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Fælles
Så blev det jævndøgn og nu bliver det
allerede mørkt, når klokken er 20.00.
Godt der er en måned endnu, inden vi
skal rykke havemøblerne ind – vintertid – normaltid – det bliver spændende
at se, hvad de finder på. Nå, men vi fik
afholdt økseløb i Lundby i Gøngehøvdingens tegn med hjælp af Gøngerne
og en masse gildebrødre alle i tidens
udklædning.
Ungerne, store som små fik afprøvet diverse færdigheder. På min post
lærte de, at statskassens indhold er det
rene fup – ikke en klejne – men bare
æbler. Til gengæld smagte de godt. Og
så kunne de også lige lære at knække
valnødder. Efter at de havde fundet de
rette nøgler til at låse hængelåsene op.
Sommervejret holdt og alle var glade.
Og så er vi lige nogle stykker, der skal
en tur til Horsens og lægge hovederne
i blød ang. gildernes fremtid og virke.
Det eviggyldige spørgsmål.
Også her er det spændende, hvad vi finder på. Men foreløbig bugner træerne
af frugter, så ud og saml vinterforråd.
				
Rika
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Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Distriktet
Onsdag 24. oktober
Fellowship-day
Mandag 3. november
I-dag

St. Heddinge
Torsdag 11. oktober
Gildemøde

Suså Gildet og
2. Næstved
Tirsdag 9. oktober
Gildemøde m. foredrag

2. Vordingborg

Præstø
Stege
Mandag 8. oktober
Gildemøde

1. Vordingborg

3. Vordingborg
Vordingborg
Stadsgilde
Onsdag 10. oktober
Fælles gildemøde

Faxe
Mandag 22. oktober
Gildemøde
Køge
Onsdag 31. oktober
Gildehal

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.
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Fælles

Fælles
Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, LollandFalster og Vestsjælland Distrikter indbyder til

Gøngernes Distrikt indbyder til

FelLowship Day

I-dag
Program:

Lørdag den 3. november 2018 kl. 10.00-15.15
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev

Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød
Kl. 10.30 Siegfried Matlok, journalist, fhv. chefredaktør.
Dansk-tysk, fortid, nutid, fremtid.
Siegfried Matlok (f. 1945) er vokset op i Danmark som medlem af det tyske mindretal
og har som journalist og chefredaktør af Der Nordschleswiger haft fingeren på pulsen
både i Danmark og Tyskland. Matlok optræder i DK4 med Dansk-Tysk med Matlok som
interviewer af nøglepersoner fra begge lande. Dagens indlæg trækker linjerne op om udviklingen i og forholdet mellem de to nabolande. Meget er sket siden midt i 1800-tallet:
Tyskland blev samlet og Danmark fik sin grundlov. Samarbejdet mellem de to nabolande
indbyrdes er godt nu, men hvad ender det med i forhold til Europa og resten af verden?
Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl.
Kl. 13.15 Rasmus Krath, foredragsholder og reporter.
Det lykkelige Arabien – anno 2017
I 2017 var det 250-året for Carsten Niebuhrs ekspedition til Arabien. Nu vil Rasmus
Krath (42 år) tegne et billede af nutidens Arabiske verden, trække tråde til historien og
give sine bud på en situationen i regionen, der har spillet en stor rolle i verdens ordenen i
flere tusinde år. Med afsæt i egne rejser fra 2007-2017, underholder, oplyser og udfordrer
han tilhørerne med det overordnede mål at gøre dem klogere på den del af verden, vi i det
globalpolitiske spil er så afhængige af på godt og ondt. Rasmus Krath stiller spørgsmålet: Hvorfor er der kaos i Den Arabiske Verden? Foredraget er krydret med beretninger,
film, fotos og musik – samt en række visuelle og tekniske effekter, der gør showet til en
helstøbt oplevelse.
Kaffe og kage serveres i en pause.
Kl. 15.15 Farvel og tak for I-DAG
I-dag er et tilbud til alle gildebrødre med ledsager og gæster. Fyld bilen og mød op.
I-dagen koster 200,- kr. der betales kontant eller som mobil pay ved indgangen.
Direkte bindende tilmelding til nedenstående - angiv navn og gilde - senest 24. oktober
2018.
Jette Rasmussen DUS – Dragsholm 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk
Inga Gustafsen DUS – Gøngerne 5171 4867 – igustafsen@gmail.com
Amy Jørgensen DUS – Lolland Falster 2970 3899 – k@jak5.dk
Ole Skude DUS – Vestsjælland 2137 1643 – goskude@gmail.com
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ONSDAG 24. oktober kl. 19.00
i Præstø Kirkehus, Adelgade 127, 4720 Præstø
Program
Kl. 19.00 mødes vi i Kirkehuset Adelgade 127 i Præstø.
Kl. 19.10 spisning.
Kl. 19.45 Foredrag om Mercy Ships Danmarks arbejde v/bestyrelsesformand, CEO Jens-Erik Engelbrecht.
Efter foredraget kan der stilles spørgsmål.
Mercy Ships er en nødhjælpsorganisation, som arbejder direkte i verdens fattigste områder. Den tager
udgangspunkt i det kristne budskab om at hjælpe
vore medmennesker, som har behov for det. Mercy
Ships giver gratis livsforvandlende sundhedsydelser
i form af operationer og genoptræning af invalide
mennesker uden hensyn til race, køn eller religion.
Denne kerneydelse hjælper patienterne til at blive nye og stærke ressourcer
for deres land.
Kl. 21.00 kaffe og kage
Kl. 21.30 Læses Fellows budskabet, der sluttes med en sang og tak for i
aften.
Prisen, der inkluderer spisning, kaffe og kage og et spændende foredrag, er
sat til 100 kr. pr deltager. Øl og vand kan købes.
HUSK Fellowship Day er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager
samt gæster!
Gildevis tilmelding med navn på den enkelte deltager til GS i Præstø Ulla
Nielsen, på mail: umjnielsen@gmail.com senest onsdag den 17. oktober.
Med venlig Gildehilsen, DGK Riber
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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- i spejderhytten i Faxe

Det var en spændt og forventningsfyldt forsamling, der søndag den 19. august,
mødtes i Spejderhytten i Faxe. Mødet blev indledt med en morgensang.
Gøngernes Distrikts
gildemester Lone
Erkmann indledte
mødet med at fortælle,
hvorfor mødet skulle
holdes.

Næstved Fælles
FORENINGERNES DAG 2018
- den 1. september 2018

Foreningernes dag startede med fuld
musik, da et optog, anført af tambourkorpset, gik igennem byen for at gøre
opmærksom på arrangementet. Mere
end 70 foreninger, havde sagt ja tak til
at deltage og fortælle om det arbejde de
laver, og hvad de står for.
Sct. Georgs Gilderne havde bedt om at
få plads i nærheden af spejderne. I år
var vi blevet skjult bag et telt, men der
kom alligevel en del forbi. Vi havde taget Troldelejrens flødebollemaskine
med og ca. 100 flødeboller blev skudt
af. Foruden flødebollerne havde vi en
konkurrence, hvor henholdsvis voksne
og børn kunne vinde en præmie ved
at svare spørgsmål om Næstved kommune.
Tina Buch Lenler, Peder Bodil Gruppe
fik prisen som årets ildsjæl og Fladså
Rideklub vandt præmien som årets forening.
SNN

Gøngernes Distrikts
DUS Inga Gustafsen
kridtede banen op for
dagens forløb.Hun regnede med at når mødet
sluttede, var der produceret noget man kunne
bygge videre poå.


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

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



Næstved Fælles

Næstved Fælles

5-kampen
1. akt
Efter en lang og varm – meget varm –
sommer, var det endelig tid til 5-kamp
igen. Derfor mødtes en lille snes gæve
gildebrødre og spejdere i skøn forening
en lun og stille aften i september for
at udfordre hinanden. Vi startede med
’noget nemt’ og noget hvor vi kunne
være udendørs. Vi er jo efterhånden
nået hen på den årstid, hvor aftenerne
ikke er så lyse mere, så vi var nødt til
komme i gang hurtigst muligt, inden
det blev for mørkt.

ad h… til og lå længst væk – igen…!
At dømme ud fra de kommentarer jeg
hørte under spillet, skete det også ret tit
for de andre.
Nå, men vi blev jo færdige med Boccia’en og gik så i gang med vikingespillet. For dem der ikke kender spillet,
kan jeg ganske kort fortælle, at man
skal forsøge at vælte nogle pinde på

Derfor havde arrangørerne allerede
gjort banerne klar til aftenens konkurrencer som var Vikingespil og Boccia.
De gode intentioner om at komme hurtigt i gang, led dog allerede et knæk,
da holdene skulle placeres på banerne.
Ikke alle er åbenbart klar over hvilken
gruppe de tilhører…! Nå, men til sidst
fandt vi da ud af det, og kom godt i
gang med spillene.
Hvem skulle have troet, at de tunge
jernkugler kunne være så svære at styre
og at de kunne trille så langt? For slet
ikke at tale om at få kuglen så tæt på
grisen som muligt. Grisen er den lille
plastikkugle, man skal være så tæt på
som muligt. Hvis jeg så endelig havde
fået lagt min kugle helt op til grisen,
kunne jeg være sikker på, at den næste
spiller ramte min kugle, så den trillede
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modstanderen banehalvdel ved at kaste
en anden pind efter dem. Det er enklere
at prøve spillet fremfor at forklare det.
Også her blev det til nogle drabelige
dyster hvor ingen af holdene ville gi’
sig. Det ser så simpelt ud, men de pinde
man kaster med, vil absolut ikke ramme de pinde der står op.
Vi var meget passende færdige da det
blev så mørkt, at vi ikke kunne se at
spille mere. Vi sluttede aftenen med
kaffe og hjemmebagt kage, og en
masse snak om løst og fast. Endnu en

god aften, som havde fortjent et større
deltagerantal. Det var både hyggeligt
og sjovt og vi fik da også grinet en hel
masse. Tak til arrangørerne for en god
aften.

HUSK:
2. akt. er DART den 13. november
2018 kl. 19 på Farmen.
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Kurt


Næstved Fælles

Suså Gildet

Seniorlauget

nyt fra grupperne

Mandag 17. september var seniorerne
samlet på Farmen til det første møde
efter en lang og god sommer. Der var
et pænt stort fremmøde af seniorer, der
var mødt op denne dag. Efter veloverstået kaffebord med det sædvanlige
udvalg af ting til de små glas. måtte vi

fælles
gildemøde
På Farmen
tirsdag 9. oktober kl. 19.00
for gildebrødre med ledsager

Foredrag
Af forfatter Tove Nielsen:
“Fra drengedrøm til lufthavn”
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i gang med de planlagte opgaver, det
skulle jo ikke kun gå op kaffe og snak.
Der blev renset tagrender samt nogle
mindre opgaver.
Gennem mange år har ”TRIST” været
laugets formand, nu ønsker han at trække sig fra denne post så der kan komme
nye kræfter til. Det indebærer så at vi
må se at få valgt en ny formand.
Næste møde bliver mandag den 15.
oktober.
På laugets vegne
Hans Jørgen

Nyt fra
Svendegruppen
Traditionen tro holder Svendegruppen gigantiske julebanko.
Fælles for Gilderne i Næstved med familie og venner.

x

Efter foredrag vil der blive servers kaffe med brød og pålæg til
Farmen priser.

Sæt allerede nu
i kalenderen
Onsdag den 28. november kl. 18.30
på FARMEN.

Gruppevis tilmelding senest den
6. oktober til Bente Møller,
bentejohn71@gmail.com

Mere nyt i næste nr. af NØGLEN
Med gildehilsen fra Svendegruppen
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Gruppe 2
Gruppemøde 13. september
På grund af omstændigheder, som jeg
ikke skal komme nærmere ind på her,
blev vores gruppemøde, som ellers
skulle være henlagt til Esters sommerhus i Vesterhave, ændret til en tur i Holsted Kirke. Her havde Svovlstikkerne,
som vi jo her i Gildet har et udmærket
kendskab til, formået at få formanden
for SF, Pia Olsen Dyhr, til at komme
og fortælle om, hvorfor hun var blevet,
som hun er.
Nu kan man jo være enig eller uenig
med SF om den politik de fører, men
jeg oplevede en politiker som var ærlig, og som havde sine meninger og
turde stå ved dem. Efterhånden lidt af
et særsyn i dansk politik!
Barndommen i Albertslund, som datter
af en rengøringskone og en far der var

alkoholiker, havde ikke været speciel
nem. Da hun startede i 1. klasse, havde
der været 3 børn af arbejdere; resten var
sønner og døtre af akademikere. Dette
gav også nogle problemer når klassekammeraterne inviterede til fødselsdag. På et tidspunkt besluttede hun sig
for IKKE at skjule sin barndom, men
tværtimod fortælle åbent om moderen
der forlod sin mand og datter og om,
hvordan hun som elleveårig, nærmest
blev en mor for sin alkoholiserede far.
Alligevel formåede hun at gennemføre
en uddannelse, der gjorde det muligt for
hende at blive Cand.scient.pol. Undervejs fortalte hun om de mennesker i sit
liv der havde betydet noget for hende
og været der for hende, da hun havde
mest brug for det
Om arrangementet kan jeg tilføje,
at det som nævnt i indledningen var
Svovlstikkerne det havde fået Pia Olsen Dyhr til at stille op - uden honorar,
Holsted kirke lagde lokaler til og gav
kaffen, medens Kringlebageren sponsorerede kagen dertil. Entreindtægten
gik derfor helt og aldeles ubeskåret til
de julekurve, som Svovlstikkerne uddelte til jul.
Næste møde er hos Esther, torsdag
18. oktober kl. 19:00
Kurt
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Suså Gildet
Gruppe 4
Referat fra gruppemødet hos Lars den
20. august.
Alle var mødt op, dog afbud fra Bent.
Vi startede med at evaluere Startskuddet den 13. august på Munkebakken.
Der var stor enighed om, at det var en
succes. Der var stor tilslutning – over
200 – alle sanghæfter blev udleveret
(der var trykket 200) og der var flere,
som måtte “kigge” sammen. Flere tilbagemeldinger fra spejdergrupper, som
synes det var et godt arrangement.
Vi blev enige om, at det skal gentages
i 2019.

2. Næstved
Niels vil sende til alle spejdergrupperne, som deltog – og takke dem for
opbakningen, og fortælle at vi gentager
Startskud i 2019, den 12. august.
Vi talte om Foreningernes dag den
1. september 2018, hvor Sct. Georgs
Gilderne skal have en “stand” på Rådmandsengen. Til dette arrangement er
der nedsat en arbejdsgruppe, hvor bl.a.
John og undertegnede er med i.
Næste møde bliver den 26. september
hos Ib kl. 19,00.
Bente

Gildehal med svendeoptagelse
- 4. september
Som noget nyt begyndte vi med velkomstdrink og spisning.
Vi fejrede foruden optagelse af 4 nye
gildebrødre også Kurt Jakobsens 70års fødselsdag.

Efter en stemningsfuld gildehal, hvor
de nye medlemmer aflagde gildeløftet,
sluttede vi af med kaffe, lagkage og
hyggeligt samvær.
SNN

Ole Köser er ikke iblandt
os mere
Tidligt lørdag morgen den 15. september blev Oles flamme slukket, og han
sov stille ind. Vi var alle klar over, at
Ole var syg, men at han var på vej væk
fra os, var der ingen, der havde tænkt
på. Da Ole sidst i juli var hos mig med
nogle gildemesterting, og vi sad og
sludrede over et glas vin, havde jeg
ikke forestillet mig, at det var sidste
gang, vi sås. Men nu er han borte, og
efterlader et tomrum hos os i 2. Gilde.
53 år var Ole gildebror, heraf de 34 i 2.
Gilde. Ole var en gildebror, der havde
sine meninger og holdninger, og ikke
altid var villig til at ændre sin mening,

men med gensidig respekt finder gildebrødre jo altid ud af det. Ole var meget
pligtopfyldende og samvittighedsfuld,
hvilket vi blandt andet oplevede, da vi
efter flere års forsøg fik Ole til at påtage sig gildemesterposten. Intet blev
overladt til tilfældighederne. Jeg tror
også, han var glad for de to år, selv om
han det sidste halve år ikke var rigtig
rask. Vi vil også huske mennesket Ole
for hans væremåde, hans lune smil og
hurtige bemærkninger.
Æret være Oles minde
Bodil Kjeldgaard gm

nyt fra grupperne

lehånde emner spændende over såvel
dagligdagen som kunst, litteratur og
løst flere overraskende problemer i
køkkenhaven.

gruppe 3
- mandag den 17. september
Det var selvfølgelig et afdæmpet gruppemøde, som 3. gruppe mødtes til her
ude i Sandved. Vi mindedes vores gildebroder Ole Köser, vi havde lige modtaget budskabet om hans død.
Var det end afdæmpet, så var det dog
ikke lydløst, vi tre små mænd havde
nok at gøre med at overdøve de kære
kvindelige gruppemedlemmer. Vi tyggede os målrettet igennem opbuddet
af retter, og fik samtidig diskuteret al-

12
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Vi var også enige om, at vi bare havde
det dejligt sammen, så dejligt, at der
var enighed om at mødes igen mandag
den 29. oktober hos Grete i turist- og
tangparadiset, I ved nok hvor der menes.
Frank.

Fødselsdag:
Lise Köser

30. sept.

Hjertelig tillykke

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

Præstø
Fellowship-day 2018
Tid: Onsdag den 24. oktober kl. 19
Sted: Præstø Kirkehus, Adelgade 127
4720 Præstø
Spisning, foredrag, spørgetid, kaffe og
kage fellowship-budskabet.
Pris 100 kr.

Øl og vand kan købes.
Tag gerne en ven med.
Se hele aftenens program på fællessiden. Tilmelding nødvendig via din
gruppe.

Vandregruppen
Tur for alle til Faxe Kalkbrud lørdag den 29. september.
Fælles afgang fra Spejderhytten kl. 10.00 med madpakke, drikkelse og evt. regntøj.
Den 27. oktober går vandregruppen Hesinge hjertesti.

Hyggelig aften sammen med
Scleroseforeningen
Onsdag aften bød først på 2 grønne
pigespejderes beretning om deres oplevelsesrige tur til USA i sommeren
2018. Det havde været rigtig stort for
dem at repræsentere Danmark på en
international spejderlejr så langt borte
hjemmefra.

Derefter kom kaffen og de legendariske
æblekager og de hjemmebagte boller
på bordet. Gæsterne glæder sig hvert år
til at smage de lækre og meget forskellige æblekager, som hver gruppe står
for at frembringe.
ref. V/ red. pva. Gr. 3.

Gildets fremtidige virke!
Gruppe 3 har rundsendt 2 spørgsmål
til hver af de øvrige grupper. Formålet
med at starte op med drøftelser i grupperne er at få konkrete forslag på bordet i plenum ved mødet i Spejderhytten
den 14. november. Gruppe 3 fik opga14

ven tildelt på Gildetinget den 12. marts,
idet punktet ikke kunne få den nødvendige tid til en grundig behandling.
Gruppe 3 ser med forventning frem til
et konstruktivt møde i november.
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Stege

Stege

FRILUFTSGILDEHAL
- mandag, den 20. august
Ved ankomst til spejderhytten var det
hyggeligt at opleve, at der var spejderaktiviteter i gang i form af ledermøde
og det kunne vi fint udnytte til en kort
vandrehal.
Efter at Jytte og Karsten havde hejst
flaget, indtog vi vore pladser i gildehallen, der på endnu en lun og dejlig
sommeraften kunne foregå udendørs
på terrassen – desværre måtte vi undvære Ketty og Knud.
Vennesangen blev sunget til minde om
Benny Andersen. I Kirstens 5 min. Sct.
Georg: En gang spejder altid spejder
– mindedes Kirsten den store glæde
ved spejderlivet, hun og hendes familie
altid havde haft og stadig har, familiens store glæde ved i det hele taget at
færdes i naturen og i juli måned havde
Tina og Kristoffer med andre spejdere
fra Præstø deltaget i SpOvAlGr 2018 i
Ora i Sverige.
På baggrund af en avisartikkel kom
Elna i sin gildemestertale bl. a. ind på,
om vi nu havde husket at holde pauser
– ikke bare pauser i al almindelighed,
men også pauser fra det digitale.
Vi lever i en verden, hvor ingen har tid
til pauser. Mobiltelefonen har overtaget
16

styringen – den fylder rigtig meget i vores liv. Uanset om vi er unge eller ældre
– ingen forskel – den tager vores tid.
Der er ingen øjenkontakt mere – den
tager vores opmærksomhed – vi kommer ikke i tale med fremmede og får
en god snak – vi sidder med næsen rettet mod skærmen. Kig ud af vinduet og
nyd naturen – eller endnu bedre – kom
ud i den.
PAUSE – det er da det, sommeren skal
bruges til – nyde en is – nyde et køligt glas vin – gå i vandet. Alt sammen
uden telefon.
Egentlig er det ikke noget nyt fænomen – jeg mener det med skærmen
– tingene har bare udviklet sig og ikke
kun til det bedre.
Det er slemt, når teknologien erobrer
værdifuldt terræn i de voksnes tilværelse – men det er en katastrofe, hvis
den også tager eventyret og lysten og
evnen til at lege fra vores børn. For
dem er der mere udvikling gemt i en
kroget, snavset gren fra skoven end i et
forkromet joy-stick fra videoforhandleren. Vi kan og skal ikke stoppe udviklingen – men kan da godt savne den
frie leg og latter.

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

Vi kan ikke undvære teknologien, men
vi har godt nok noget at øve os på –
det gælder for såvel unge som ældre
– for vi har intet at lade de unge høre !
Jytte læste gildeloven og efter en stemningsfuld gildehal i det fri, blev flaget
taget ned.

dørs på terrassen og her serverede 2.
gruppe Elnas delikate og meget lækre
salat med spinat/mørbrad og roulade til
kaffen. God og livlig snak til mørket
faldt på. En hyggelig aften i vore nye
omgivelser.
Inger

Den skønne sommeraften gjorde, at vi
kunne fortsætte med spisningen uden-

TAK TIL GILDETS MEDLEMMER
Mange tak for den dejlige sammenplantning Elna kom med på gildets
vegne. Den står ude på terrassen, så jeg
kan ligge og nyde den.
Jeg vil ikke anbefale at brække lårbenet, men når det så er sagt, så går det

hurtigt fremad, med mig og min rollator. Jeg er til genoptræning 1½ time
hver tirsdag og torsdag.
Nu skal jeg følges med Per efter hans
ballonudvidelse og lillle blodprop. Nu
skal han ikke mere have blodtryksmedicin, måske var det grunden til han
faldt om så ofte.
Jeres Ketty - på gensyn til Jul.

Vi hejser flaget for
Ketty Egestad

2. okt.

Hjertelig tillykke

Deadline til nr. 8
er tirsdag den 23. oktober

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

Stege

gildmøde
mandag 8. oktober kl. 19.30 i Spejderhytten

ØKSELØB 2018
Tidlig lørdag den 1. sept var vi seks
gildebrødre fra Stege, som drog til
Lundby, hvor vi, i et dejligt skovområde havde fået anvist post 8 og hvorfra
vi skulle indgå i spejderløbet. Zachariassen havde været så venlig at bringe
alt det tunge materiel, så som brænde,
optændingspinde og bålfade m.v. til vores plads, hvor børnene skulle hjælpe
os – Gøngerne med at lave bål til vores
madlavning.

Som noget nyt havde vi for første gang
familiespejd på programmet for de 3-6
årige med forældreledsagelse og hvor
flere deltog, dog uden for konkurrence!

Der var patruljer på 3 niveauer/aldersgrupper, hvorfra deres præstationer
blev vurderet.

Vi havde en fin dag på en fantastisk
plads, hvor der var alt, hvad man kunne
ønske sig. Smukt vejr, en idyllisk skovsø kranset af høje flotte træer. Bord og
stole på en lille træterrasse stillet til
rådighed af den venlige ejer af stedet,
som besøgte os adskillige gange i løbet
af dagen, medbringende bl. a. æbler og
spande med vand, hvis vi skulle have
uheld !

Afslutningsvis stegte børnene skumfiduser over vort store bål, hvilket var ret
populært!

Det var seks tilfredse, men trætte
”Gønger” der sidst på eftermiddagen
drog til Stege! 			
ENA
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

Vi har den store glæde at kunne invitere til “Musikalsk legestue for voksne“
med den kendte violinist og fortæller Per Kristoffer Gade.
Per har en fortid som professionel musiker i de store symfoniorkestre, men
også i revysammenhæng. Nu mest underholdende musik og kabaret, gerne
med sin duopartner Henrik Bjørn på bas.
Per er særdeles underholdende med en forrygende humor. Han spiller, synger
gerne sammen med os og fortæller historier. Og de er sjove!
Vi har aftalt at tage Højskolesangbogen med.
Der er kage og kaffe og the på kanderne. Ægtefæller og gæster er meget velkomne (20,00 kr.).
Tilmelding til Jytte jyttehoelund@live.dk – tlf.: 5162 4333 senest den 2.
oktober.
Vi glæder os.
Hilsen 1. gruppe.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
KALENDEREN:
September:
Ma.24. Grp.møde i 1. grp. hos Karsten
Lø.29. Gildemesterstævne
Sø.30. Gildemesterstævne
Oktober:
Ma.08. Gildemøde 1. grp.
Ma.15. Grp.møde i 2. grp. hos Ketty
Ma.22. Grp.møde i 1. grp. hos Ena
Ti.23. Deadline Nøglen
On.24. Fellowshipday DGL/Præstø
November:
Lø.03. I-dag i Haslev 3 x DUS Sjælland
Ma.05 Grp.møde i 2. grp. hos Elna
Ma.12. Gildemøde 2. grp.
Ma.26. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte
Ti.27. Deadline Nøglen

Februar:
Ti.26. Distriktsgildehal Suså
Marts:
Ma.11. Gildeting 1. grp.
April:
Lø.06. Ledelsesseminar - 3. Vordingborg
Ma.29. Sct. Georgsgildehal 2. grp.
Maj:
Ma.13. Gildemøde 1. grp.
Lø.20. Distriktsgildeting Faxe
Ma.29. Gilderådsmøde
Juni:
Ma.03. Friluftsgildehal DGL Stege
Ma.17. Sommertur 2. grp.

December:
Lø.01. Julefrokost 1. grp.
Januar:
Ma.07. Nytårsgildehal	2. grp.
Ti.08. Nytårskur DGL
Ma.28. Gilderådsmøde
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

