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HVOR ER VI HELDIGE....
- at bo i så dejligt et land som Danmark. Tænk at bo i et land med demokrati, ytringsfrihed. Et land hvor vi må
tænke selvstændigt uden angst for hvad
det kan indebære.
Et land med et kongehus som vi lige nu
er mere i familie med end nogensinde.
Et land hvor nogle danske hjem lige nu
er smækfyldt med rød-hvide farver. Og
hvis nogen er i tvivl om hvorfor, så er
der VM i fodbold. Det kan visse steder give problemer i de små hjem. Men
PYT!!
Så er det godt at vi lever i et smukt land
hvor der er så mange oplevelser lige
omkring os!! – og at vi har ferie som vi
kan bruge på afslapning med familien,
os selv, og venner. Eller vælge at udforske Danmark – som altid er dejlig.
Stormvejr ved Vesterhavet, solskin ved
Møns Klint.
Et land med fire årstider. Og hvor det
lige nu er den lyse tid med lange dage.
En tid hvor alt står i flor. Hylden står
blomstrende hvid og duftende og lige
nu kan der laves dejlig hyldedrik. Nyd
den kølig på terrassen.
Den kommende tid springer studenterne ud. Glade kører de rundt på de flotte
pyntede vogne. Hvor dagens alvor for
en stund glemmes. Dejligt, fornøjeligt
og livsbekræftende.
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Hvor er vi heldige at leve i et land hvor
vi med god samvittighed bare kan nyde
den danske sommer – den er jo godt i
gang – holde fri fra mødeaktivitet – og
glæde os til igen at mødes.

“Der er nu noget ved livet
Som ikke findes andre steder”
Storm P.
Rigtig god sommer til Jer alle.
Elna

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Distriktet
Søndag 19. august
Gøngernes Højskole
- Workshopmøde - DGL
Suså Gildet
Mandag 13. august
Startskud
Mandag 10. september
5-kamp
2. Næstved
Onsdag 15. august
Gildearr. (tur)
Præstø
Onsdag 15. august
Friluftsgildehal

Stege
Mandag 20. august
Friluftsgildehal
Faxe
Søndag 19. august
”Tænk vildt”
Køge
St. Heddinge
1. Vordingborg
2. Vordingborg
3. Vordingborg
Vordingborg
Stadsgilde

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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Gøngernes Distriktsgildeting
Den 16. maj mødtes interesserede GB
og gildeledelserne til det årlige gildeting.
Hvad kom der så ud af det? Der blev
ikke kampvalg, Kurt, Inga, Riber og
Lone fik mulighed for at fortsætte endnu et år. Der er sat forskellige projekter i gang og dem ville ledelsen gerne
følge til dørs, så vi var glade for, at I
mener det er i orden! Pladsen som DIS
er ubesat, så her påhviler et par ekstra
opgaver distriktsgildeledelsen – men
I plejer jo at være hurtige til at træde
hjælpende til.
”Udviklingssamtalerne” og Gøngernes Højskole kan vi kalde en succes.
Samtalerne gjorde ledelsen klogere på,
hvordan gilderne arbejder og det store
deltager antal i Gildernes højskole har
givet anledning til mange diskussioner
om vores demokrati og kommunika-



tion. Det gav også lejlighed til besøg
af 2 interessante foredragsholdere. Gildetinget bakkede op om beslutningen,
at vi ikke skal have Gøngehøjskole
hvert år, men måske hvert andet – næste gang skulle så blive 2019.
Fremtiden: Vi er ca. 250 GB i distriktet. Det mindste gilde har kun 6 medlemmer og det største 50. Kun 2 gilder ser en klar fremtid for Sct. Georgs
Gilderne i Danmark. Det er det vores
projekt TÆNK VILDT, der starter med
en workshop, den 19. august vil prøve
at gøre noget ved. Måske kan vi starte
en græsrodsbevægelse? Projektet blev
omtalt under planer på distriktsgildetinget og vi håber meget I vil bakke
op om det.
Et andet projekt, som vi har modtaget
kr. 10.000 fra Landsgildet til, er hjælp
til at optage nogle korte videoer, der
kan fortælle, hvorfor vi
er med i gilderne og hvad
gilderne står for. Det er
en forlængelse af projekt
”Elevatorkort”, som Sjællandsnetværket, der er en
gruppe af 9 DGM på Sjælland og Lolland-Falster
præsenterer på Gildemesterstævnet til september.
Videoerne skal kunne
bruges på hjemmesider
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og i nyhedsbreve. Vi regner med, at vi
kan tage hul på opgaven når vi mødes,
den 19. august!
Kurt fremlagde regnskabet, der blev
godkendt og budgettet, der indeholdt en
forhøjelse på kr. 50,- pr år blev vedtaget. Forhøjelsen blev sat til afstemning
og kun 3 mente ikke det var nødvendigt
at øge kontingentet.
Vi kunne oplyse, at GM fra Køgegildet, Torben Lerbech Jensen havde accepteret at træde ind i Friluftsrådets
Østsjællands Kreds. Kigger I på kortet
over Friluftsrådets kredse, fremgår det,
at Gøngernes distrikt breder sig over 3
forskellige kredse. Er nogen interesserede er der mulighed for at få en plads!
Inga har haft et travlt år med planlægning af I-dag sammen med Vestsjælland, Dragsholm og Gøngernes DUSer.
Programmet er på plads og I vil mod-

tage indbydelsen alle sammen, så vi
kan mødes til en spændende og inspirerende dag, 3. november. Afholdelse af
Gøngernes Højskole med 64 tilmeldte
og Evaluering af vores ”Udviklingssamtaler”.
I ledelsen har vi arbejdet på, at blive
bedre til at benytte de sociale medier
idet vi mener, det er ad den vej vi kommer i kontakt med potentielle medlemmer. Det skulle gerne være synligt efter
sommerferien!
Det officielle referat fra Gildetinget,
Ingas evaluering af ”Udviklingssamtalerne”, Regnskab og budget har Riber
allerede sendt ud. Ovenstående er kun
DGMs betragtninger om gildetinget –
tak for et godt og inspirerende gildeår!
Lone Erkmann
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Good-turn-lauget
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For alle
gildebrødre i Gøngernes Distrikt

P

søndag 19. august kl. 10.00-15.30

Spejderhytten Rosenkildevej i Faxe
Kom og vær med til at få inspiration eller inspirere andre.
Vi tager udgangspunkt i noget konkret. Tag praktisk tøj på, da noget foregår
udendørs.
Hele arrangementet betales af Distriktet
Hvad vil vi?
Vision: Forynge Sct. Georgs Gilderne og fortsætte det værdifulde netværk
Mål: Synlighed, kendt i lokalområdet
Hvordan gør vi det?
Laver aktiviteter i lokalområderne for alle i samarbejde med spejderne,
udvikler ideer, skabe materialer osv.
Allerførst:
Vi indleder med en workshop
Søger fonde

”T

ÆN
LUFT



Tilmelding nu eller senest 2. august
2018 til Inga Gustafsen, 51714867
eller igustafsen@gmail.com.
Med sommerlig gildehilsen
Distriktsledelsen
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I
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Så blev den sidste Café eftermiddag i
denne sæson afholdt på Kildemarkcenteret den 9. maj.
Om det var det gode vejr, der gjorde,
at der ikke mødte så mange beboere
op, som sidste gang, vides ikke, men
indtil kl. 14, var kun ganske få dukket
op – og vi kiggede langt efter, om der
dog ikke snart kom nogle flere, hvilket
dog heldigvis skete inden for det næste
kvarter, så vi efterhånden kom op på
30 beboere, som blev godt underholdt
af “De 3 glade Grå”, der inden kaffepausen spillede og sang, de gode gamle
sange, som var kendt og spillet i Giro
413’s dage.

En lille solstrålehistorie var, at en af
beboerne flere gange, når der var Café,
havde spurgt musikkerne om de kunne
spille “Violer til mor” – det lykkedes
denne eftermiddag, og hvor det var dejligt at se, hvor glad hun blev – og hvor
hun smilende sang med på “ønskemelodien”.
Efter kaffe og lagkage, blev der delt
sanghæfter rundt med sange, som beboerne kunne ønske blev spillet. Endnu
engang kunne man se hvor godt det er,
for nu kunne mange synge med på melodierne. Atter en god Café eftermiddag.
På Good-Turn-Laugets vegne
Bente Møller

Troldelejren 2018
Så er vi klar til en forrygende Troldelejr 2018. Gildebrødre og ikkegildebrødre står klar til at lave en
helt fantastisk sommerlejr. Vi mødes på Farmen i Karrebækstorp i
uge 29. Helt præcist fra 15.-20. juli.
Vi skal alle sove i telte og nyde livet i
naturen. I løbet af ugen skal vi have et
løb der hedder Jagten på ilden, og et
Harry Potter løb. Nogle dage skal vi
lave forskellige aktiviteter, der bliver
også en masse tid til leg og sjov. Vi skal
hygge ved lejrbål om aftenen og have
snobrød og skumfiduser.

Vi skal en tur til Næsby
Centret hvor der kan sejles i kajak og kano. Der laver vi også
vores egen mad.
Så dagene er fuldt besat med mange
gode og sjove aktiviteter, så ugen vil
afgjort gå hurtigt.
Vi håber alle får en rigtig hyggelig tur
med en masse gode oplevelser og en
masse dejligt vejr.
Hilsen fra
Troldeudvalget
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Næstved Fælles

Næstved Fælles

5-kampens sidste dyst i sæson 2017/18
Tirsdag den 22. maj – klokken er lige
godt 17.00 da undertegnede ankommer
til Farmen, lidt forsinket i forhold til
aftalen (Svingbroen har det med at ville
vise sin kunnen, når jeg er kommet lige
sent nok ud af døren).
Bente er i gang i køkkenet med at pakke indkøb ud, John renser og klargør
grillene og Helge forsøger at få de vigtige papirer (pointskemaerne) frem til

Farmen uden selv at skulle køre hjem
efter dem.
Solen skinner fra en skyfri himmel, det
er lunt og alle er klar til at skabe rammerne om en hyggelig aften for deltagerne i den sidste af sæsonens dyste:
Bueskydning.
Snart dukker de sidste medlemmer af
5-kamps lauget op og vi får snittet salat

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

5-kamp 2018-2019
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 kalenderen.

Kit fra De sorte Riddere blev en suveræn vinder af bueskydningskonkurrencen med 3 pletskud af 3 mulige.
og glaseret kage og andre forberedelser
i køkkenet, gjort målskiverne klar og
er så klar til at tage imod de tilmeldte
spejderledere og Gildebrødre.
I alt var der tilmeldt 27 deltagere. hvoraf
de fleste dukkede op. Kl. ca. 18.10 var
vi samlet og klar til at forsøge os som
Robin Hood på 3 baner der alle var af
forskellig længde. Alle deltagere skulle
skyde 3 pile på hver bane, det viste sig
for mange af os, ikke at være så nemt
som man måske skulle tro. Mange pile
ville gerne langt forbi målskiverne og
kun de færreste ramte vist midt på skiUden mad og drikke....

HUSK at reservere datoerne:
2018:	10. september
	13. november
2019:	23. januar
	23. marts
	23. maj
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Alle nød den dejlige mad (måske især
fordi den var gratis) og snakken gik lystigt på tværs af - og henover bordene.
Da de fleste havde tygget af munden
fik Helge ordet og kunne således afsløre, hvem der kunne kalde sig 5-kamps
mester sæson 2017/18.

Så er det bare om at ramme
ven. Det havde nok været at foretrække
at man havde haft et prøveskud før det
gjald – men det var der desværre ikke
mulighed for.

Vinderholdet var ”De sorte Riddere”
fra Tybjerg, skarpt efterfulgt af Hammer Gruppe og på en tredjeplads Toksværd Gruppe. Herefter (udenfor podiet) grupperne fra Suså Gildet. Jeg er
ikke helt klar over fordelingen da resultatlisten endnu ikke i skrivende stund

Efter overrækkelse af denne var det tid
til kaffe og kage (som min søn var så
rar at bage til os, da han kunne se tiden
ville løbe fra mig). Og også her forløb

Helge med 5-kampens Vandre-stander

Naturlauget mødtes lørdag 16. juni
på Farmen til arbejdet med at holde de
værste tjørnebuske væk fra fodboldbaner og lejrpladser. Vi var en temmelig
minimeret gruppe, (3 personer) da vi
var ramt af flere afbud.

Da alle havde haft sine 9 skudforsøg
– var der ”fri” skydning og her viste
det sig at pilenes evne til at ramme plet
pludselig var noget bedre – ærgerligt,
men jo ens for alle.
Dysten var ret hurtigt overstået (der var
åbenbart ikke stemning for en runde
mere) og grillen var ikke klar så der
blev tid til lidt smalltalk og hygge over
en tår at drikke, mens Helge gik i enerum med resultatlisterne.
Da grillen var klar, blev pølser og koteletter lagt herpå, mens kartoffelsalat og
diverse grønsager, fint anrettet i glasskåle, blev sat frem til servering.
10

er rundsendt, men uanset resultatet kan
vi vist alle som Gildebrødre være stolte
af at 5-kampen nu ser ud til at være
kommet for at blive – og det handler jo
mere om at være med end at vinde, eller ???? Der er således også nu lavet en
”vandre-stander” som vinderholdet må
opbevare til næste sæsons finalekamp.
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snakken lystigt om bl.a. emner til den
kommende sæsons dyster.
Kl. ca. 20.30 brød vi op og ønskede
hinanden en god sommer samt på gensyn 10. september til første disciplin i
dysten 2018/19.
Tak for god opbakning, ikke mindst til
spejdergrupperne. Vi håber at se flere
både spejdere og Gildebrødre i den
kommende sæson.
På 5-kamp laugets vegne
Lykke

naturlauget

Alligevel nåede vi at få slået græsset på
siddepladserne ved lejrbålspladsen og
slået ukrudtet ned omkring brænde- og
rafteskuret. Vores totempæle fik også
en omgang med noget letholie, (jeg tror
det rigtige navn er rå linolie) så de kan
klare at stå udendørs i mange år endnu.
Det bliver spændende at se hvor vi finder på at placere dem.
Slutteligt fik vi planlagt arbejdsdagene
for det næste halve år, til og med til den
traditionelle juleafslutning.

Da planlægningen af datoerne var
overladt til Anne og undertegnede var
det dejlig nemt at få dem på plads.
Planlagte datoer for naturlauget
(Alle dage er lørdag fra kl. 9.00 til
12.00)
• 14. juli
• 4. august
• 22. september
• 15. december, hvor vi har juleafslutning og spiser nybagte vafler, småkager og hvad vi ellers kan finde af spiseligt samt planlægger næste halve
års arbejde.
Kurt

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

Seniorerne var samlet på Farmen den
14. maj. Der var et pænt fremmøde
til den sidste mødedag inden vi holder
sommerferie. Der blev ikke lavet så
meget idet vi jo skulle drosle lidt ned
inden ferien.
Kurt ”TRIST” havde brød med til
morgenkaffen, Kurt Muusmann havde
meldt afbud, så vi så i øjnene at vi ikke

Næstved Fælles
havde det sædvanlige udvalg af diverse
flasker, men heldigvis var Erling leveringsdygtig, så dagen var reddet.
Vi ønsker her alle en rigtig god sommerferie Vi mødes igen efter ferien den
17. september til sædvanlig tid.
På laugets vegne
Hans Jørgen

Husk loppetorv

11

nu er
der
kun
måneder
til!!!

L 4
S 5

MAJ 2019
Indsamling
Indsamling

M 6

Spejderlauget i Næstved har brug for hjælp:

Sct. Georgsløbet 2018
i Robin Hoods navn
– lørdag den 29. september 2018 –
Hej alle Gildefolk
Vi skal bruge mange
hjælpere til poster og til
at hjælpe i trafikken.
Løbet foregår i Lov.
Tilmelding til Gunnar
på mail
gunnar@teknik.dk
eller telefon 5268 4477.

T 7
O 8
T 9
F 10
L 11
S 12
12

loppetorv
loppetorv
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Glæder os til at se jer
alle.
Gunnar, Helge, Lykke
og Heidi
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet

En gammel tradition
genopstår! GOOD-TURN-LAUGET
- men det kan kun lade sig gøre med
din/jeres gruppes hjælp

Sct. Georgs Gilderne i Næstved inviterer hermed til Startskud på spejderåret 2018/2019

mandag 13. august 2018 kl. 18.00-20.00
Vi mødes midt på Axeltorv i Næstved kl. 18.00 – herfra, går vi i samlet
optog gennem byen med De grønnes Tambourkorps forrest op til Munkebakken. I må meget gerne medbringe faner og standere hvis I har nogen.
Man er velkommen til at tage forældre og søskende med. Disse skal blot gå
bagerst i optoget.

nyt fra grupperne
Gruppe 3.
Mandag den 14. maj holdt gruppe 3
møde hos Emmy i en hyggelig gård
midt i Næstved. Vi skulle den dag gå
en tur ved Susåen og havnen for at se
de områder, vi har talt om og set billeder af på de sidste par gruppemøder.
Vi var velsignet af et pragtfuldt vejr, så
naturen ved Slusehuset og på Kranøen
tog sig ud på bedst mulig måde.
Tilbage hos Emmy i Kindhestegade
talte vi om fremtidige arrangementer

bl.a. gildehal den 4. september, hvor
vi er turhavende. Vi besluttede, at vi
ville prøve at starte med spisning kl.19.
Nærmere orientering i Nøglen.
Robert vil undersøge om vi kan besøge
arkivet som afslutning på vores emne.
Næste møde hos Robert mandag den
24. september kl.19.00.
Referat Susanne

Der vil være fællessang og underholdning på Munkebakken – hvis I har lyst
til at optræde for os så sig til. Der kan blive plads i programmet til korte
indslag.

Vi slutter af kl. 20.00 på Munkebakken
Vi inviterer alle grupper i Næstved kommune - får I kendskab til nogen som
ikke har fået en invitation så giv os besked. Jo flere vi bliver, jo større grobund er der for at Startskud igen bliver en fast tradition, og en begivenhed
som vi kan se frem til år for år.
Vi vil meget gerne høre fra jer – har I lyst til at deltage? Hvor mange tror
I, at I kommer? Har I lyst til at optræde for os? Vi ønsker svar fra jer inden
I går på sommerferie. Tilbagemelding ønskes til njandersen@stofanet.dk
Med venlig hilsen
Sct. Georgs Gilderne i Næstved
14
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Suså Gildet

GILDEMØDE MED FOREDRAG
Tirsdag den 8. maj, var der mødt 23
gildebrødre på FARMEN, til et foredrag om foreningen Svovlstikkerne
– en forening der bl.a. yder julehjælp til
familier med børn, som har svært ved at
skaffe egne midler til afholdelse af jul.
Carsten Hyld, som var initiativtager til
Svovlstikkerne, var mødt op at fortælle
om foreningens virke, hvordan der blev
indsamlet midler, hvad pengene blev
brugt til, hvad der var i juleposerne,
hvem der fik, hvordan man fordelte og
alt det andet store arbejde der kræves
for at få arbejdet til at fungere.
Carsten pointerede, at alle indsamlede
midler ubeskåret gik til det humani-

eningen, ligesom de også kan findes på
Facebook.

tære arbejde og alt bestyrelsesarbejde,
afvikling af møder m.v., blev betalt af
egen lomme.
Foreningen blev startet oktober 2010,
og siden da, har de hver jul uddelt julepakker med fødevarer og gaver i Næstved kommune – uddelingen og udvælgelsen, som foregår via ansøgning blev
styret af byens kirker, som var godt
inde i det sociale arbejde.
Foreningen stod for flere kulturelle arrangementer, events, sportsaktiviteter,
som gav overskud til arbejdet, men der
var også en uundværlig sponsorering
fra forretninger, supermarkeder, virksomheder, både når det gjaldt natura-

Det koster kun kr. 100,00 at være medlem pr. person. Hvis man er 2 koster
det kr. 150,00 og for en hel familie kr.
200,00 pr. år – indmeldelse kan ske via
hjemmesiden.

lier, steder at opbevare varer, poser til
indpakning, lokaler til pakning og meget andet.
Det er et stort arbejde foreningen har
påtaget sig, men glæden ved arbejdet
var den glæde der blev vist af modtagerne – og i Næstved, er der mange familier, hvor det er økonomisk umuligt
at afholde en jul, hvis der ikke ydes en
hjælp.
Foreningen skelede ikke til religiøst tilhørsforhold ved udvælgelsen af modtagere, men alene ud fra behov.
Det var et spændende foredrag Carsten
gav os, og vi blev alle lidt klogere på de
sociale problemer, som der er mange af
i Næstved.
Hvis der søges på ”SVOVLSTIKKERNE” på nettet, finder man deres
hjemmeside, hvor der står alt om for-

16
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Under kaffen, blev DRAGEN sendt
rundt og den indbragte kr 942,50 og
med kr. 500,00 for foredraget, kunne
Carsten tage kr. 1.442,50 med hjem
– eller sagt på en anden måde – der var
til 3 juleposer.
Et rigtig godt initiativ fra 1. gruppe,
som ud over foredragsholderen også
stod for det kulinariske, som var smørrebrød, kaffe med forskellige småkager
som tilbehør.
Et minus var – efter min mening – at vi
var så få, når jeg tænker på, at det var
et åbent foredrag, hvor alle gildebrødre
med påhæng var velkomne.
Tommy

Mange tak
til Suså Gildet for den store “indholdsrige sæk” med lækkerier, jeg har fået i
anledning af min 90-års fødselsdag den
22. maj.
Ida Kindt

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
Onsdag den 9. maj, en dag med høj
sol og varme, var familie, venner og
gildebrødre mødt frem i Rønnebæk
kirke, til en smuk bisættelse og et farvel til vores gildemedlem ”FOSSA”
– Grethe Møiniche.
Præsten holdt en smuk tale, hvor han
ramte FOSSA spot on, et barnebarn læste et smukt digt, Gildets fane var med
og da vi havde sendt FOSSA afsted,
var der samling på Karetmagerens hus,
hvor der var dækket op til spisning og
mindestund. Det blev en meget hyggelig og nærværende sammenkomst,
hvor især børnebørnene bidrog med
sjove indslag om deres ”skøre” bedstemor og alle hendes fantastiske ideer
og gags som hun kunne diske op med
når de var sammen. Så denne sammenkomst blev til noget muntert og vi var
ikke i tvivl om at alt lige fra kirken til
sammenkomsten og rødvinen, var bestemt af FOSSA selv – jo, hun var med
os og planlagde for os, lige til det sidste.
FOSSA var til det sidste aktiv gildebroder, som hun havde været siden hun
for mange år siden blev medlem af Sct.
Georgilderne, efter i mange år at have
været både aktiv spejder og spejderleder.
18
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Som spejderleder i Det Danske Spejderkorps, 3. Næstved Waingunga, var
FOSSA en legende – hun havde et fantastisk tag på sine ulve, kendte dem alle
og deres baggrund, hun havde også et
godt tag på børnenes forældre og var
altid i stand til at skaffe hjælpere til de
mange arrangementer hun afviklede.
Hun deltog aktivt i Svend Gønges Divisions arbejde, i korpsarbejde og var
ofte deltager på diverse kurser som
kunne styrke hendes lederrolle, til gavn
og glæde for ulvene.
Planlægning af møder og ture var velforberedte og altid skrevet ned til mindste detalje, så intet blev glemt. Når
hendes ulve var gamle nok til at rykke
op som spejdere (det var inden der var
noget der hed juniorer), blev børnene
fulgt på vej med en personlig tale til
hver om alle de kvaliteter de rummede
og hun havde også altid sikret sig, at de
ledere hun nu overlod børnene til var
briefet om deres svage og stærke sider,
så det var med rank ryg ulvene skiftede
ham og blev spejdere.
En anden stor styrke som leder var
også, at hun var i stand til at samle alle
ledere i afdelingen til sammenkomster,
spejdersnak, fælles planlægning m.v.,
hvilket betød, at der i FOSSA tid, var

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

et stærk venskab, samarbejde og kendskab til gruppens arbejde.

ret og havde kontakt til gildet – det var
bare godt gået.

Da FOSSA gik på pension som leder
og ønskede at fortsætte sit spejderliv i
Sct. Georgs Gilderne, var det med fuld
fart og som meget aktiv gildebroder fra
dag 1. Hun skulle selvfølgelig starte fra
bunden af som Svend, men lige så hurtigt som det kunne lade sig gøre, var
svende- og væbnertid overstået og så
var det blevet tid til at få Ridderslaget
– alle FOSSAs svar var gennemtænkte
og værd at lytte til.

Alle FOSSAs spejder- og Gildeting har
jeg stående i nogle flyttekasser – det er
endnu ikke sorteret – men jeg har skimmet det lidt og kan se, at FOSSA har
haft orden i tingene og såvel hendes
spejderliv, som hendes gildeliv, er sirligt sat i mapper, således at hele hendes
gildeliv og de aktiviteter hun har deltaget i kan følges igennem årene – håber
at tingene kan få plads på FARMEN,
da det fortæller hvad et aktivt gildeliv
kan indebære.

Som Gildebroder, var hun været utrolig aktiv på alle felter – hun har skaffet
mange nye medlemmer, hun har deltaget aktivt i mange gildekurser, lejre
hvor gilderne var repræsenteret: Rodegaard, gilderejser og så var hun selvfølgelig også 100 pct. aktiv i det lokale
gilde- og gruppearbejde.

Ordene

EN GANG SPEJDER,
ALTID SPEJDER
Kan med stolthed bæres af FOSSA.
ÆRET VÆRE HENDES MINDE.
Tommy

FOSSA var også den der privat havde
styr på vores fødselsdage og jubilæumsdage, og mange er blevet overraskede over at FOSSA personligt mødte
op med et par gode flasker vin, betalt af
egen lomme, for at ønske tillykke.
Vi har mistet en stor gildeveninde, som
i de seneste år blev mere og mere plaget af sygdom og ikke mindst af ikke at
kunne gå så godt, men alligevel, med
de begrænsninger for aktiv deltagelse
i gildelivet, holdt FOSSA sig orienteFind også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved
nyt fra grupperne

For kort tid siden erfarede vi i seniorlauget, at vores trofaste medlem af lauget Bent Hansen var død den 2. juni i
en alder af 90 år. Han var med til mødet
i lauget den 14. maj.
Det virkede forkert, at vi først erfarede
dødsfaldet, efter bisættelsen var overstået. Gildet betød meget for Bent, så vi
føler, at det burde hans nærmeste have
vidst, og derfor givet os besked. Det er
i orden, at det besluttes, at bisættelsen
skal ske i stilhed.
Trist og Bent kendte hinanden fra spejdertiden i Vordingborg, og det var Trist
der i sin tid optog Bent i Gildet.
De senere år var Bent kun aktiv i seniorlauget, samt selvfølgelig også på

Loppetorvsstanden når vi hvert andet
år afviklede gildernes loppetorv.
Trods Bents besvær med helbredet, var
han skarp, når det gjaldt gildes historie,
og for den sags skyld også Næstveds
historie.
Hvis man ikke lige kendte Bent, kunne
man sikkert blive forskrækket over, at
han råt for usødet gav sine meninger til
kende, men det skulle man ikke lade
sig mærke med.
Vi vil savne Bent. Ære være hans minde.
På vegne af Seniorlauget
Trist og Kurt M.

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.
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1. gruppe
Vort gruppemøde i maj måned var den
15. maj. Vi besøgte “Danmarks Borgcenter” i Vordingborg.
Vi var tidligt dernede, fik løst billet og
kom ind i nogle fantastiske rum. Udstyret med en slags I-Pad, kunne vi via
bestemte koder taste os ind på det emne
man netop stod foran, så fik man via
I-Paden historien læst op. Der var nok
at tage fat på, både inde og ude, alt om
Borge, middelalder, byggeri, kongemagt og magtkampe m.v.
Vi kunne have tilbragt hele dagen der,
men efter musæet skulle vi til Lise og
Ole i Myrup, hvor en dejlig frokost
ventede, afslttende med kaffe m.v. i
deres dejlige have. (Om nogle år vil
vi stadig tale om den fantastiske maj
vi har haft i 2018. Hvis udsagnet om
at “maj måneds kulde gør lader fulde”
passer, så bliver det en sølle høst i
år).
Vi sagde i øvrigt tak for dette forår til
hinanden. Vi skal mødes igen sidst på
sommeren, hvor resten af 2018 skal
planlægges.
Vi mødes tirsdag 7. august kl. 13.00
i Tove og Oles sommerhus, som bor
Wondasvej 75F, Vesterhave, 4736 Karrebæksminde.

Gruppe 3
Søndag den 6. maj
På en solbeskinnet søndag hastede
gruppens medlemmer til møde, og det
var der en god grund til, eller rettere,
der var rigtig mange gode grunde til at
komme.
Referenten vil ikke trætte den opmærksomme læser med at nævne alle grundene dertil, men hvis du ikke er faldet
af endnu, vil din ihærdighed blive rigeligt belønnet i den følgende tekst
For det første er der jo samværet med
alle de kære gruppemedlemmer, og for
det andet skulle mødet holdes hos Lillian og Hans Jørgen.
At være gæst i deres hjem, er jo synonymt med at blive grundforkælet. Dertil kommer, at vi havde en meget kær
gæst til mødet, nemlig ingen ringere
end vores distriktsgildemester Lone
som kastede ekstra glans over vores
møde, da hun skulle give Elke det 70
årsmærke, som hun blev snydt for Sct.
Georgsaften.
En begivenhedsrig og dejlig måde at
tilbringe sin søndag eftermiddag på,
ja, det var næsten aften, da værtsparret
vinkede farvel til deres gæster.
Frank.

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

Referat fra Gildetur
Gildetur til Agersø, lørdag den 26. maj 2018
19-20 gildebrødre med ægtefæller havde taget imod tilbudet om en tur til en
af vore småøer i vor region. Og det vi
oplevede, var en særdeles veltilrettelagt
tur (Sole) og vel styret af Hans Jørgen.
Mødetid kl. 8.45 (blev rettet til 9.45).
Færgehavnen i Stigsnæs. Kaffe, croissanter, en eller to til halsen= hygge, og
for de friske; en lille tur til “Skansen”
altså kanonstillinger?? Det vender vi
tilbage til.
Alle klar til færgen til Agersø kl. 11.00,
en anden færge sejler til Omø, en 10
min. tur i magsvejr, så var vi på øen.

Her stod en guide og ventede på os.
Hun var stedkendt som barnebarn af
den tidligere købmand. Der var nok at
se, rundt i de snoede gader, ind og ud
af Mølle, kirke, præstebolig (her var
vi ikke inde), et lille museum der rummede meget om en hændelse under 2.
verdenskrig, som der senere blev lavet
en film om, endda filmet på Agersø:
“Sorte Sara”.
Efter 1½ times rundgang kom vi til
kroen, hvor vi fik en endog spænde frokost med “Letøl”, et lille minus.
Så ventede den næste guide. Nu gjaldt
det Traktorbussen, og hvis ikke vi var
rystet godt sammen, så blev vi det nu.
Vi så nu det meste af øen og gjorde
holdt på øens højeste punkt, som ikke
var højt, men man kunne i godt vejr og
med god vilje, se 11 omliggende øer.
Traktorbussen holdt også på Agersø
skanse. Disse skanser stammer fra
Englandskrigene 1807-14. Fra disse
skanser blen ”fjendens” skibe beskudt
med 12 punds kanoner. I det hele taget
fik vi af den sidste guide mange oplysninger og tal om øen før og nu.
Der bor nu 172-174 personer, heraf er
85 pensionister, 18 børn, 2 landmænd
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og 3 fiskere. Præst er der også, men skolen er lukket, krofolk, 1 købmand(ny)
mange ansat i færgehavn, på færgen,
fiskerihavn og lystbådehavn, og rigtig
mange bor på øen, men arbejder på
fastlandet, som man kalder Sjælland.
De arbejder på Stigsnæs, og mange på
vore sygehuse. Dette gør også at første
afgang med færgen er kl 05,30 og sidste ca. 23.00.
Vi sluttede turen på Agersø nede ved
havnen med kaffe og blødt brød. Færgeafgang 16.30 og slut med turen da vi
kom i havn, og vi kunne sige tak for
turen.
Referent Ole W.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Ole Köser 	22. juni
Jytte Sterren Olsen
3. juli
Ewald Rasmussen 	20. juli
Maria Dinesen 	28. juli
Kurt Broneè 	11. august

Hjertelig tillykke

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved
Gildetur til
- onsdag den 15. august 2018
Gildebrødre med ledsager mødes kl. 10.30 på Parkeringspladsen ved
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 95, 4174 Jystrup
Midtsjælland.
Vi starter turen med at indtage den medbragte kaffe på parkeringspladsen.
Der vil blive serveret en frisk croissant og en ”lille en til halsen”.
Kl. 11.00 Går vi til indgangen til Sporvejsmuseet, hvor I bliver modtaget af
en sporvognskonduktør, som sælger billetterne til museet..

Præstø
Tur på Grundlovsdag
Præstø Gildets gruppe 1, havde ansvaret for at afholde dette års tur på
Grundlovsdag og levede til fulde op til
det traditionsrige arrangement. Der var
frisk og varmt vejr, masser af sol, forskellige sjove opgaver, røde pølser med
tilbehør og Andalusisk bjergmokka
med rabarberkage og med flødeskum
på toppen. Kan man forestille sig det
mere rigtigt?
Gildebrødre med ægtefæller og andre
venner af gildet, i alt 20, deltog i da-

Danmarks længste museum, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, har kørende sporvogne fra hver af de danske sporvejsbyer,
samt fra flere udenlandske byer.
Genoplev din barndom, hvor din mor
havde dig i hånden mens I ventede på
en sporvogn, som skulle køre jer ind til
byen.
Kl. 13.00 Frokost i Remisen med 3 stk.
uspecificeret smørrebrød og hertil en øl,
et glas vin eller en vand pr. person. Yderligere drikkevarer er for egen regning.
Praktiske oplysninger:
Pris for 2. Gildes medlemmer m. ledsager: Kr. 0 pr. person.
Pris for andre gildebrødre: Kr. 150 pr. person.
Gruppevis tilmelding senest 8. august 2018 til Kansler Merete Løvstad
på ml@sport.dk eller tlf. 4096 6730.
24
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Annette Petersen bød velkommen til de
fremmødte gildebrødre
gens festlige arrangement. Det var besluttet afholdt på arealerne rundt om
spejderhytten i Præstø. Efter Annette

åben friluftsgildehal

Joan Kirkevang læste et eventyr af
H.C. Andersen.

Onsdag den 15. august kl 19.00
Medbring kop og stol.
Stedet annonceres senere.
Tilmelding senest fredag den 10.
august på hanne@hanrib.dk eller 2254 3944
Gildehilsen gruppe 1.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Præstø

Petersens velkomst begyndte løjerne
straks. Som gruppeformanden sagde i
sin velkomst, var alle opgaver lavet ud
fra ideer fra den gamle eventyrdigter
H.C. Andersen.

”Så kom den tid, vi længtes mod.” De
røde pølser med tilbehør blev skyllet
ned med en øl eller vand efter eget ønske. Medens de lækre pølser – måske
mere lækre for nogen end for andre – vi
kan jo ikke alle have de samme livretter, vederfaredes retfærdighed, gik hyggesnakken livligt, kun afbrudt af en bid
pølse i ny og næ.

Første opgave var lagt i hænderne på
Joan Kirkevang. Hun læste et lille eventyr af eventyrdigteren, uden at nævne
titlen, og hver gang titlen fremgik af
teksten blev det erstattet af prik, prik og
prik. Da oplæsningen var tilendebragt,
skulle deltagerne så gætte, hvad det var
for et eventyr. Gættene var mange; men
til sidst skød man sig ind på, at det var
den om Amor, ”Den uartige dreng”.
Derpå blev deltagerne delt op i 3 grupper, som fik til opgave, med naturmaterialer at lave et af H.C. Andersens
eventyr, og så skulle den arrangerende
gruppe gætte, hvilke eventyr det var.
Det satte liv i kludene, alle kom op at
stå og fartede rundt på engen og omegn, for at finde brugbart materiale.
En af grupperne havde valgt eventyret,
hvor 1 fjer bliver til 5 høns.

En anden opgave blev løst med dette
billede af Prinsessen på Ærten.
Resultatet af den store arbejdslyst blev
følgende eventyr: 1 fjer blev til 5 høns,
hvis rigtige titel er ”Det er ganske vist,”
”Prinsessen på ærten,” og ”Den Lille
Idas blomster.” De strenge dommere
havde en hård opgave; men det lykkedes for dem at finde titlerne på de to af
de 3 eventyr.

Hip hip

huuuurah
TILLYKKE til Dorthe Urech med
de 75 år den 10. juli.
Dorthe fejrer fødselsdagen med
familien.

Aftenens festmåltid sluttede, som det
sig hør bør med Andalusisk bjergmokka – i de bedre kredse kaldet kogekaffe.
Til kaffen blev der serveret rabarberkage med flødeskum på toppen. En behagelig afveksling.
Efter sådan at have ydet og nydt i gildets fællesskab, kunne deltagerne, efter
en eftermiddags og tidlig aftens arrangement, drage hjem en god gildeoplevelse rigere. Så derfor en stor tak til
gruppe 1. Meget synd for de gildebrødre, der var forhindret i at deltage.
Riber

Selvfølgelig var der eftermiddagskaffe
oven i købet med varm og dejlig rabarberkage med flødeskum på toppen.

Vandretur til
Agersø
Lørdag den 18. august.
Vi mødes ved hytten kl. 09.30
(bemærk tidspunktet).
Færgeoverfarten koster 29 kr.
Gildehilsen vandregruppen.

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig
god sommer. Fanen er rullet sammen. Vi holder ferie, indtil vi mødes
igen til den nye sæson, som begynder
med en friluftsgildehal onsdag den 15.
august.

Hjertelig tillykke
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Virksomhedsbesøg
- den 7. maj 2018
Hvis ikke LISAS GALLERY skulle
ligge i Farverstræde, ved jeg ikke hvor!
Her ligger den gamle bindingsværksejendom fra 1746.
Gennem porten med toppede brosten
kommer man ind i en idyllisk gårdhave
stadig med “pigsten”. Her er atmosfære!

Fra påske til jul arrangerer parret udstillinger og workshops med danske
og udenlandske kunstnere. Enkelte bor
hos dem (f.eks. fra Cuba eller andre
med besværligheder).

spændende kursus i Toscana. Hun var
meget glad, havde lige fået besked om,
at hun er inviteret igen til næste år, og
glæder sig til at præsentere sine værker,
som er helt anderledes, siger hun.

I øjeblikket forbereder Liza en udstilling med egne arbejder fra et 5 ugers

Efter Lizas orientering kunne vi bese
herlighederne. Sollyset falder smukt
gennem de gamle vinduer. Rummene
er lyse, og at se sine værker præsenteret
her, må være det optimale for enhver
kunstner.

Liza Krugermeier og Rupert Sutton
havde via 2. gruppe inviteret os på besøg i LIZAS GALLERY. Vi troppede
alle op en forårsaften i maj.
Vi blev modtaget som glædeligt ventede venner. Der var stillet stole op og
Rupert serverede hvidvin, imens Liza
gik i gang med at fortælle om deres
fælles kunstnerliv, som startede for 16
år siden på den græske ø Leros.
Her kunne de leve af deres kunst i et
lille galleri, hvor der kom kunstnere fra
hele verden. Men tiderne i Grækenland
forandrede sig, så de besluttede at tage
nordpå igen.
At det blev Møn skyldes Nettet, hvor
fremtidsdrømmen kunne magtes økonomisk i 2007. De har brugt, og bruger
stadig, mange kræfter på istandsættelse
og udvidelse af virksomheden.
28
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Lizas helt specielle produktion af
smukke æbler, citroner, løg, peberfrugter o.m.a., er en hel verden for sig, og
viser hvor alsidig en kunstner hun er.

Planen er at inddrage resten af loftet til
nok et atelier, så de har hver deres. To
forskellige kunstnermennesker, som
tydeligvis beriger hinanden. En stor
glæde at opleve en på alle måder farverig oase i tilværelsen.
Tak til Liza og Rupert. Og tak til 2.gruppe, ikke mindst til Kirsten og Carl Ove,
som de gæstfrie mennesker, de er for
hyggeligt kaffebord.
Også her en smuk gård med toppede
brosten.
1. gruppe. Jytte.

Rupert har udover sin malerkunst specialiseret sig i en spændende afdeling
med kunstnerartikler, farver, tusch,
pensler o.lign.
Indtil nu har de ikke annonceret for
opmærksomhed om deres virksomhed.
De har en stor kontaktflade med andre
internationale kunstnere. Så det breder
sig som ringe i vandet, eller som Rupert siger : “fra mund til mund”.
Som en særlig gestus blev vi budt
ovenpå i deres nyindrettede atelier,
smukt indrettet under taget i sidefløjen.

friluftsgildehal
Mandag den 20. august kl 19.00
2. gruppe er turhavende og endelig
besked herom udsendes senere..

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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SOMMERTUR TIL SORTSØ HAVN
Mandag den 3. juni var vi 14 deltagere fra Stegegildet, som stævnede ud
fra Bogø Havn med kurs mod Stubbekøbing. Her tog vi et kort stop for at
kigge på den nyrenoverede havn.
Derefter kørte vi til Sortsø Fritidshavn.
En havn der ”oser” af stilhed. En havn
med den skønneste udsigt. Mod nord
øjner man Farø Broen og Farø, mod
øst har vi Bogø og Møn. Kigger vi lidt
syd, er der udsigt ud over Grønsund og
Stubbekøbing.
Havnen var roeudskibningshavn i 65 år.
Lokale har siden gjort et stort arbejde
for at udbygge havnen. Stedet rummer
en naturlejrplads med shelter. Her var

vi så heldige, at der var en lille familie,
som havde valgt at overnatte. Ovenikøbet en spejder fra Møn. Så vi mærkede
også duften af røg. Dejligt!
Vi fik nydt vores medbragte mad og
drikkelse – fik vel også snakket godt
igennem.

Freden og roen sænkede sig, da vi forlod pladsen. En dejlig aften! Tak til 1.
gruppe for en god tur.

Stedet kan godt anbefales.
Mange hilsner og rigtig god sommer til
alle.
Elna

ØKSELØB
Redaktøren ønsker alle en
rigtig god sommerferie, hvor
vi her i juni måned kan være
med til at feste og fejre Steges
750 års købstadsjubilæum
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Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Ena Poulsen,
Elna Christiansen

18. juni
13. august

Hjertelig tillykke

Der er posteftersyn i Lundby:
onsdag den 15. august kl. 19.00
– og planlægning af økseløbet:
torsdag den 16. august
Nærmere aftale herom, herunder samkørsel til Lundby, aftales senere.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
KALENDEREN:
Juni:
Ma.25. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne

Ti.08. Nytårskur
DGL
Ma.28. Gilderådsmøde

August:
Ti.14. Deadline Nøglen
On.15. Posteftersyn i Lundby kl. 19.00
To.16. Planlægning af økseløb kl. 10
Sø.19. Workshop DGL
Ma.20. Friluftsgildehal 2. grp.

Februar:
Ti.26. Distriktsgildehal, Suså

September:
Lø.01. Økseløb
Sø.02. Økseløb
To.06. Møde for gildeledelser
2. Vordingborg
Ti.18. Deadline Nøglen
Lø.29. Gildemesterstævne
Sø.30. Gildemesterstævne
Oktober:
Ma.08. Gildemøde 1. gruppe
Ti.23. Deadline Nøglen
On.24. Fellowshipday DGL/Præstø

Marts:
Ma.11. Gildeting 1. gruppe
April:
Lø.06. Ledelsesseminar
– 3. Vordingborg
Ma.29. Sct. Georgsgildehal 2. grp.
Maj:
Ma.13. Gildemøde 1. gruppe
Lø.20. Distriktsgildeting Faxe
Ma.29. Gilderådsmøde
Juni:
Ma.03. Friluftsgildehal DGL Stege
Ma.17. Sommertur 2. gruppe

November:
Lø.03. I-dag i Haslev
3 x DUS Sjælland
Ma.12. Gildemøde 2. gruppe
Ti.27. Deadline Nøglen
December:
Lø.01. Julefrokost 1. gruppe
Januar:
Ma.07. Nytårsgildehal	2. gruppe
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

