mig selv og dem jeg taler med, tror
jeg.
Mon ikke jeg ville være fyldt op med
mere energi og livsglæde efter jeg har
fulgt alle disse nye ting, og måske kun
ne dele ud af mere glæde og kærlig
hed.
Det kunne værre vi skulle prøve det
alle sammen…… Hvad kunne det da
ikke blive til.
Jens

husk
DISTRIKTSGILDETING I
GØNGERNES DISTRIKT
onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00
i Spejderhytten,
Ringstedgade 237, 4700 Næstved
Indkaldelse og regnskab er udsendt.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Sct. Georgs Budskabet 2018

”En spejder er ærlig og pålidelig”
Dette er paragraf 2 i den svenske spejderlov
Hvad betyder det for mig – og for dig?
Taler jeg altid sandt? Gør jeg altid det,
jeg har lovet? Eller – hvad med den
lille “hvide løgn”? Eller når jeg “glem
te”, hvad jeg havde lovet at gøre? Kan
det nogensinde være OK at fortælle en
løgn – og i så fald hvornår? Og var det
ikke morsommere at gøre noget andet
end det, jeg havde lovet?
I disse tider ser vi mange nye begreber
om dette emne. Vi taler om “fake news”
og “alternative truths”. Og om at bryde
løfter, fordi de vil “skade mig”, hvis jeg
holder dem. “Mig først”, for at omskri
ve et udenlandsk statsoverhoved.
Og på sociale medier – Facebook,
Instagram, Twitter og hvad de nu hed
der – ser vi rapporter om dette og hint,
med eller uden kildehenvisninger. El
ler med uidentificerbare kilder – de kan
endda være falske? Eller “rapporter”
eller direkte påstande om enkeltperso
ner eller omstændigheder, vi slet ikke
kan vide noget om.
Hvordan skal vi forholde os til alt det
te? På sociale medier kan vi “like” og
“dele”. Men hvis det jeg “kan lide” og


“deler” viser sig at være falsk og/el
ler usandt – hvad så? Gør det mig ikke
medskyldig – eller skyldig i at sprede
løgne?
Nogle gange skriver vi “Jeg har hørt,
at ...”. OK – hvad har vi hørt? Hvordan
ved vi, at det er korrekt, og at vi kan
stole på kilden? Dette minder os om
gamle dages kædebreve, der indeholdt
påstande som “en kvinde i Langborti
stan brød kæden og omkom i en brand
en uge senere”.
Hvis vi vil holde fast i vores løfte om at
holde spejderloven, må vi måske stop
pe lidt og tænke, før vi ukritisk “liker”
og “deler”, hvad vi læser på de sociale
medier eller på anden måde får at høre.
Da vi gik i skole lærte vi noget om
“kildekritik” – det er et godt koncept
at anvende.

2. Sct. Georgsgilde i Vordingborg inviterer alle
gildebrødre i Gøngernes distrikt til

Friluftsgildehal
Onsdag den 13. juni 2018 kl. 18,30
ved Dehnshytten
Strandgårdsvej 30, 4760 Vordingborg

Friluftsgildehallen starter med foredrag om området v. Berit Christensen,
ansat i Kulturarvsenheden på Vordingborg museum.
Herefter et let måltid og kage til kaffen for kr. ca. 80,00
Vi slutter aftenen med gildehal med bål og udsigt over Storstrømmen.
(I tilfælde af regn, kan vi være indendørs, dog uden bål).
Medbring selv drikkevarer, bord, stol, bestik, tæppe, lommelygte.
Tilmelding gildevis med navne allersenest den 5. juni Grundlovsdag til
Lotte Stehr, 28833929 eller lottelaurs@nrdc.dk

Vær beredt!
Med spejder- og gildehilsener
Gjermund Austvik
Sveriges koordinator for ”Fredsljuset
från Betlehem”
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På arrangerende
gruppes vegne
Lotte Stehr

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Afslutning på Gøngernes Højskole
Onsdag d. 18. april satte 38 gildebrød
re hinanden stævne i Sognehuset i Faxe
for at afslutte vinterens arbejde i Gøn
gernes Højskole. Der har i alt været 64
deltagere i højskolen.
Da deltagerne ankom, blev de straks
sat i arbejde med at skrive resultatet af
deres drøftelser på nogle bannere, der
blev ophængt i salen.
Derefter blev der serveret et let måltid
(hamburgryg, porretærte og spidskål
salat). Grupperne var splittet op ved de
enkelte borde, så man kunne tale med
hinanden om, hvad man havde drøftet i
vinterens løb og selvfølgelig alt muligt
andet på tværs af gilderne.
Da alle var mætte, fik deltagerne endnu
et input til arbejdet med “Demokrati og
kommunikation”, idet tidligere borg
mester i Faxe, Knud Erik Hansen, gav
et indblik heri, set fra en folkevalgts
side. Det skal lige nævnes, at ved op

Distriktet
Onsdag 16. maj
Distriktgildeting/2. Næstved
Onsdag 13. juni
Friluftsgildehal/2. Vordingborg
starten af højskolen, havde vi en re
daktør fra den lokale ugeavis, Torkild
Kraft, til at komme med et indlæg, så
her ved afslutningen fik vi emnet belyst
fra den modsatte side.
Mens kaffen blev serveret gik deltager
ne rundt og kikkede på hinandens ban
nere/udsagn. Under kaffen kunne man
så stille spørgsmål til hinanden.
Til sidst evaluerede vi. Der blev givet
udtryk for, at det havde været godt at
arbejde med de udsendte spørgsmål, og
at man gerne vil fortsætte Gøngernes
Højskole, dog ikke hvert år, da vi også
har andre projekter, der kræver tid. Der
blev også givet gode ideer til formen på
Gøngernes Højskole.
Der var en god stemning, og 2 meldte
sig til at være med i planlægningen af
den næste Gøngernes Højskole, nemlig
Karen Egholm fra Vordingborg og Susanne Nabe-Nielsen fra Suså.



Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt

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

Suså Gildet
Tirsdag 22. maj
5-kamp, bueskydning
2. Næstved
Lørdag 26. maj
Gildearr. (tur)
Præstø
Tirsdag 5. juni
Grundlovsdag
Stege
Mandag 4. juni
Sommertur
Faxe
Mandag 14. maj
Sommerudflugt
Mandag 11. juni
Afslutning

Køge
Lørdag 16. juni
Sommerarrangement
St. Heddinge
Søndag 17. juni
Gildeudflugt
1. Vordingborg
Tirsdag 12. juni
Gildemøde
2. Vordingborg
Onsdag 23. maj
Forårstur
3. Vordingborg
Vordingborg
Stadsgilde
Tirsdag 5. juni
Naturvandring

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”
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5-Kamp – minigolf
Nu var turen kommet til en af de mere
anstrengende dele af femkampen: Golf
– nærmere betegnet MINIgolf. Dysten
foregik en lørdag formiddag på Næst
ved golfklubs 9 hullers minigolfbane i
strålende solskin. Omkring 24 personer
fra diverse korps og gildebrødre i skøn
forening, var mødt op på denne skønne
forårsdag ved Karrebæk Fjord for at
udfordre hinanden og ikke at forglem
me – sig selv i det ædle spil.

spændende og intense dyster der blev
udkæmpet. Det blæste lidt, og det kunne
jo godt genere de lidt mindre øvede, (det
var vi nok alle sammen) så måske er det
derfor banerekorden står endnu…!.

Vi startede med at blive delt op i 6 hold
á 4, så der ikke var nogen ventetid ved
de enkelte huller. Jeg er helt sikker på
at ingen af os kom i nærheden af en ba
nerekord, men mindre kunne sagtens
gøre det. At dømme efter de eder der
blev ”udtalt” når en bold ikke lige løb
derhen hvor den skulle, var det nogle

Jeg blev så grebet af spillet, at jeg rent
glemte at fotografere, så I må nøjes
med billeder fra forrige år.
Kurt

Alt i alt var det en skøn formiddag i rig
tigt godt selskab og endda ude i den fri
ske luft Et godt arrangement og et godt
initiativ, som meget gerne må gentages
til næste år.

PS.: Helge har sendt resultatet ud til
deltagerne, så det vil jeg ikke kede Jer
med her.

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

bueskydning
tirsdag den 22. maj 2018 kl. 18.00
(bemærk tidspunktet)
Farmen, Strandbakken 82, Klinteby,
4736 Karrebæksminde
Efter dysten byder Sct. Georgs gildet denne aften på
spisning, hvorfor det er ekstra vigtigt at gruppevis
tilmelding med præcis deltagerantal angives
senest den 15. maj til lykke@fladsaaturist.dk
Arrangementet er gratis for alle deltagere
aften

p
m
a

5-K

denne

Vi håber at se rigtig mange til såvel dyst
samt hyggeligt samvær over maden
efterfølgende.

På forhånd tak for denne gang og på gensyn til ny dyst den 10. september 2018
Sct. Georgs Gildernes 5-kamp Laug


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

Suså Gildet

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

5-kamp 2018-2019

Billeder fra suså-gildets sct. Georgs
gildehal
Tirsdag den 17. april holdt
Suså-gildet Sct Georgs Gilde
hal. Her er lidt billeder fra efter
gildehallen.

Allerede nu har I mulighed for at træne til den den nye runde af Sct. Georgs
Gilderne i Næstveds berømte 5-kamp. Vi sender en rigtig indbydelse ud
senere, men allerede nu får I datoerne, så I kan reservere dem i kalende
ren.

HUSK at reservere datoerne:
2018:	10. september
	13. november
2019:	23. januar
	23. marts
	23. maj

Seniorlauget
Seniorerne var samlet på Farmen den
23. april.
Der var et pænt fremmøde denne dag,
så det var rigtig skønt. Selvom snakken
gik lystig til morgenkaffen, hvor der
som sædvanligt var et pænt udvalg af
Kurts flasker, måtte vi jo i gang med
dagens planlagte arbejde som var ned
10

tagning og rengøring af lamper. Nyd
det når I kommer på Farmen for det
pyntede gevaldigt med rene lamper.
Næste møde er den 14. maj til sædvan
lig tid, dette bliver den sidste mødedag
inden sommerferien.
På laugets vegne
Hans Jørgen

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

Suså Gildet

nyt fra grupperne
Gruppe 2
Gruppemøde hos Lotte 9. april 2018
Da vi ikke er turhavende ved flere gil
dehaller og arrangementer på denne
side af sommerferien, var det eneste
punkt på dagsordenen denne aften at
fastlægge hvor vores sommertur skulle
gå hen.
Der var mange forslag, og de lektier
som jeg havde fået for, havde jeg glemt
at lave. Bl.a. derfor skal vi ikke ud og
se hvordan man laver champignon.
Til sidst blev vi enige om at besøge Fri
landsmuseet. Et sted jeg ikke har været
siden jeg var omkring de 8-10 år, så det
er rigtig, rigtig, rigtig mange år siden.
Jeg blev klar over at de fleste af os ikke
havde været der siden vi var børn, så
vi kan se frem til et museum der, for
håbentlig, både har ændret og udviklet
sig. Det bliver rigtig spændende.
Detailplanlægning af blandt andet tider,
hvordan og vi kommer frem og tilbage
osv., vil vi ikke planlægge på vores næ
ste møde, da Bodil ikke kan deltage i
turen. Det er ikke særligt spændende
at planlægge noget man ikke selv kan
deltage i. ”Efterfesten” holder vi hos
Lisette, som også deltager i turen til
Frilandsmuseet.
12

Jeg foreslår at vi nedsætter et hurtig
arbejdende udvalg på max. 2 personer
som kan planlægge turens program, og
sørger for at indkøbe den nødvendige
proviant til det afsluttende møde
Kurt
Gruppemøde hos Bodil
Vi mødtes alle mand m/k, minus Lisette,
på en forholdsvis lun aften hos Bodil.
Hun havde på forhånd annonceret at vi
skulle ud og gå en tur i Fensmark, så vi
havde hver især taget en ekstra trøje på.
Vi startede turen med et fantastisk vue
over Holmegård Mose, hvorefter vi gik
ad kirkestien, rundt om Røjleparken og
retur til Bodils dejligt varme stuer. Alt i
alt en hyggelig tur, hvor vi hyggesnak
kede og også lige fik set mindestenen
for Chr. Winter.
Medens Bodil fik arrangeret kaffebor
det, fik vi andre lige arrangeret grup
peturen til Frilandsmuseet. Separat ref.
over hvem der gør hvad og hvornår er
sendt til gruppen.
Over kaffen og de friskbagte boller fik
vi snakket om gruppens målsætning og
fik booket et par datoer i kalenderen.
Den første gildehal i det nye gildeår bli
ver med optagelse af nye medlemmer. I
den forbindelse talte vi om at, svende

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

gruppemøderne måske kunne ændres
lidt. Startskuddet på Munkebakken (det
er tilbage til den…!) bliver genoplivet,
og der var fuld opbakning i gruppen
til at deltage. Det foregår mandag 13.
august. Vi er tilsyneladende glade for
datoen 13., for måneden efter, nemlig
Gruppe 3
holdt gruppemøde den 9. april hos
Helge.
Vi begyndte mødet med lidt løs snak om
hvad, der var sket siden sidste møde,
og aftalte praktiske ting vedrørende de
næste gildearrangementer.
Helge fortalte om KFUM-spejdernes
distriktsmesterskaber i Valdemardi
strikt, som Tybjergspejderne havde
vundet.

torsdag den 13. september holder vi
gruppemøde hos Esther. Her vil vi for
søge at få årets datoer lagt nogenlunde
fast.
Tak til Bodil for føringen rundt i Fens
mark, husly og traktement.
Kurt

lingen fra å-by til havneby, blev bil
ledvisningen krydret med mange gode
fortællinger.
Næste møde er den 14. maj kl.19. Vi
mødes hos Emmy og går en tur for at se
på å og havn, med mindre vejret er for
vådt.
Referat Susanne

Emnet for aftenens møde var Susåen
og Næstved Havn, og de forskellige
gruppemedlemmer havde taget en del
gamle og nyere bøger med, hvori der
var beskrivelser og billeder af åen og
havnen.
Robert havde samlet et flot PowerPoint show, som han viste os. Da nogle
af gruppens medlemmer er barnefødte
i Næstved, og selv har oplevet udvik
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
Gruppe 4
Gruppe 4 har holdt møde hos Niels den
23. april, hvor det lykkedes at få sam
let alle i gruppen.
Vi startede med at planlægge Gilde
mødet den 8. maj, hvor vi har fået en
fra “Svovlstikkerne” til at komme og
fortælle om den hjælp de yder til sær
ligt sociale/økonomisk ramte familien
i lokalområdet. Bl.a. står de for “julehjælpen”. Vi besluttede at det skal
være et møde, hvor begge Gilder, med
pårørende er velkomne.
Ib bragte et ønske op fra Ellen Larsen,
som meget gerne ville “ind” i vores
gruppe, da Ellen er meget afhængig af
transport – og herved kunne køre sam
men med Ib til de forskellige arrange
menter i Gildet. Vi blev enige om at det
var en god ide – og Ellen vil være me
get velkommen i gruppe 4.

2. Næstved
Der efter drøftede vi det, før omtalte
Startskud på Munkebakken den 13. au
gust, hvor alle spejdergrupper i Næst
ved kommune bliver inviteret til at
deltage. Vi vil starte kl. 18 på Axeltor
vet og gå via en planlagt rute, med De
grønnes Tamburkorps i spidsen, til
Munkebakken.
Vi har fået lavet en aftale med en skue
spiller fra Dansk Rakkerpak, som vil
komme og underholde spejdere og for
håbentlig interesserede forældre og gil
debrødre i ca. 1 time.
Vi håber og beder til, at rigtig mange
gildebrødre vil bakke op om dette ar
rangement, da vi bl.a. har brug for nog
le der kan være trafikvagter i forbindel
se med. gåturen gennem byen og selve
afholdningen på Munkebakken.
På gruppens vegne Bente Møller

Gildeudflugt til nordisk film, valby

22. september 2018
Efter besøget: Eftermiddagskaffe på en udsøgt café.
Aften: Grillaften i Røjlehaven, Fensmarkbuffetten – samt drikkevarer til
eget forbrug.
Pris ca. kr. 150,- Flere informationer senere.
Bindende tilmelding: 10. september, gerne gruppevis.

14

Dot, Tim, Robert

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

nyt fra grupperne
2. gruppe
Gruppemødet den 18. april var henlagt
sognehuset i Faxe, hvor der var afslut
ning på gøngernes højskole.
Vi indledte med at spise et traktement,
som sagtens kunne udgøre det for et
normalt måltid. Herefter fik vi et glim
rende oplæg/foredrag af tidligere borg
mester Knud Erik Hansen, om emnet
vinterens emne Kommunikation og
Demokrati. Han så det selvfølgelig i
lyset af sine egne erfaringer fra arbej
det i en kommunalbestyrelse. Et glim
rende indlæg, efterfulgt af afklarende
spørgsmål og svar.

Derefter fik grupperne mulighed for at
se hinandens svar på de positive ting,
samt de udfordringer vi havde set i de
tre etapers spørgsmål. Det gav ikke den
store debat, men der blev udtrykt, at det
havde været nogle interessante drøftel
ser, der var kommet ud af vinterens
arbejde. Der bliver helt sikkert en ny
runde af.
Gøngernes højskole, bare ikke hvert år.
Gruppen er turhavende den 30. april,
hvor der begyndes med et ekstraordi
nært gildeting hvor vi skal have valgt
en ny gildemester. Derefter afholde
Sct. Georgs Aften.
Referent Kurt Muusmann

Kære gildevenner
Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Kurt Trist Hansen
	16. maj
Kirsten Bronée
	12. juni
Erling Larsen
	14. juni

Hjertelig tillykke

Allerførst tak for en fin oplevelse til
ekstraordinær generalforsamling med
efterfølgende indsættelse af mig som
”ny” gildemester.
Som jeg sagde, vil vi lave vores egen
dagsorden i ledelsen sammen med
gruppelederne, så er den arbejdsplan,
der sendes ud kun vejledende (eller
vildledende), og I vil få en ny revideret
plan for 2.Gilde i løbet af juni måned.
Gildehilsen Bodil, GM

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

2. Næstved
Sct. Georgsaften – Ekstraordinært
Gildeting
Vi skulle mødes kl. 18 stod der i indby
delsen. Men det var ”rigtigt” aprilvejr,
og regnen fossede ned, og forsinkede
nogle af mødedeltagerne. Men vi kom
i gang med gildetinget, og hvad ikke
alle vidste, men næsten kunne regne
ud, så blev Bodil under tydeligt bifald,
”valgt” som vores nye gildemester.

Sct. Georgsaften
Det var en hyggelig Sct. Georgsaften,
vi var ikke så mange kun 18.
Under hyggen bagefter med tærter og
salat havde Dorthe lavet en totempæl
med 23 spørgsmål og det var Ingrid der
vandt totempælen. Marjun havde lavet
nye grupper, som starter efter sommer
ferien
Eva

HUSK
Friluftsgildehal
for Distriktet
I den følgende Sct. Georgsgildehal,
hvor vi desværre af ukendte årsager
måtte undvære vores Distriktsgildeme
ster Lone Erkmann, blev den nye gilde
mester indsat i embedet.
Ole læste Sct. Georgsbudskabet, som
i år kom fra Sverige. Det omhandlede
det ældgamle dilemma, om man altid
var forpligtet til at fortælle sandheden
lige ud.
I gildehallen blev gildets 70-års jubilar
Elke Høegh tilbørligt hyldet, ligesom
hun i den følgende efterhal fik over
rakt milde gaver fra såvel gilde som
gruppe.
Frank

16

Vi mødes ved spejderhytten kl.
16.00 med godt humør og påklæd
ning efter vejret.
Det vil være en god ide med en
medbragt stol, så man kan sidde
ned og nyde den andalusiske bjerg
mokka.
Evt. afbud til Annette
GH gruppe 1

Ole, den afgående gildemester, havde et
alvorligt indlæg om de mulige konse
kvenser det ville have haft, hvis ikke at
Bodil havde accepteret mesterjobbet.
Bodil sagde i sit indlæg tak til Ole for
hans tid i gildemesterstolen, og påpege
de det engagement som Ole lagde, i de
meget grundige og ikke altid lige korte
gildemestertaler, han har holdt for os.

Grundlovsdag

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

Onsdag 13. juni 2018 kl. 18,30 ved
Dehnshytten Strandgårdsvej 30 4760
Vordingborg
For tilmelding og yderligere oplysnin
ger, se side 5.
Deadline til nr. 5
er lørdag den 16. juni

Vi hejser

Marjun har samlet dåseringe
Der er 51 kg, som er blevet afleveret til
Inner Wheel i Sakskøbing.

flaget for
Else Andersen, 70 år den 24. maj

Hjertelig tillykke

Orienteringstur aflyst
Desværre måtte Gruppe 2 aflyse orien
teringsturen 5. maj på grund af ringe til
slutning. 4 gildebrødre havde meldt sig.

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

17

Stege

Stege

SCT. GEORGSAFTEN
- mandag, den 23. april, hvor vi fej
rede Knuds 50-års gildejubilæum.
En stemningsfuld aften, hvor vi som
sædvanlig hørte Sct. Georgsbudskabet
og fornyede vort gildeløfte.
Elnas gildemestertale var også en tale
til Knud – over ordet RAMT. Ramt
af at være gildebror – blev ramt som
spejder – og blive ramt igen. Knud har
altid været klar til at hjælpe både i gil
det og, hvis spejderne manglede hjælp

(så længe helbredet kunne følge med).
Elna havde også nogle ord, som pas
sede både på gildet og Knud: Solidari
tet, loyalitet, udholdenhed, stabilitet og
fællesskab. TILLYKKE KNUD.
Derefter havde Knud 5. min. Sct. Ge
org. Knud læste sit riddersvar fra den
27. marts 1979 på spørgsmålet: ”Vi
bliver i vort ritual foreholdt, at vi skal
bestræbe os på at udvikle os til gode og
nyttige samfundsborgere – fremdrage
nogle måder. Besvarelsen kunne lige
så godt være ny, så passende var den.
Vi påvirkes gennem livet af forældre,
skole, omgivelserne, samfund og vi
påvirker også igen. Derefter overrakte
distriktsgildemester Lone Erckmann
Knud 50-års nålen.

HUSK
GILDERÅDSMØDE!
Mandag, den 28. maj kl. 19.00.

gildemøde
mandag den 7. maj kl. 19.00
Vi mødes i LIZA’s Galleri, Farverstræde 6, Stege, hvor Liza og
Rubert vil fortælle om galleriet og
livet som billedkunstnere. Efter
foredraget går vi til Storegade 48
A, hvor vi drikker kaffe.
.
Ægtefæller og andre interesserede
er meget velkomne. Afbud/tilmel
ding gerne til Kirsten 2242 3579
– der er jo kort tid til mødet.
2. gruppe

I eftergildehallen nød vi 1. gruppes
flotte tapasmenu (de, der siger, at man
ikke bliver mæt, har ikke fået denne
tapasmenu) og fejrede Knud endnu en
gang.
Distriktsgildemester Lone Erckmann
havde et indlæg om nye ideer til, hvor
dan vi sammen med spejderne kan lave
arrangementer, så vi kan tiltrække nye
medlemmer. IL LU VA JO. Der vil bli
ve en ”workshop” om Gildets fremtid
den 19. august.
En rigtig dejlig aften.
Kirsten 2. gruppe
18

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

Indkaldelse vil senere blive udsendt.
Gildeledelsen

SOMMERTUR
til Sortsø Havn mandag 4. juni
Vi mødes på Stubbekøbing Havn
kl. 18.30 og ser på havnelivet.
Derefter kører vi til Sortsø Havn,
hvor vi spiser i den overdækkede
hytte/terrasse.
Madkurv og drikkevarer medbrin
ges. 1. gruppe sørger for kaffe/kage

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Knud Skytte
Ena Poulsen

21. maj
18. juni

Hjertelig tillykke

Ægtefæller og gæster er meget vel
komne.
Tilmelding til Jytte senest den 31.
maj 55811217/51624333
– jyttehoelund@live.dk
1. gruppe

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
On.13. Friluftsgildehal
2. Vordingborg
Lø.16. Deadline Nøglen
Ma.25.Grp.møde i 1. gruppe hos
Hanne

MANGE TAK
- for gavekort, flotte gaver og for, at I
var med til at gøre min runde fødsels
dag til en dejlig og festlig oplevelse.
Kærlig hilsen Inger
Deadline til nr. 5
er lørdag den 16. juni

KALENDEREN:
Maj:
Ma.07. Gildemøde
– virksomhedsbesøg 2. grp.
Ma.14. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte
Ma.14. Kl. 19.00 – Grp.møde i 2. grp.
hos Kirsten
On.16. Distriktsgildeting 2. Næstved
Ma.28. Gilderådsmøde

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
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

Juni:
Ma.04. Sommertur, 1. grp.
Ma.11. Kl. 19.00 – Grp.møde i 2. grp.
hos Anni
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

