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Distriktet

suså GilDet
Tirsdag 6. november
Gildehal

FAXe
Mandag 12. november
Gildehal

steGe
Mandag 12. november
Gildemøde

2. VorDinGborG
Onsdag 14. november
Fælles gildemøde

FAXe
Fredag 30. november
Fredslys 

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

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

GildearranGementer i 
GønGernes distrikt

suså GilDet oG
2. næstVeD
Søndag 2. december
Fredslys 

VorDinGborG
Fest/Gim  
Tirsdag 4. december
Fredslys i Vordingborg

PræstØ
Lørdag 17. november
Vandretur i Næstved by
Onsdag 5. december
Fredslys i Præstø Kirke og 
Spejderhytte

Man skal aldrig sige aldrig!
På vores seneste gruppemøde spurgte 
Jens mig, om ikke mit hoved var fyldt 
op med tanker, der bare drønede rundt 
inde i hovedet og ikke kunne komme 
ud. Jeg måtte desværre skuffe ham 
– det havde jeg ikke – men jeg havde 
lidt på fornemmelsen, hvad han fiskede 
efter.

Nu har jeg jo aldrig sagt, at jeg ikke vil-
le skrive mere på denne plads, så derfor 
får I nogle af de tanker der trods alt er 
tilbage.

Jeg tænker lidt tilbage på sommeren 
der er gået; det har været en begiven-
hedsrig periode. 5-kampen er startet 
op igen, og der har været et velbesøgt 
spejderløb. Et spændende fællesmøde 
med �. Gilde (læs mere om det andet 
sted i bladet) og en ny struktur på vores 
ansvar overfor myndighederne. 

Internt i gildet sker der også en masse. 
Vi har vi haft mange optagelser, og det 
er jo altid spændende at møde nye men-
nesker. Så har vi haft virksomhedsbe-
søg på Nordisk Film med efterfølgende 
fællesspisning, været til foredrag af Pia 
Olsen Dyhr. Og sådan kunne jeg blive 
ved. 

Joh, det er bestem ikke kedeligt at være 
gildebror – og da slet ikke i Suså Gildet 
Næstved.

Kurt
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FellowShiP-Day 
- Kirkehuset i Præstø 24. oktober. 2018

Gratis livsforvandlende sundhedsydel-
ser i form af operationer og genoptræ-
ning af invalide mennesker uden hen-
syn til race, køn og religion. Det var 
udgangspunktet for foredragsholder, 
Bestyrelsesformand CEO Jens-Erik 
Engelbrecht fra Mercy Ships Dan-
marks ved årets Fellowship-day der 
blev holdt i Kirkehuset i Præstø, hvor 
Præstø Gildet sørgede for den praktiske 
afvikling.

DGM Lone Erkmann startede aftenens 
forløb med en varm velkomst til alle 
og tilføjede i sin indledning nogle af 
de tanker der i øjeblikket rører sig om-
kring Sct. Georgs gildernes fremtid. 

Danmark kom i �0�0 med i organisa-
tionen Mercy Ships som det �6. med-
lem, der arbejder ud fra det kristne 
synspunkt at hjælpe sin næste. Vi har 
de � kerneområder fortsatte Jens-Erik 
Engelbrecht. Sundhed og genoptræ-
ning, uddannelse og træning og kapa-
citets opbygning. 

Platformen for arbejdet, der foregår i 
de fattigste lande på jorden, er skibe. 
Og det er det fordi et hospitalsskib er 
� forskellige ting, nemlig et skib, ho-
tel og hospital. Der bl.a. har de fordele 
at være transportable, rummelige, en 

platform for træning, sikkerheden er i 
top på grund af flytbarheden og ikke 
mindst befinder det sig i brugerens eget 
miljø.

Det skib man arbejder ud fra i øjeblik-
ket er den ombygget Storebæltsfærge 
Dronning Ingrid. Hun er �5� meter 
lang, �� meter bred og vejer �6.57� 
tons. I det hemmelige indre findes ��6 
kabiner/lejligheder. Foruden 6 fuldt 
udstyrede/moderne operationsstuer, 
med tilhørende blodbank, foruden en 
intensivafdeling med 79 senge, for-
uden moderne tandlægeklinikker, 
scannere, røntgenudstyr, apotek samt 
laboratorium. For at fuldende billedet 
er der også skole, børnehave, bibliotek, 
vaskeri, supermarked og en Starbucks 
café – altså i realiteten en helt samfund 
for sig selv.

Inden man tager ud i den vide verden 
for at hjælpe, fortalte Jens-Erik En-
gelbreth, er der truffet aftale med det 
pågældende lands regering. Et af de 
ufravigelige krav der skal afklares er, 
at det er Mercy Ships der bestemmer 
hvem der skal hjælpes. Den dybere me-
ning med den ordning er at behandling 
og den nødvendige genoptræning er 
gratis, tilføjede bestyrelsesformanden, 
og der tages ikke hensyn til patientens 

eller familiens pengepung. Man vil al-
drig kunne betale sig til behandling un-
derstregede han.

Til at hjælpe er der hele tiden omkring 
450 personer ombord. De har forskel-
lige job lige fra kaptain til dæksdreng, 
via læger, tandlæger og sygeplejersker 
og laboratoriepersonale. Alle disse 
personer er frivillige – altså ulønnede, 
foruden de selv betaler for at rejse til 
og fra skibe, og om bord betaler perso-
nalet selv for deres forplejning. Den tid 
de enkelte frivillige er på skibet, stræk-
ker sig fra � uger til mange år. Det er en 
blandet skare der er ombord, de kom-
mer fra omkring 40 nationer. De har 
alle en professionel baggrund –lægerne 

f.eks. er for de flestes vedkommende i 
overlæge- eller speciallægeklassen -. 
Medens besætningen, har uddannelser 
som gør den egnede til lovligt at sejle 
de største krydstogtskibe, sagde Jens-
Erik Engelbrecht.

For at holde besætningen intakt har 
Mercy Ships omkring �.000 frivillige 

De omkring 60 deltagere lyttede interesseret til foredragsholder Jens-Erik Engel-
brecht fra Mercy Ships.

som står klar til at afløse når behovet 
opstår. Foruden dem der er i gang med 
hjælpearbejdet er der et meget stort an-
tal frivillige af alle kategorier, der står 
og venter på at der bliver en plads le-
dig, sluttede bestyrelsesformand Jens-
Erik Engelbrecht sin spændende og 
medrivende beretning om det meget 
store frivillige hjælpearbejde. Hjælpen 
standser ikke ved de varme hænder. 
Det er også lykkes for Mercy Ship at 
få hele � fuldt udstyrede hospitalsskibe 
doneret, utroligt men sandt. Efter en så-
dan aften begynder man igen at tro på 
det gode i mennesket.

Efter foredraget var det kaffe og ka-
getid. Medens kaffen og den hjemme-
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bagte kage blev serveret og nydt i fulde 
drag benyttede SGM Brita Topp lejlig-
heden til at fortælle, at torsdag den �. 
november holder Vordingborg Sanger-
laug Syng-Dansk-Aften på Soldater-
hjemmet i Vordingborg, hvilket er et 
nyt tiltag i Vordingborg gilderne. Alle 
er velkommen tilføjede hun.

Også andre havde nyt at fortælle. Så-
ledes DUS Inga Gustafsen der for-
talte om det genoptagne samarbejde 
omkring I-dagen mellem Dragsholm-, 
Gøngerne-, Vestsjællands-, og Lol-
land-Falster distrikter. Et samarbejde 
der den �. november resulterer i endnu 
en spændende I-dag. Det foregår i Kir-
kehuset i Haslev, tilføjede Inga. Der er 

foredrag af fhv. chefredaktør Siegfrid 
Matlok om fortid, nutid, og fremtid i 
det dansk-tyske forhold i Sønderjyl-
land. Om eftermiddagen er det fore-
dragsholder Rasmus Krath der tegner 
et billedet af nutidens arabiske verden, 
og trækker tråde til historien og giver 
sine bud på situationen i regionen. Det 
er vel blevet endnu mere aktuelt, end 
da vi planlagde mødet, sluttede Inga.

Årets Fellowship-day blev rundet af 
med oplæsning af Fellowship budska-
bet som blev læst op af DGM Lone 
Erkmann. Budskabet er i år skrevet af 
Gunilla Engvall fra Sct. Georgs Gildet 
i Västerås: 

DUS Inga Gustafsen 
benyttede sig af lejlighe-
den til at orienterer om 
I-dagens program den  
3. november 2018.

DGM Lone 
Erkmann 
sluttede en 
god aften 
med at 
oplæse Fel-
lowship- 
budskabet.

SGM Brita Topp fortalte 
om Vordingborg Gilder-
nes nye tiltag med en 
sangaften på Soldater-
hjemmet i Vordingborg, 
torsdag den 1. november

Kære gildespejdervenner! 
”Det er en fin ting at vinde venner…” 
Netop hjemkommet fra et herligt møde 
i den nordisk-baltiske underregion hø-
rer jeg den sang i mit hoved. Hvor er 
det en fantastisk chance at møde gamle 
og nye venner et sted, som flere af os 
lærte at kende lidt bedre. Her samle-
des vi i nogle dage fra alle de nordiske 
lande, fra Belgien, Holland, Tyskland, 
Storbritannien og Australien til et se-
minar om samarbejdet med spejderne, 
lege, museumsbesøg og en tur i par-
ken. Vi kunne sidde og sludre med 
gamle venner, men fik også tid til at 
lære nye at kende. Og jeg tror ikke, at 
vi vil glemme afslutningen med lejrbål 
i mødelokalet! 

Vi mødes og vi skilles. Her i oktober 
sænker efterårsmørket sig over os. Men 
der er lys! I det forgangne år har vi 
mødt hinanden i forskellige sammen-
hænge, i mindre grupper og på store 
spejderlejre. Så nu, i tiden derefter glæ-
der vi os ved de lyse minder, vi har fået. 
Snart vil fredslyset lyse til vores møder 
og i flere officielle sammenhænge. Det 
minder os om en opgave, vi har: at ar-
bejde for fred mellem mennesker. 

Venskab mellem mennesker, store og 
små, unge og gamle giver energi – 
energi til at gå videre og magte det, der 
af og til er hårdt. Du skal bekymre dig 
om dine venner! De kender dig og vil 
dig det godt. Ring til dem, send en sms 

eller endnu bedre: tag jer en kop kaffe 
sammen, hvis det kan lade sig gøre, 
og glæd jer over et møde, der giver jer 
begge noget! 

Vi vil gerne være flere i vores gilde. 
Det sker bedst ved at mødes og lære 
hinanden at kende. At tale om, hvad vi 
gør og hvorfor! Alle kan være med og 
føle det fællesskab, vi har. 

”- du kan gøre det nu!” 

Varme gildespejderhilsner  på Verdens 
Fellowship Day!

Gunilla Engvall
S:t Georgs gille i Västerås

____

Aftenen sluttede på bedste vis med san-
gen ”Nu flyver mørkets fugle ud”. De 
omkring 60 deltagerne kunne herefter, 
en del klogere og varme om hjertet, 
drage hjem. Medens værtsgildet fra 
Præstø ryddede- og vaskede op. Tak for 
en god gildeoplevelse.                 Riber

CEO Jens-Erik Engel-
brecht fortalte levende 
og medrivende om  
Mercy Ships arbejde  
hovedsagelig i Vest-
afrika.
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Dejligt mange gildebrødre og -søstre 
fra både �. gilde og Susågildet var 
mødt op på Farmen til et foredrag med 
den kryptiske titel: ”Fra drengedrøm 
til lufthavn”. Da det var et pigenavn 
der stod som foredragsholder, var min 
nysgerrighed vakt, og jeg måtte bare 
høre det.

Da jeg ankom til Farmen – lettere 
forsinket, da det halve af Næstved ef-
terhånden er spærret af eller gravet 
op –  blev jeg noget overrasket. Hele 
storstuen var fuld af gildebrødre der 
var ligeså nysgerrige som jeg. Det var 
tilsyneladende kun mig de ventede på, 
for lige så snart jeg var kommet, slog 
Bente på glasset og præsenterede af-
tenens foredragsholder: Tove Nielsen. 
Det viste sig at være en nydelig ældre 
dame, og da hun var en fremragende 
fortæller, fik hun hurtigt hele stuen 
med, så vi sad alle helt stille og lyttede 
til hendes beretning.

Det vil ikke være fair at skrive et refe-
rat af hendes foredrag; det ligger uden 
for dette blads rammer, men jeg skal 
ganske kort omtale hovedpunkterne.

Tove er født på Lolland og gik også i 
skole der. En af hendes klassekamme-
rater fortalte at hans drøm var at blive 
pilot. Et noget usædvanligt ønske på 
den tid – husk, det var omkring �940. 
Ikke desto mindre fik han opfyldt sin 
drøm i flyvevåbnet, hvorefter han og 
Tove blev gift. Et lille husmandssted 
tæt på Nakskov drev de i nogle år efter 
han, sammen med en kollega fra fly-
vevåbnet, startede en flyveskole på en 
mark nær Holeby.

Det blev hurtigt for meget kørsel, hvor-
for de flyttede til en ejendom tæt på 
marken hvor flyvepladsen lå. Det skul-
le vise sig, at det var en god beslutning 
– og på det helt rigtige tidspunkt. De fik 
bygget et velfungerende og velrenom-
meret firma op, som udførte taxiflyv-
ninger i ind- og udland og uddannede 
piloter. Lufthavnen blev også udvidet 
med asfalt og landingslys.

Lykken varede desværre ikke evigt, for 
en januardag i �977 styrtede hendes 
mand og � passagerer i Østersøen og 
alle omkom. Tove valgte, i samråd med 
sine børn, at fortsætte driften af firmaet, 
de næste par år, hvorefter hun valgte 

at sælge sit og sin mands livsværk, og 
tage en uddannelse som fodterapeut. 
Endnu en tragedie sker for Tove da hen-
des ældste søn omkommer i Thailand 
under tsunamien. Det kunne nok tage 
livslysten fra de fleste, men her hjælper 
hendes lyse livssyn med at overkomme 
også det slag.

I dag er Tove Nielsen pensionist, men 
ligger ikke på den lade side af den 
grund. Er frivillig i Røde Kors og på 
Sct. Lukas Hospice, hvor hendes livs-
erfaringer er til glæde for både patien-
ter og pårørende.

Tove Nielsen blev i annoncen tituleret 
som forfatter. Det er vel også rigtigt, da 
hun har skrevet bogen, ”Ske din vilje” 
med undertitlen ”Livet, Døden og Vin-
gerne” om netop sit livs op og nedture. 

FRa DReNGeDRøM til luFthavN

Men hun har absolut ingen intentioner 
om at skrive flere.

En rigtig god aften med en god fortæl-
ler, som havde noget på hjerte, og som 
fik mig til at fundere lidt over min egen 
tilværelse.                                      Kurt

PS: I dag er Lolland/Falster Airport en 
moderne lufthavn, med alle nødven-
dige faciliteter.
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Det er jo efterhånden blevet en tradi-
tion at Susågildets spejderløb tager 
udgangspunkt ved en af områdets spej-
derhyttter. I år blev løbet afholdt i Lov, 
med KFUM-spejderne, Hammer grup-
pes hytte som udgangspunkt.

Sct. GeoRGS løb 2018

bragte madpakker og var klar til ved 
returnering til spejderhytten at nyde 
frugt, müslibarer og juice mens poin-
tene fra de enkelte poster blev optalt.

De gule spejdere var endnu en gang 
talrigt repræsenteret og kunne gå hjem 
med skjold for både kategori B og C 
mens Herlufsholm kan nyde synes af 
skjoldet i A-holds kategorien. Vi mang-
lede i år nogle D-hold (kun et hold del-
tog) så derfor holder dette skjold i år en 
pause og overvintrer på Farmen.

På spejderlaugets vegne vil jeg takke 
de gildebrødre der havde stillet sig til 
rådighed til at hjælpe på posterne, uden 
jer havde det ikke været muligt at gen-
nemføre.
  
Vi må dog endnu en gang erkende at 
der må ske noget nyt for at få flere spej-

NæStved FælleS

Kl. 9.�0 stod Gildebrødre, spejderlede-
re og ikke mindst ca. 80 forventnings-
fulde børn fra 5 spejdergrupper klar til 
at kaste sig ud i diverse prøvelser á la 
Robin Hood. Det være sig pengetræk 
forbi sheriffen, Kimsleg i en mørk 
tunnel, koder, fuglebilleder der skulle 
navngives, pionering af a-buk med ef-
terfølgende ræs, kompasgang,  støbning 
af Robin Hood som tinfigur over bål, 
samt buefremstilling og efterfølgende 
bueskydningskonkurrence.

I løbet af godt � timer havde alle hold 
besøgt de 8 poster og spist deres med-

dere med til vores løb, Vi må tænke an-
derledes og gøre opgaverne spændende 
og dermed forsøge at sælge os og løbet 
bedre til spejdergrupperne – alle der 
måtte sidde med gode ideer opfordres 
hermed til at dele dem med spejderlau-
get. På gensyn i �0�9 

/ Lykke
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Så har vi haft vores første Cafe-efter-
middag på Kildemarkcenteret efter 
sommerferien, torsdag den 4. oktober 
2018.

Vi havde fornøjelsen af at blive under-
holdt af Jeanett Ulrikkeholm, som me-
strede hele � forskellige strengeinstru-
menter, nemlig guitar, lut og cello.

Hun gjorde det rigtig godt og havde et 
bredt  udvalg af sange, helt fra ”Der er 
et yndigt land” til Jeppe Åkjær og Ben-
ny Andersen. Der blev omdelt sangbla-
de, så  det var muligt at synge med på 
flere sange. Jeanett Ulrikkeholm  var 
meget smilende og levende i sin op-
træden og fik mange af de fremmødte 
til at synge med, Skiftede blandt andet 
tøj i kaffepausen, fra at starte med en 

GooD-tuRN lauGet
flot lang sort kjole og til en flot lyserød 
lang “sag” med pailletter.

Der var mødt godt �0 beboere op, som 
fik en fin eftermiddag med godt under-
holdning og flere lækre lagkager.

Bente Møller

FReDSlySet  
i NæStveD
Sct. Georgs Gilderne har en stand 
på Axeltorv den 1.-2. december.

Lørdag 1. december har vi åbent kl. 
10-14, hvor vi uddeler informations-
materiale og søndag fra kl. 14 udde-
ler vi Fredslyset.

Alle gildebrødre er velkomne til at gi’ en hånd 
med - lørdag og/eller søndag!!!

Fredslyset 2018
Sct. Georgs Gilderne i Næstved holder julens traditioner i hævd. Derfor uddeler 
’Gildebrødrene’ igen i år gratis Fredslys på Axeltorv i Næstved den �. søndag i 
advent.

I forbindelse med juletræstændingen i Næstved City er Sct. Georgs Gilderne til ste-
de på Axeltorvet den �. søndag i advent fra kl. �4.00, hvor vi udleverer Fredslyset. 
Vi tyvstarter dog vores stand allerede om lørdagen kl. �0.00-�4.00, hvor du kan 
komme og få en snak om Gildernes arbejde i Næstved og en pebernød.

Fred har behov for et tolerant fællesskab
I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredslyset uden 
nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke, men en gave hvor budskabet 
er:
• Fred på jorden
• Et lys for fællesskab
• Et lys for forståelse
• Et lys for fred og venskab
• Et lys for tolerance

• Et lys for nødlidende og ensomme
• Et lys for aktivt arbejde
• En gave som skal lyse op i adventstiden
• En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde 

for andre
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NatuRlauGet – samling, lørdag den 20. oktober.

En herlig efterårsdag i slutningen af 
skolernes efterårsferie, mødtes 6 friske 
personer på Farmen for at sanere om-
rådet og holde det værste ukrudt nede. 
Planen for dagen var at grave de sidste 
stød op på området ved siden af den nye 
lejrplads, så vi kunne planere, rense for 
sten og så græs. Desværre var ”vores” 
gravemaskine lejet ud til anden side, 
så vi måtte i stedet finde andet presse-
rende arbejde.

Det var nu heller ikke svært. Efter en 
hurtig rådslagning gik nogle i gang 
med at få den store bålplads gjort brug-
bar til større arrangementer igen. Niels 
havde taget værktøj med, så han kunne 

slibe skovle og spader, så de blev nem-
mere at grave med. Det blev vi de glade 
for, da ukrudt og kvikgræs er temmelig 
sejt at grave i. Nu er de gamle sveller 
gravet fri, og kan atter bruges som sid-
depladser ved lejrbålet.

Jeg fortsatte arbejdet med at skære 
Busserhytten fri af vegetationen, så der 
atter blev lys og luft omkring den. Det 
startede egentlig med at, vi ville åbne 
den bøgeskov naturlauget plantede for 
ca. �0 år siden. Det skulle gøres ved at 
fjerne brombær, brændenælder og an-
det som voksede i skovbrynet. Nu kan 
man atter komme ind i skoven uden at 
blive flået til blods eller få revet sit tøj 

i stykker. Sidegevinsten var så at Bus-
serhytten blev fritlagt. - Ikke noget dår-
ligt udbytte…!

Inden vi fik set os om, var formiddagen 
gået, og vi kunne konstatere at vi – igen 
– havde udført et fortræffeligt stykke 
arbejde – både til gavn for vores lejere, 
men så sandelig også for os selv.

Kurt
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NæStved FælleS NæStved FælleS

Gruppen deltog i Distriktets Fellowship 
Day i Præstø. En fin aften, hvor vores 
DGM Lone Erkmann bød velkommen 
og fortalte os om begrebet Fellowship 
Day .

Nu fik CEO Jens-Erik Engelbrecht 
ordet og fortalte om Mercy Ships, en 
nødhjælpsorganisation, der arbejder i 
verdens fattigste lande. Lige nu i Gui-
nea. De havde erhvervet den tidligere 
bilfærge “Dronning Ingrid“, ombygget 
den og givet den et ekstra dæk. Ski-

SveNDeGRuPPeN

huSK:
3. akt i 5-kampen er LUDO den 23. januar kl. 19.00 på Farmen.

Ny PlæNeKliPPeR 
til FaRMeN
På det seneste møde i Farmens besty-
relse blev det besluttet at sige ja til et 
tilbud om udskiftning af den gamle 
plæneklipper, som var ��-�� år gammel 
og skulle renoveres for 6.000-7.000 kr, 
for at kunne fungere.

Som det ses, er den nye afprøvet og 
godkendt.

Farmens bestyrelse

bet bliver nu brugt som hospitalsskib, 
hvorfra hjælpen blev udført.  

DUS Inga Gusstafsen fortalte om ind-
samling og udveksling af ideer fra gilde 
til gilde.

Aftenen sluttede med ” Nu flyver mør-
kets fugle ud”.

Tak for en god aften
Inger

5-KaMP
Kære alle gildebrødre i Susågildet, 2. gilde Næstved, ledere samt 
spejdere over 18 år...!

DaRt tuRNeRiNG
Hermed indbydelse til den anden dyst i sæsonens 5-kamp

tiRSDaG 13. NoveMbeR Kl. 19.00 På FaRMeN
Prisen er (som sædvanlig) kr. 10,- pr. 
person, og for dette beskedne beløb får 
du kaffe/te og kage og ikke mindst godt 
selskab i et par timer.
Vi håber at se jer kampklare!!!

Tilmelding til Lykke på sms 2729 1829 
eller mail Lykke@fladsaaturist.dk se-
nest torsdag den 8. november

På gensyn 
5-kamp lauget 
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NæStved FælleS

julbaNKo
Svendegruppen inviterer alle medlemmer af Susågildet og 2. Gilde med 
ægtefæller/ledsagere til

Onsdag 28. november 2018 kl. 18.30 på Farmen

Tag familien under armen og kom glad. Man skal medbringe en pakke á 
kr. �5,- pr. deltager til præmiebordet.

Det koster kr. 20,- pr. deltager og for dem får man � spilleplader (ekstra 
kan tilkøbes for 5,- pr. stk.) samt kaffe/the og æbleskiver.

Øl og vand kan købes til sædvanlige Farmenpriser.

Tilmelding til Inger senest den 25. november - gerne gruppevis på tlf. 
�968 ���4/inoc@stofanet.dk.

Vi glæder os til at se jer alle.

Svendegruppen

SuSå gildetSuSå gildet

Nyt FRa GRuPPeRNe
Gruppe 2
Gruppemøde torsdag den 18. okto-
ber hos Esther

Tilstede var Esther, Bodil, Lykke, John, 
Jens og Kurt(ref.) Der var afbud fra Li-
sette og Lotte.

Egentlig skulle der her på pladsen være 
de nye datoer for vores møder frem til 
sommerpausen. Desværre er der lidt 
uenighed om datoerne, så vi trækker 
den til vores næste møde hos John.

Vi startede mødet kl. �9:00 hvor vi talte 
vi om det ”akademiske kvarter” og hvor 

det egentlig stammede fra. Det fandt vi 
aldrig ud af, for så kom Jens. Han kunne 
fortælle at han er født �0 min. for sent, 
og lige meget hvor tidligt han ellers tog 
af sted, skete der noget som forsinkede 
ham. Enten en punktering, vejarbejde 
eller en manglende bro. Måske mødte 
han bare nogle bekendte, som han lige 
skulle veksle et par ord med.

Gildernes fremtid, eller mangel på sam-
me, blev atter engang diskuteret, uden 
at vi af den grund fandt de vises sten. 
Busdrift og nedlæggelse af busruter og 
skolelukninger kom også på bordet, og 
så var det ellers tid til kaffe og hjem-
melavet lækker æblekage.

Under kaffen kom vi ind på den nyligt 
indførte affaldsordning og hvordan vi 
hver især håndterede den. Der er tilsy-
neladende en masse muligheder for at 
gøre tingene forkert, men vi får vel lært 
det efterhånden.

Det var også der hvor Jens fik overtalt 
mig til at skrive denne måneds side �, 
da han pt. var rigeligt ophængt med 
indtægtsgivende arbejde.

Mødet blev holdt i den sædvanlige 
gode stemning, og næste møde er, som 
skrev står i indledningen berammet til 
den 26. november hos John.

Kurt

GilDehal
På Farmen

tirsdag 6. november kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Gruppevis tilmelding senest 2. no-
vember til Søren tlf.: 3051 8772 
eller hebo@stofanet.dk
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SuSå gildetSuSå gildet
Gruppe 3
Gruppemøde 24. september
Trods sygdom og flere afbud, holdt 
gruppe � sit første gruppemøde efter 
ferien hos Inger.

Efter lidt snak om hvad der var sket, si-
den vi sidst holdt møde, bestemte vi os 
til at undersøge, om vi kunne afslutte vo-
res emne om Susåen og Næstved havn, 
med et besøg på NæstvedArkiverne. 
Robert undersøger mulighederne.

Næste emne skal dreje sig om kalkma-
lerier. Til første møde skal vi hver især 
finde ud af noget om emnet.

De næste møder er planlagt til den 29. 
oktober kl. 19.00 hos Palle.         SNN

Gruppe 4
Onsdag den 24. oktober havde vi af-
talt at mødes med påhæng i biografen 

på havnen for at se den nye Jussi Adler-
Olsen film ”Journal 64”. 

Filmen, med afdeling Q og Carl Mørck 
i spidsen, levede fuldt ud op til vores 
forventninger, og når man også har væ-
ret til rundvisning på Sprogø og fået 
fortalt hvordan forholdene var for pi-
gerne på stedet virkede den endnu stær-
kere.

Efterfølgende mødtes vi over en kop 
kaffe og en småkage i biografens lou-
nge på �. sal.

Et god aften arrangeret af Bente og  
John Møller.

På grund af flere gildearrangementer i 
resten af året er næste gruppemøde hos 
Line den 9. januar.

Hilsen Niels  

JULEKLIP
Psst!

...har du hørt?

8. december
Tidspunkt kommer senere!

Hilsen Nissen

2. NæStved

- mandag den 24. september 2018.

Bodil indledte gildehallen med min-
deord om Ole Köser og nævnte hans  
engagement i gildebevægelsen, hans 
vedholdenhed i de opgaver han påtog 
sig. Han var en trofast støtte til Gud, 
konge og fædreland, og han havde et 
smittende humør. Mindeordene blev 
afsluttet med et minuts stilhed.

Som valgt ved gildetinget, blev Me-
rete Løvstad formelt indsat som gildets 
kansler, og med Bodil som gildemester 
og Hans Jørgen som skatmester, er det 
lutter erfarne folk, der er i front.

Kurt ”Trist” Hansen blev såvel i gil-
dehal som efterhal fejret for sit 65-års 

GilDehal

2. Næstveds ledelse
Flagherold Kurt Bronné, Stavherold 
Kirsten Bronné, Kansler Merete Løv-
stad, Gildemester Bodil Kjeldgaard  og 
Skatmester Hans Jørgen Nielsen.

2. Næstveds jubilarer
50-års jubilar Christian Kjeldgaard og  
65-års jubilar Kurt (Trist) Hansen, 
flankeret af Distriktsgildemester Lone 
Erkmann og Trists hustru.

jubilæum, og han blev berømmet for 
sit aldrig svigtende engagement i gil-
dets liv og trivsel. Med sit gode humør 
og ”sin” festlige mor Inge, er de begge 
altid et meget velkomment indslag i 
gildelivet. 

50-års jubilar Christian fik også gode 
ord med på vejen, og fra gruppen fik 
han nogle bøger.

Den arrangerende gruppe fik stor ros 
for aftenens forløb, i godt selskab går 
tiden altid for hurtigt. Vi sluttede på 
vanlig vis.                             

       Frank.
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2. NæStved

Nyt FRa GRuPPeRNe
1. gruppe
Septembermøde den 26. i Holsted 
Sognegård. Emne: Forfatteren Sara 
Omar talte om sin roman Døde-vaske-
ren.

Det var et 5-kløverarrangement, stu-
vende  fuldt, godt der var holdt pladser. 
SOs roman havde modtaget Læsernes 
Bogpris �0�8. Romanen er et opgør 
med det meget mandsdominerede Kur-
disk-Muslimske samfund, og er ikke 
modtaget lige godt alle steder.

SO havde vagter med. Sognepræst Jes-
per Svendsen indledte med at sige, at 
vi her var samlet i Grundvigs ånd, med 
den meningsfrihed og gensididig stor 

respekt som dette krævede. SO er det 
nogle kalder “af fremmed herkomst”, 
har p.gr. af krigen måtte flygte og har 
boet mange steder i Mellemøsten og 
EU, de sidste �� år i Danmark, taler 
flydende dansk, er p.t. kandidatstude-
rende i statskundskab. 

Det blev ikke sådan at SO læste op af 
bogen, nej hele forløbet foregik med 
JS som interviwer om romanen. Der 
kunne stilles spørgsmål, men private 
spørgsmål ville blive afvist.

Nu er selve bogen svær at gengive, 
men altså et opgør med kvindens stil-
ling i det ultrakonservative muslimske 
samfund der stadig trives i Mellem-
østen og også flere steder i vesten. Jeg 
kan sige om bogen, at som tidligere 
boghandler, bogen er rå og brutal og 
egner sig ikke for “konfirmander”. Af-
tenen var opdelt i � afsnit, efter kaffen 
var der spørgsmål til forfatteren, der 
kom flere uddybende, men for flere 
ubehageligt overraskende, da hun helt 
bramfrit mente at den lov om at alle 
skulle give borgmesteren håndtryk for 
at blive dansk statsborger, for ånd-
svagt. Godt sognepræsten greb ind og 
førte os videre til anden spørger, for i 
den radiudsendelse med SO, som jeg 
har hørt, er der flere love der er kom-
met til udelukkende af symbolsk vær-
di, som SO kalder det samme!! 

Gruppemøde, 16. oktober i Glumsø.
Mødet var et samtale-møde ,hvor vi 
også skulle planlægge frem til som-
mer �0�9. Med det første gik det gan-
ske godt, men med det sidste kneb det 
gevaldigt. Men allerførst skulle vi have 
frokost og på trods af værtindens krop 
denne dag ikke ville som hun ønskede, 
fik vi en aldeles velsmagenede “fro-
kost”. Stor tak til Anne-Lis.

Vi havde alle søgt i kataloger og på di-
verse hjemmesider efter foredrag m.v. 
fra januar til maj/juni. Det er ikke fast-
lagt endnu, så derfor er vore møder i 
�0�9 ikke fastlagt. Men vi huskede 
hinanden på vort gruppemøde 21. no-
vember, Gildets fødselsdagsfest 24. 
november og Gildets julegildehal 
mandag 10. december.

Vi fik dog fastlagt gruppens julefrokost. 
Det bliver hos Tove og Ole i Ringsted-
gade �0.�.th. Datoen er tirsdag 18. 
december kl. 13.00. (Besked om hvad 
hver især skal medbringe af velsma-
gende ret, vil i god tid tilgå gruppens 
medlemmer fra Tove.)       Refr. Ole W.

2. gruppe
Vi mødtes kl. �9.00 den 8. oktober hos 
Kirsten og Kurt Bronée.

Det var det første møde siden �8. april, 
da det ikke havde været muligt, at fin-
de et mødetidspunkt i den mellemlig-
gende periode, så der var selvfølgelig 
en del at tale om. Vi fik med besvær 
fastlagt de næste � gruppemøder. Når 
alle har anskaffet kalendere for �0�9, 
finder vi de sidste gruppemøder inden 
sommerferien. Det er blevet nødvendig 
at holde gruppemøderne om aftenen, 
da ikke alle i gruppen er pensionister.

Næste gruppemøde er den 12. novem-
ber hos Trist, hvor dagsordenen er 
planlægningen af julegildehallen, hvor 
gruppe � er turhavende. 

Referent Kurt Muusmann

Kære gildebrødre
Tak for den meget smukke krans fra 
�. Gilde, de mange blomster og ikke 
mindst – tak for jeres deltagelse ved 
Oles bisættelse.        Kærlig hilsen Lise

vi hejSer Flaget FOr

Fødselsdage:

Anne Lis Caspersen   5. nov. 
Ole Wulff �7. nov.
Hans Jørgen Nielsen �0. nov.
Anne Lise Koefoed   �. dec.
Grethe Bjerg   4. dec.

hjertelig tillykke

Vor aften sluttede hjemme hos Anne-
Lise Koefoed, hvor SO naturligt kom 
på banen, der var meget der skulle tæn-
kes over.Vort næste møde er i Glumsø 
hos Anne-Lis og Ole.            Refr. OW.

2. NæStved
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PræStø PræStø

Lørdags den 29. september var der 
igen vandretur på programmet i Præstø 
Gildet. Vandregruppen havde arran-
geret en dejlig tur til Faxe Kalkbrud. 
Faxe Kalkbrud ligger lige øst for Faxe 
by. Mod forventning var deltagertallet 
ikke i øjenfaldende stort. 6 ”mand” høj 
kunne det blive til, og så havde vi oven 
i købet fået hjælp fra Faxe Gildet med 
Inga Gustafsen. Vejret var ellers med 
arrangørerne, ikke stærk solskin, men 

vaNDReGRuPPeN På tuR i Faxe KalKbRuD
temperaturen var lige tilpas til en rask 
gåtur.

Der blev da også gået, kikket, beundret 
og ikke mindst debatteret omkring det 
sælsomme landskab.

Rejs tilbage i tiden til dengang Dan-
mark var dækket af et dybt hav, og der 
voksede et stort koralrev, hvor Faxe 
ligger i dag. Her levede hajer og kroko-

De glade deltagere i månedens vandretur indtager deres medbragte frokosten. 
Lige på kanten af kalkbruddet og ved siden af Faxe Vandrehjem på en autoriseret 
frokostspise-plads.

GilDetS 
FReMtiDiGe 

viRKe
Onsdag den 14. november kl. 
19.00 behandles det punkt, der 
blev udsat p.gr.a. manglende tid 
til en seriøs behandling på gil-

detinget i marts. 

Tilmeldingen til dette gildemøde 
skal ske gruppevis til Barbara 

på tlf. 2257 2327 senest onsdag 
den 7. november.

diller sammen med flere end 500 andre 
slags dyr. Du kan gå på fossiljagt i Faxe 
Kalkbrud og finde dine egne 6� millio-
ner år gamle fossiler.

Når man går ned i kalkbruddet, befin-
der man sig nemlig på bunden af et 
6� millioner år gammelt hav, hvor der 
svømmede hajer, krokodiller og blæk-
sprutter rundt mellem smukke koraller. 
Det er dem, som sammen med havets 
mange andre dyr og planteorganismer, 
har dannet kalken. Koraller, hajtænder, 
krabbeskjolde og muslingeskaller er 
nogle af de mange forsteninger, kalken 
indeholder. Kalken er også blevet brugt 
som byggemateriale gennem mange 
hundrede år.

I gamle dage foregik kalkbrydningen 
ved, at bønderne gravede mindre kalk-
kuler, som blev kastet til igen, når bryd-
ningen var færdig. Først i midten af 
�800-tallet blev der oprettet et blivende 
brud ejet af godserne Vemmetofte, Bre-
gentved, Rosendal og Gavnø.

I år �900 arbejdede �00 stenbrydere i 
kalkbruddet. En stenbryder kom typisk 
selv fra en stenbryderfamilie. Han be-

Et flot hvidt landskab. Utroligt som 
den hvide kalk (kridt) her skinner 
igennem. Man kan også bruge kalk-
bruddet til at gå på fossiljagt, f.eks. 
forstenede  krappe kløer, hajtænder og 
knogler af de forhistoriske dyr.
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PræStø PræStø

Næste vandretur er lørdag den 17. no-
vember i Næstved by. Skulle nogen fra 
andre gilder også have lyst til at deltage 
i sådan en lille uforpligtende tur er de 
velkommen.

Er intet andet nævnt, mødes man kl. 
10.00 med madpakke ved Spejder-
hytten på Engen bag Biblioteket, 
Lindevej 43, 4720 Præstø. Der er ikke 

Vandregruppen besøger en by under forvandling. Broen, der skimtes i øverste 
venstre hjørne er allerede fortid.

vaNDReGRuPPeN i NoveMbeR
mange aflysninger, men det er smart at 
kontakte en af vandregruppens med-
lemmer for at høre, om der er aflysnin-
ger. Hanne Damgaard tlf. 5599 5046 
eller Ingrid Oxlund tlf. 2282 4824. 
  
Her kan deltagere fra andre Sct. Georgs 
Gilder også få oplyst et evt. mødested, 
hvor bilerne parkeres og vandreturen 
begynder.

De er her nemmere at se at landskabet 
er menneskeskabt, men det bliver det 
ikke mindre sælsomt og smukt af.

gyndte sit arbejdsliv med at tjene på en 
gård, men skiftede til arbejdet i brud-
det, når han blev gift. Med lidt held og 
dygtighed havde han i 40-50-års al-
deren opsparet penge nok til at købe et 
husmandssted.

Det var lidt om september måneds van-
dretur i Præstø Gildet, til Faxe Kalk-
brud lørdag den �9. september.

Riber

Gøngernes Distrikt havde henlagt årets 
markering af, at Sct. Gerorgs Gildernes 
fællesskab ikke kun findes lokalt, men 
også globalt, til afholdelse i Præstø.

Det blev et velbesøgt møde, hvor ca. 
60 af distriktets gildebrødre havde sat 
hinanden stævne for at få et indblik i 
det humanitære, arbejdede, der udføres 
ved og på Mercy Ships hospitalsskib 
�0 måneder ad gangen i lande på den 
vestafrikanske atlanterhavskyst.

Lis D

velbeSøGt  
FellowShiP 2018

Den tidligere jernbane- og passager-
færge ”Dronning Ingrid” sejler nu 
som hospitalsskib i Vestafrika.

Fredslysarrangementet i Præstø gen-
nemføres i år uden det traditionelle 
fakkeltog.

Onsdag den 5. december kl. 19 bæres 
fredslys-flammen ind i Præstø Kirke, 
og der inviteres efterfølgende til hyg-
geligt fællesskab i Spejderhytten.

Aftenen er for alle – unge og ældre, 
store og små.

FReDSlySet 2018

hytteReNGøRiNG
Planlagt til udførelse i uge 47, som er 
den 19. – 23. november.
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Mandag den 8. oktober emmede spej-
derhytten i Stege af god stemning og 
dejlig musik.

Per Gade havde sagt ja til at komme og 
fortælle om sit liv i musikken og teater-
ets verden.

Uden notater kommer jeg til at springe 
lidt i det – ligesom Per Gade. Født i Thy 
i �95�, men opvokset i Brønshøj – fik 

sin første vio-
lin som fireårig 
– uddannet på 
musikkonserva-
toriet. Egentlig 
starter karrieren 
med at spille på 
Bratsch.

Under sin uddan-
nelse tjente han 
til livets ophold 
som påklæder 

bueNS MaGt

Stege

på Det Kgl. Teater. Her færdedes han 
blandt de for os gamle kendte skuespil-
lere – Ikke noget kedeligt job.

Flytter til Aarhus for at færdiggøre sin 
uddannelse og åbner her et lille spil-
lested: Cafe Mozart – et sted med det 
mål, at der skulle være levende mu-
sik hver søndag eftermiddag, bl.a. gav 
Kim Sjøgren og Lars Hannibal koncert 
og ved en lejlighed spillede en gruppe 
på 4 kontrabasser. 

Han havde spillet på julemarked i 
Christiania og her havde han haft den 
store oplevelse at møde og tale med 
Svend Asmussen og det resulterede i, 
at Svend Asmussen kom op på scenen 
og spillede med i Pers duo.

Per Gade spillede et par svenske vio-
linstykker og sang � sange, han selv 
havde komponeret og skrevet tekst til. 
Den første en smuk og stemningsfuld 

sang om natur og udsigten fra 
hans køkkenvindue og den anden 
om Den Hvide Klovn. Per Gade 
havde også spillet som professio-
nel på kontrakt i Aarhus, Aalborg 
og Sjællands Symfoniorkestre. 

Der sker meget i Per Gades liv 
– han er en god fortæller og hele 
tiden dukker der nyt op. I dag ar-

Stege

bejder han som sang- og musiklærer i 
Præstø. Kan kun anbefale, at I selv op-
lever ham.

I dag bor Per Gade på Møn – skriver 
tekst og musik – spiller og optræder 
sammen med en god gammel ven – Per 
på violin og orgel og vennen på el-bas. 
Parret udgør duoen Bass’n Fiddle. 

En spændende aften, hvor vi alle kunne 
være med. Som sagt kendte skuespil-
lernavne og årtier, som vi selv har væ-
ret en del af.

Sluttede aftenen med ”Nu flyver mør-
kets fugle ud” med dejlige toner fra Per 
Gades violin. Tak for besøg fra Vor-
dingborg og Præstø.

GilDeMøDe
mandag 12. november kl. 19.00

på Gammelsø B&B,
Grønsundvej 251

Anne Grete Olsen vil fortælle om, 
hvordan det er at starte og drive 
Gammelsø B&B. Efter kaffen vil 
Anne Gretes mand Jens H. Olsen 
fortælle om og vise os stjerneobser-
vatoriet.

Gæster er meget velkomne. (50,00 
kr.).

Tilmelding er nødvendig – af hen-
syn til kaffen – til Kirsten 2242 
3679 senest den 5. november.

Hilsen 2. gruppe

vi hejSer Flaget FOr

Fødselsdage:

Anni Sørensen �7. nov.

hjertelig tillykke

Stor tak til Jytte og Inger, som trods 
mandefald i gruppen fik gennemført en 
dejlig aften.

På 2. gruppes vegne
Elna
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Stege

Julefrokost                
 
Bemærk venligst, at julefrokost finder sted:

lørdag, den  1. december 
på Hjemmeværnsgården, Enghaven i Keldby kl. 13.00.

Vi mødes allerede kl. ��.�0 på parkeringspladsen for enden 
af Hovgårdsvej i Keldby til en vandretur langs stranden.

Endelig indbydelse vil senere blive sendt ud.
1.  gruppe

Stege

KaleNDeReN:
November:
Lø.0�. I-dag i Haslev  � x DUS Sjæl-

land
Ma.05. Grp.møde i �. grp. hos Elna
Ma.��. Gildemøde �. grp.
Ma.�9. Grp.møde i �. grp. hos Jytte 
Ti.�7. Deadline Nøglen   

December:
Lø.0�. Julefrokost  �. grp.

januar:
Ma.07. Nytårsgildehal �. grp. 
Ti.08. Nytårskur      DGL

To.�7. Grp.møde i �. grp. hos Hanne
Ma.�8. Gilderådsmøde

Februar:
Ti.�6. Distriktsgildehal   Suså

Marts:
Ma.��. Gildeting  �. grp.

april:
Lø.06. Ledelsesseminar - �. Vdb.
Ma.�9. Sct. Georgsgildehal  �. grp. Deadline Nøglen:

27. november

Maj:
Ma.��. Gildemøde   �. grp.
Lø.�0. Distriktsgildeting   Faxe
Ma.�9. Gilderådsmøde

juni:
Ma.0�. Friluftsgildehal  DGL    Stege
Ma.�7. Sommertur   �. grp.
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Nr. 1 31. januar 

Nr. 2 14. marts 

Nr. 3   4. april

Nr. 4 16. maj

Nr. 5 20. juni 

Nr. 6 15. august 

Nr. 7 19. september

Nr. 8 24. oktober

Nr. 9 28. november 

Print ud og sæt på opslagstavlen! 

ovenstående deadlines er alene chefredaktørens. bemærk at 
der lokalt i dit gilde kan være andre datoer. 
Kontakt venligst lokalredaktøren for disse.

DeaDliNeS 
FoR NøGleN i 2019:


