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FælleS
Kære alle
Her i begyndelsen af �0�9, hvor gil-
debevægelsen slås med faldende med-
lemstal og stigende gennemsnitsalder 
læste jeg et indlæg af Lars Kolind, hvor 
han fortæller om den store medlems-
fremgang hos spejderkorpsene. Fra 
�0�� til �0�7 er der kommet �4.000 
flere til således, at der i dag er ca. 
70.000 medlemmer af de 5 anerkendte 
spejderkorps.

Lars skriver videre, at spejderne har 
knækket kurven. De har været i stand 
til at forny fortællingen om, hvad det 
vil sige at være spejder! 

Spejderne tilbyder meningsfyldt fæl-
lesskab, hvor det faktisk er meningen, 
at man skal fejle for at blive bedre. De 
giver oplevelser i naturen, hvor man 
kigger mere på stjernerne end på skær-
men o.s.v.

Samtidig kniber det med tilgang til gil-
derne – spejderideen (for voksne) som 
vi bygger på fejler altså ikke noget. I di-
striktet samler vi os om at gøre en ind-
sats for udvikling i stedet for afvikling 
af Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

I en samling af Medlemsblade fra Aar-
hus Gilderne er der en artikel, skrevet 
i �967 af Baloo! ”Gildebevægelsen sat 
under debat: Mødet var formet som en 
paneldiskussion. Diskussionen gik i 
starten på gildehallens form, stive ritu-

aler mm. Baloo mente, at gildehallens 
stive form i nogen grad kunne skyldes 
manglende forberedelse. Og oplyste 
desuden, at nye ritualer i mere nutidig 
formulering var på trapperne.

Spørgsmålet: Hvad er det centrale i gil-
debevægelsen havde panelet svært ved 
at give et dækkende svar på som kunne 
godtages, og diskussionen mundede ud 
i forskellige tanker om gildets arbejds-
form og fremtid!”

Selvfølgelig skal man i et idebetonet 
arbejde ind imellem ”forny fortællin-
gen”, hvis man vil følge med tiden. Jeg 
blev optaget i gildebevægelsen i �964! 
Altså inde omtalte ændringer af ritualer 
var indført. Fra den tid, hvor jeg skulle 
have to GB til at proponere for mig til 
gildet! 

Omkring �96� slækkede Det Danske 
Pigespejderkorps på reglerne for del-
tagelse i ”Trekløverkursus” tidligere 
skulle man opfordres til deltagelse, nu 
kunne man selv tilmelde sig og så håbe 
på, at kursusledelsen fandt en egnet! 
Sammen med en god spejderveninde 
meldte vi os og blev optaget. Kurset var 
tænkt som svaret på drengenes Gilwell 
kursus – men blev ikke rigtigt regnet 
for noget af DDS!

Trekløvertræningen eksisterer ikke 
mere, den stoppede med sammenlæg-

ningen af DDP og DDS i �97�. Pigerne 
opgav deres navn og drengene måtte 
”sluge” den blå uniform og hvad der 
sikkert gjorde mest ondt aflevere deres 
KORPSMÆRKE! Den kakifarvede hat 
overlevede den gang i 7�, men er gået 
af ”mode”, ingen bruger den vist i dag.
Som man kan se, har der været utallige 
tilpasninger både af spejderkorpsene 
og Gildebevægelsen gennem tiderne. 
Måske er tiden kommet til, at vi skal 
gentænke gildeideen, hvis vi skal over-
leve de næste �0 år.

Alle vi gamle/ældre medlemmer af 
gilderne holder af vores gildeliv, vores 
gildehaller, og vores fantastiske net-
værk, det vil vi helst beholde.

Kunne man tænke sig at der oprettes 
et parallelgilde, hvor yngre, potentielle 
medlemmer kan leve deres eget gilde-
liv? Kunne vi acceptere et andet navn 
Spejdergilde eller Scout Fellowship el-
ler??? Kunne vi ”modernisere” gilde-
løfte og gildelov – eller kunne vi lade 
de nytilkomne udforme lov og løfte, så 
det var mere i overensstemmelse med 
spejderkorpsenes?

Gøngernes distrikt arbejder med at 
etablere samarbejde mellem lokale gil-
der og lokale spejdere. Der har været 
forskellige tiltag rundtomkring i gil-
derne – ikke alle med succes, men så 
trøster vi os med Rane Willerslevs ord, 
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SuSåGildet
Tirsdag 5. februar
Gildemøde

St. HeddiNGe
Torsdag 7. februar
Gildemøde 

PræStø
Lørdag 9. februar
Vandregruppen
Onsdag 13. februar
Gildemøde
Lørdag 30. marts
Vandregruppen

KøGe
Onsdag 13. februar
Gildemøde 

2. NæStved
Mandag 18. februar
Gildemøde

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

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

GildearranGementer i 
GønGernes distrikt

FAXe
Mandag 18. februar
Gildemøde  

diStriKtet
Tirsdag 26. februar
Distriktsgildehal/Suså 

2. vordiNGborG
Onsdag 27. marts
Gildehal 

FælleS
”Det er guddommeligt at fejle” og så 
kommer vi videre, nogle erfaringer ri-
gere.

Det er en interessant gildetid vi lever i, 
lad os håbe vi i lighed med spejderne 

kan forny fortællingen om, hvad det er 
at være med i gilderne.

Mange hilsener
Lone Erkmann

	 	

    Gøngernes Distrikt indbyder til:

DiStRiKtSGilDehal
Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.00 på Farmen, 

Strandbakken 82, Klinteby, 4736 Karrebæksminde

Susågildet indbyder i samarbejde med distriktsledelsen til Distrikts-
gildehal på Farmen.

Vi starter med en vandrehal kl. 19.00, hvor vi får et glas og chips 
og hilser på hinanden.

Derefter kalder herolden os til gildehallen, hvor distriktsgildeledel-
sen sidder til højbords og styrer gildehallen.

Efter gildehallen er der hygge og samvær samt smørrebrød, øl/vand 
og vin. 

Vi slutter af med kaffe og kage. Og får rørt tungebåndet.

Dette arrangement koster kr. 85,- pr. deltager, inkl. drikkeva-
rer.

Tilmelding til egen kansler senest mandag den 18. februar, der 
så melder videre til Susågildets kansler om deltagere fra de enkelte 
gilder, senest den 20. februar.

Mvh. Gildeledelsen i Susågildet.
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NytåRSKuR

NæStved FælleSNæStved FælleS

4� gildemedlemmer fra �. Næstved og 
Suså gilderne, var mandag den �4. ja-
nuar mødt frem på FARMEN til fælles 
nytårskur.

�. gilde stod som turhavende for ar-
rangementet og havde besluttet, at den 
vanlige nytårsgildehal skulle fornys og 
vi i stedet skulle holde nytårskur med 
underholdning – en nytænkning som 
der blev taget godt imod.

Ved ankomsten, blev vi mødt af et fest-
lig nytårspyntet lokale, hvor der også 
var dækket op til spisning, samt sat 
forfriskninger frem, så der kunne skå-
les godt nytår. I ca. en halv time blev 
der ønsket godt nytår og snakken gik 
livligt blandt de fremmødte – herefter 
blev der kaldt til samling i gildehallen, 
hvor næsten alle pladser blev besat.

Gildemester Bodil, bød velkommen 
og fortalte om aftenens program, som 

var en nytårskoncert med fløjtenisten 
Tine Karlshøj Andersen og inden ordet 
blev givet videre til musikeren, sang vi 
”Vær velkommen herrens år”.

Tine Karlshøj, fortalte om sin uddan-
nelse som klassisk musiker, at hun spil-
lede privatkoncerter, spillede i symfo-
niorkestre, var musiklærer, lige havde 
været scene musiker på det kongelige 
teater og sidst hvad hun ville spille for 
os på sin tværfløjte i løbet af koncer-
ten.

Vi lyttede til nytårsmusik, Karneval 
i Venedig (Min hat den har � buler). 
Der blev spillet danse melodier af Ar-
gentinsk oprindelse (Tango), �600 tals 
Spansk dansemusik, ”Gedens Dans” 
som var Fransk og som Tine Karlshøj 
havde fortolket i en lille historie som 
hun læste inden hun spillede. Vi gik 
tur i bjergene og plukkede blomster 
(Plukke fløjlsgræs), vi var ude at køre i 
tog med ”The great train race” af James 
Lang. Der blev spillet ”Ølhunden der 
glammer” på en ølflaske, en skålsang 
fik vi også (Manden der skulle ud efter 
øl) og sluttelig fik vi ”Champagne ga-
loppen”, hvor Niels Andersen sørgede 
for at Champagne propperne sprang.

Jo – det var en dygtig og levende mu-
siker der leverede aftenens underhold-
ning, med højt humør og gode anek-

doter – ingen tvivl om at det var noget 
der krævede øvelse og på spørgsmålet 
om hvor meget der blev øvet, var svaret 
– mindst � timer om dagen ud over det 
daglige job som musiker.

Efter koncerten var der spisning ved de 
flot pyntede borde – � stk. smørrebrød, 
kaffe og Kurts lækre kransekage. 

Gildemester Bodil holdt nytårstalen, 
hvor hun kom ind på de problemer 
der havde været �0�8 i den store ver-
den, med mange katastrofer og krige. I 
Europa med Briternes brexit, ”de gule 
veste” i Frankrig, Merkel der trækker 
sig i Tyskland, Sverige der ikke kan 
finde en regering, samt de mange ter-
rorhandlinger der havde været. Dan-
mark som havde oplevet mange skyde-
rier, øen Lindholm som udrejsecenter, 
ny sundhedsreform m.v. Næstved med 
ny skolestruktur, manglende motor-
vej, den evige følgeton om byens nye 

Arena osv. om Sct. Georgs Gilderne i 
Næstved, vores forskellighed, mang-
lende tilgang af medlemmer, høj gen-
nemsnitsalder, men opfordrede til at vi 
tænkte på det fælles mål og ikke på for-
skellighederne i gilderne og nye med-
lemmer skulle findes under mottoet 
”Find dem – vind dem – bevar dem”

Under spisningen blev der sunget san-
ge fra det røde sanghefte og ca., ��.00 
holdt gildemester Jens de afsluttende 
ord og roste og takkede for et godt ar-
rangement og vi sluttede nytårskuren 
med sangen ”Gå nu lige hjem”.

Tommy
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NæStved FælleSNæStved FælleS

SeNioR lauGet

Naturlauget har haft årets første møde 
lørdag den 19. januar hvor Frank, 
Anne, John og Niels var mødt op for at 
tage en tørn. I den frostklare luft blev 
poplen foran Farmen kronraget så den 
ikke skal tænke på frisør de første år. 
Ligeledes fik vi kløvet noget egebræn-
de vi havde skovet på forrige møde.

Hvis der er nogen der er interesseret i 
at deltage er de meget velkomne, der er 
ikke noget krav om at man skal være 
medlem af lauget.

NatuRlauGet

GooD-tuRN lauGet
Så har vi haft vores juleafslutning på 
Kildemarkscenteret, hvor der var mødt
Ca. �6- �0 beboere op.

De blev underholdt af Senior koret og 
4 musikere fra Seniorværkstedet, som 
startede med at synge �0 sange, som 
var nogen, som beboerne kunne gen-
kende og synge med på.

Efter kaffe og æbleskiver blev der sun-
get julesange, hvilket faldt i god jord 
blandt beboerne. Undertegnede, som 
var med i koret, kunne se at sangene 
blev nydt og sunget med på.

Det var alt i alt en hyggelig eftermid-
dag, hvor der  med sang og musik, blev 
spredt juleglæde til beboerne.

Bente Møller

Seniorerne var på Farmen mandag den 
15. januar til årets første laugsmøde. 
Der var denne mandag et pænt frem-
møde, men som tidligere nævnt er der 
stadig plads til nye seniorer, da der er 
en hel del småreparationer som venter 
på en kærlig hånd.

”TRIST” havde morgenbrød med i an-
ledningen af en højtidelighed på hjem-
mefronten og Kurt Muusmann havde 
som sædvanlig det store udvalg af de 
våde varer. Der blev ikke foretaget de 
store vedligeholdelsesopgaver, men 
derimod planlagt hvad vi kan klare af 
små opgaver her i vintersæsonen.

Næste møde bliver tirsdag den 19. fe-
bruar.                               Hans Jørgen

Julefrokost i Seniorlauget
Den 11. december var indkaldt til ju-
lefrokost i seniorlauget. Der viste sig 
nogle kalenderproblemer, da der var et 
par af medlemmerne, der havde over-
set en anden aftale, da vi valgte dato. 
En enkelt sygemelding oven i, betød at 
vi kun var 5 i alt. Tre fra �. gilde og � 
fra Suså.

Trods mandefald havde vi en rigtig god 
og hyggelig eftermiddag.

Vi ønskede hinanden glædelig Jul, og 
så frem til et godt nytår, med de opga-
ver som seniorlauget kan påtage sig.

Kurt Muusmann

SveNDeGRuPPeN
Onsdag den 30. januar holdt gruppen 
møde. Aftenens emne var:  Idegrund-
lag og formål for Sct. Georgs. Gildet.

Dernæst gildehallen med dens mange 
symboler, som bl.a. bringer minder 
ind i hallen fra vores spejdertid. Vi så 
tilbage til optagelsesdagen med første 

indtryk af Gildehallen.  Set med  “nye“ 
øjne, kunne den trænge til lidt justering. 
Vi nåede også at gennemgå en dagsor-
den for gildeting.
Næste møde onsdag den 20. marts kl. 
19 på Kalbyrisvej  ���.  Program kom-
mer senere.

Hilsen Dot og Inger.
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SuSå gildetSuSå gildet

Nyt FRa GRuPPeRNe

GilDetiNG
Tirsdag 5. marts kl. 19.00

på Farmen

Dagsorden iflg. vedtægter udsen-
des senere.

Forslag til behandling på gildetin-
get skal afleveres til gildeledelsen 

senest 7 hverdage før.

Gruppevis tilmelding senest den 
28. februar til Inger Ch., 
mail:inoc@stofanet.dk

Gruppe 3
Vi måtte af forskellige grunde flytte 
vore besøg på Kobberbakkeskolen for 
at se modeljernbane til den �8. februar 

Gruppe 2
Gruppemøde hos Lykke 17. januar
Tilstede var Esther, Lykke, Lotte, Jens, 
John og Kurt (ref). Der var afbud fra 
Lisette og Bodil.

Der var ingen akademiske kvarter i af-
ten og broen over jernbanen var også 
åben, så vi mødtes alle inden klokken 
havde slået �9.

Første punkt på dagsordenen var plan-
lægning af gildemødet d. 5. februar. 
Mange ideer om det kulinariske og evt. 
aktiviteter efter spisning kom på bordet. 
Vi nåede til enighed om maden….?

Så var der aktiviteten: Sangundervis-
ning, tryllerier og andet i samme bold-
gade blev forkastet, så vi begyndte at 
tænke på noget alternativt: Vi vil prøve 
at aktivere alle. Kom selv og vær med.
Vi nåede et par ting mere: herom se-
nere….!

Tilbage er kun at takke for en god aften 
med masser af udenomssnak og god 
forplejning.                                    Kurt
Næste møde er hos Jens, mandag  18. 
februar.

kl. �9. Derfor mødtes vi hos Susanne 
den 31. januar kl. 19.

På foranledning af referater fra Gilde-
rådsmøde og Fællesledelsesmøde, talte 
vi om, hvad formålet med gildearbej-
det egentlig er og hvilke opgaver gilde-
brødrene kan arbejde sammen om.

Vi sluttede med at fordele opgaverne i 
forbindelse med Gildetinget, hvor vi er 
ansvarlige.                       Referat. SNN

2. NæStved

Nyt FRa GRuPPeRNe
1. gruppe
Vor gruppe mødtes til vort julemøde 
(julefrokost) hos Tove og Ole i Ring-
stedgade den 18. december.

Hver medbragte udsøgt ret, samt pakke 
til vor pakkeleg.

Vi havde det vældigt hyggeligt, klart 
med god frokost og gode drikke, og en 
munter pakkeleg.

End ikke en drilsk bemærkning om 
Øen Lindholm kunne ødelægge den 
gode stemning.

Vi havde også et hængeparti der skulle 
løses, vi skulle helst planlægge vore 
møder fra januar og frem til sommerfe-
rien. Det blev kun løst halvt, fordi alle 
kataloger m.v. endnu ikke var kommet. 
Men vi planlagde følgende; 

Januar: 
Husker vi gilderne i Næstveds fælles 
nytårsmøde.
 
Februar: 
Torsdag den 21. februar kl. 19.30
Glumsø Præstegård, Længen.
“På historisk krydstogt i Højskolesang-
bogen” hedder foredraget af August 
Augostinus. Måske skal vi også syn-
ge, bl.a. om “en ung blond pige”. Pris 
ukendt. Vi mødes ved Anne- Lis og Ole 

Kajhøj, Lindevej 4, Glumsø. Anbefalet 
mødetid er kl. �8.45. Efter mødet får vi 
et lille glas hos Anne-Lis og Ole.
 
Marts:
Onsdag den 20. marts kl. 19,30 
Herlufholsm Sognehus.
“Frygt ikke“ – om at turde livet. Fore-
drag af den kendte Præst Kathrine Lil-
leør. Vi kender Kathrine Lilleør som 
forfatter, som tidl. medlem af Etisk 
råd og fra hendes Nytårsgudstjenester 
i DR, og i øvrigt som klog debattør.             
Da det er et 5 kløver arangement er mø-
detid senest kl. �9.00 (Kaffe og Kage 
kr. �0,-). Hvor vi tager hen efter mødet 
oplyses senere.                 Refr. Ole W.

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:
Frank Jensen     ��. februar
Hanne Jensen   �5. februar 
Merete Løvstad   �8. februar
Bodil Kjeldgaard �4. marts
Kurt Muusmann �8. marts

hjertelig tillykke



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

2. NæStved2. NæStved

GilDetiNG
i 2. Næstved Gilde

Mandag 11. marts kl. 18.30
på Farmen

Dagsorden i.h.t. vedtægterne ud-
sendes senere.

Forslag til behandling på 
gildetinget skal være ledelsen 
i hænde senest 7 hverdage før.

Med tak Bodil

Mandag den 28. januar var gruppens 
første møde i �0�9. Vi mødte kl. �9.�0 
hos Grethe Bjerg. Da vores næste møde 
er umiddelbart før gildetinget, brugte vi 
tid på at fordele opgaverne som turha-
vende. Efterfølgende brugte vi lidt tid 
på at drøfte gruppens kommende em-
ner frem til sommerferien.

Inden vi fik set os om, var det tid til 
kaffe og opbrud.

Næste møde er hos undertegnede den 
4. marts kl. �9.00. 

Referent Kurt Muusmann

3. gruppe
Det var sådan et rigtig, godt gedigent 
dansk julevejr. Skyerne var lave, og det 
væltede ud af dem, med vand. Vi mød-
tes sidst på eftermiddagen mandag 
den 3. december, og hele gruppen var 
samlet hos Bodil og Christian til den 
årlige julehyggekomsammen.

Og det gjorde vi altså bare, og vi gjorde 
det i timevis. Altså vi spiste, snakkede, 
hyggede, drillede og sidst men ikke 
mindst, spillede vi om pakker. Heldet 
følger som bekendt en vis kategori af 

Gruppemøde torsdag den 10. januar 
hos Hans Jørgen.  Elke måtte desværre 
sende afbud. Resten af gruppen deltog 
målrettet i et altfortærende angreb på 
alle de lækkerier, som Lillian og Hans 
Jørgen havde stillet på bordet. Udmat-
telsen var total, der var flere, der kun 
tog én gang af den dejlige æblekage.

Vi var også samlet, for at gøre oplæg-
get til vores nytårskomsammen med 
Susågildet helt færdigt, og vi der del-
tog i dette festlige sammenrend af de to 
gilder ved, at det gik ”sørme fløjtende 
godt”, hvilket er detailleret beskrevet 
andet sted i dette ærværdige blad.

Vi fik også aftalt, at det næste gruppe-
møde afholdes i Sandved den 25. fe-
bruar kl. 13.                              Frank.

JuleGilDehal
Der var indkaldt til “Julegildehal” 
mandag den 10. december, og så mø-
der man selvfølgelig op med forvent-
ninger om, at man skal deltage i en gil-
dehal, der svarer til højtiden. 

Disse forventninger blev til fulde indfri-
et. Der er nu altid noget særligt ved det, 
når man åbner døren til vandrehallen. 
Den der summen af stemmer der slår én 
i møde, lige når døren åbnes, det giver 
en dejlig følelse af, at nu skal man have 
en rigtig god oplevelse.Det festlige syn 
af de levende lys og festklædte brødre, 
bordet der er dækket med glas, vin og 
snacks, åbner for følelsen af tryghed og 
samvær med ligesindede.

Højtidelig gildehal med manende ord, 
kendte sange og 5 min. Sct. Georg 
sammen med dejlig julemusik, det var 
helt, som det skulle være.

Eftergildehal i den sædvanlige venlige 
og øredøvende larm af kammeratligt 
samvær, og med lækker anretning med 
vin efterfulgt af dejlig kage til kaffen. 
Det fuldendte billedet af, hvad vi fore-
stiller os, der skal til for at skabe den 
rigtige oplevelse af en julegildehal.

Da vi sluttede på vanlig vis, og alle stod 
der i mørket samlet omkring flammer-
ne fra lysene, blev dette billede tegnet 
færdigt.                                       Frank
                                             .

2. gruppe
Tirsdag den 18. december kl. 12.00 
samledes gruppe hos Hans og Gunhild 
Köser. Da det var gruppens Julefrokost, 
var det med ægtefæller.

Vi havde hver især medbragt mad til et 
fælles bord, samt et udvalg af under-
tegnedes snapse. Vi havde selvfølgelig 
en god eftermiddag med snak på kryds 
og tværs af bordet.

Da mørket faldt på, var det tid at ønske 
hinanden glædelig Jul og godt Nytår.

Nyt FRa GRuPPeRNe

Gruppens næste møde er hos Grethe 
Bjerg mandag 28. januar kl. 19.30.

Referent Kurt Muusmann

skabninger, så da vi kørte hjem, kunne 
de fleste af os, lune os ved tanken om, 
at vores åndelige habitus måske ”ikk 
var så ringe endda.
 
Det var jo lige i begyndelsen af jule-
måneden, så endnu var der en jævn, 
god appetit til stede, og da ”færdselen 
” måske lurede ude på vejene, var det 
selvfølgelig begrænset, hvor ofte nogle 
af os kunne svinge bægeret.

Vi sluttede ud på aftenen, og den lune 
hyggestemning holdt sig hele vejen 
hjem, i det snuskede regnvejr som stæ-
digt holdt stand.                         Frank.
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PræStø2. NæStved

GilDeMØDe
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00

på Farmen

Vi har den store glæde at kunne invitere til

”Musikalsk legestue for voksne”
med Per Kristoffer Gade, musiker og tekst-
forfatter

Per K. Gade har en fortid som professionel 
musiker i de store symfoniorkestre og i 
revysammenhæng. 

Sagt som den spillemand han er: ”Min musik er en fortælling, fortællin-
gen er musik. Men først af alt, man skal underholde publikum, ikke trætte 
dem”. Hans fortælling sværmer om den tidlige ungdom, musik, teater og 
byliv i tiden �960 til nu. 
Per er særdeles underholdende med en forrygende humor. Han spiller, 
synger gerne sammen med os og fortæller historier. Og de er sjove! 
Der er kage og kaffe og te på kanderne. Øl og vand kan købes. 
Ægtefæller og gæster er meget velkomne. 
Pris: kr. 25,00.

Gruppevis tilmelding til gruppe1, Anne-Lis Caspersen på tlf. 5764 6874 
eller e-mail alno@teliamail.dk senest onsdag den 13. februar 2019.

Hen over de seneste � måne-
der har der i Præstø Gildet 
været afholdt � arbejdsmøder 
med ovenstående emne, idet 
punktet ikke fik den fornødne 
tid til en egentlig behandling 
på Gildetinget i marts �0�8. 
I forløbet er der udarbejdet et 
skriftligt oplæg, løbende ind-
hentet skriftlige kommentarer 
og ideer samt udfærdiget refe-
rater fra møderne.

Dette omfattende arbejde teg-
ner dog ikke til at blive ud-
møntet i egentlige forandrin-
ger i Gildets daglige arbejde 
her og nu. Men da det omfat-
tende materiale nu foreligger i 
en skriftlig form, vil det være 
muligt at vende tilbage til for-
nyede overvejelser uden at 
skulle begynde helt forfra.
                                   v/ Lis D.

MØDeR MeD teMaet ”GilDetS FReMtiD”

Hvad er denne brydningstime? 
- skumring eller gry?

Enhver gildebroder i Præstøgildet kan 
fremsætte forslag til behandling på 
Gildetinget . Da Gildetinget �0�9 er 
berammet til afholdelse den 13. marts, 

FoRSlaG til GilDetiNGet
skal evt. forslag være Gildemesteren i 
hænde senest onsdag den ��, februar.  
Se indkaldelsen i decembernummeret 
af Nøglen.
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PræStø PræStø

Det praktiske arbejde lå i hænderne på 
gruppe �, som havde begyndt dagen 
med oprydning efter de nedfaldne over-
skabe i køkkenet. Ikke desto mindre 
var alt klappet og klart, da alle mødtes 
kl. �9.00.

Gildemesteren indledte sin tale med 
ordene: Man siger, at de gamle dage 
først begynder i morgen. Men med den 
alder vi har, blev vi for nogle år siden 
enige om, at vi vist godt kan begynde 
allerede nu.

Vores spejdertid var god og givende og 
det var ikke kun bare knæ og hatte, det 
var også kammeratskab, hjælpsomhed, 
ledertræning og sammenhold. Nu er vi 
jo ikke spejdere mere, men vi fortsæt-
ter i gilderne, hvor grupper og laug er 
væsentlige forudsætninger for person-
lig udvikling. 

Vi har en lov og et løfte ligesom spej-
derne; men gildeloven går lidt længere 
end spejdernes, idet vi har sætningen: 
At gøre sin pligt, frem for at kræve sin 
ret.  Den er vigtig. At turde påtage sig 
et ansvar i og for en gruppe, kan godt 
være lidt grænseoverskridende for no-
gen, men meget udviklende og given-
de.

Vi skal, som vort formål siger, arbejde 
med personlig udvikling, støtte spej-

NytåRSGilDehalleN 2019
derarbejdet, tage del i samfundet og 
løse humanitære opgaver. Det er en 
stor mundfuld, som skal spises i min-
dre bidder, for at det ikke skal gå i den 
gale hals. Det må ikke ske. Der skal 
være kort afstand, ja ligefrem overens-
stemmelse mellem det vi siger, og det 
vi gør. Vi må ikke glemme, at gildet er 
nøjagtigt, hvad dets medlemmer gør 
det til. Vi har alle sammen et fælles an-
svar for gildets trivsel.

I indslaget ”5 minutter Sct. Georg” ud-
dybede Dorthe bl.a. gildeloven med 
disse ord: Vi har gildeloven til at ret-
lede os. Der er især � paragraffer, som 
jeg synes er vigtige:

at nå til beherskelse af sit sind! 
Det er en vigtigt pointe, at selv om man 
er lige ved sprænges af irritation, at 
man behersker sig så andre ikke bliver 
intimiderede og holder mund eller duk-
ker sig, så en fri meningsudveksling 
forhindres. På den anden side kan en 
totalt overgiret begejstring også forhin-
dre at man lufter sine synspunkter.

at have respekt for det som har 
værdi for andre!
Vi må have en forståelse for at ting al-
tid kan ses fra to sider, og at vi bestemt 
ikke står de samme steder. Vores livs-
situationer kan veksle fra periode til 
periode, og vore meninger om livet i al 

almindelighed og vore ejendele skifter 
fokus.

at gøre sin pligt frem for at 
kræve sin ret: 
Det er måske den sværeste paragraf at 
leve op til. Vi vil jo alle gerne have det 
bedste ud af vores liv, og vi synes alle 
vi har ret til det, men pligter er sure, og 
nogen gange bliver vi nødt at tage no-
gen pligter på os, som vi ikke har lyst 
til eller synes, vi magter!

Særligt i et frivilligt fællesskab, kan det 
være nødvendigt at påtage sig nogle 

Gøngernes Distrikt indbyder til Distrikts 
Gildehal tirsdag den 26. februar 2019 
kl. 19.00 på Farmen, Strandbakken 8�, 
Klinteby, 47�6 Karrebæksminde.

pligter, som man i første omgang ikke 
synes man magter. Man kan mande sig 
op, og måske få det bedre, og andre 
skal huske, at man gør sit bedste, el-
ler det viser sig, at man er rigtig god 
til noget, som man ikke troede, at man 
magtede.

Efter gildehallen var det tid at hygge sig 
omkring et fint pyntet bord og varme 
sig ved en fløjlsblød porre og kartoffel-
suppe med tilhørende baconknas.

iNDbyDelSe til DiStRiKtSGilDehal
Dette arrangement koster kr. 85,- pr. 
deltager, inkl. drikkevarer. Tilmelding 
til egen kansler senest mandag den �8. 
februar. Se mere på fællessiderne.

Onsdag den 13. februar kl. 19.00 er 
der varmet der op til råhygge i Spejder-
hytten, når Torben Dinesen kommer 
og fortæller om sin tid som marinesol-
dat i den danske flåde i �950’erne, i 
den fase af den kolde krig, hvor Kore-
akrigen afsluttes, mens spændingerne 
imellem Øst og Vest skærpes i Europa 

iNvitatioN til åbeNt GilDeMØDe
og fører til bygning af Berlinmuren 
�96�. 

Da der i løbet af aftenen serveres et let 
traktement er tilmelding nødvendig til 
Inger J. (pr. tlf. som findes på adresse-
listen og i årsprogrammet)
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PræStø

Lørdag den 9. februar går turen til 
Klude-egen i Leestrup Skov med start 
i egne biler fra Spejderhytten kl. �0.00. 
Der er gode muligheder for en fin bil-
tur i mageligt tempo ad den gamle vej 
langs Præstø Fjord. Vejen er en del af 
cykelruten fra Berlin til Stockholm og 
har derfor en hastighedsbegrænsning 
på hhv. 50 og 40 km i timen. Der er så-

Stege

NytåRSGilDehal 
- mandag, den 7. januar 
En dejlig nytårsgildehal som indeholdt 
alt, hvad der hører et årsskifte til. Det 
var en både højtidelig, vemodig og 
munter aften og med de Gildetraditio-
ner vi alle værdsætter.
.
Efter en festlig velkomst med ”bobler” 
og små lækre hapser en rigtig god Gilde-
hal med fokus på gildemestertalen, hvor 
Elna, ved brug af samtlige bogstaver i 
alfabetet som stikord, vist kom rundt 
om de fleste væsentlige  begivenheder 
og samtaleemner i det forløbne år - gode 
som dårlige. Elna slutter sin geniale tale 
med at minde os om følgende:

Det gode kan vi glæde os over. Det dår-
lige skal vi ikke gemme på, selv om det 
måske spreder frygt eller bekymring - 
og forargelse bliver vi ikke kønnere af.
Hvad kan vi forvente af det nye år – 
ingen ved det. Men tag godt imod det 
og glæd jer over hver dag, uanset vejr 
og vind  - lad os glemme brokkeriet! 
Efterfølgende sang vi meget apropos 
” Den danske sang” og ingen følte sig 
vist krænket!

Også 5 min. Sct. Georg var ganske 
utraditionel. Ketty havde medbragt 
til omdeling ”Bertels sang” skrevet af 
Bertel Haarder. En uhyre morsom og 
sarkastisk vise om det politiske klima 
p.t., som vi alle sang med på.

GilDetiNG
mandag, den 11. marts kl. 19.00 

Dagsorden udsendes senere sam-
men med regnskab.

Forslag til gildeting skal være gil-
deledelsen i hænde senest en må-
ned før gildetinget.

Gildeledelsen

Et sjovt indlæg som også var med til at 
slå tonen an til den efterfølgende spis-
ning ved det smukt pyntede bord med 
al den lækre mad og gode vin. Der var, 
følte jeg, en ganske særlig stemning og 
samhørighed ved bordet, som jeg tror 
vi alle nød i fulde drag.

Mange tak til �. gruppe for en rigtig 
dejlig aften.                           Ena 1. gr.

vaNDReGRuPPeNS NæSte tuR
ledes god tid til at nyde udsigten over 
fjorden, inden turen til fods i læ af de 
gamle træer. Årstiden indbyder til søg-
ning i skovbunden efter de første for-
årsbebudere
. 
Gæster – også ikke-medlemmer af 
Præstøgildet – er velkomne.

vaNDReGRuPPeN i hollæNDeRSKoveN
Hele holdet ankommet til 
Nysø. Klar til en tur gen-
nem Hollænderskoven.

Hele holdet ankommet til 
Nysø. Klar til en tur gen-
nem Hollænderskoven.
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Stege

- lørdag den 1. december
Vi mødtes ved den gamle Doktorbolig 
på Lerbækvej. Herfra gik starten til en 
travetur af den gamle landevej gennem 
Lerbæk og forbi fodbold/golfbanen og da 
turen var beskrevet, således at vi skulle 
gå  asfaltvej, gik vi tilbage ad samme vej. 
Det blev en forholdsvis kort tur. Tilbage 
ved bilerne havde Inger og Mogens dej-
lig glûhwein og småkager med. Herefter 
kørte vi til Gammelsø B&B. Her havde 
�. gruppe gjort klar til en dejlig julefro-
kost leveret at Slagter Stig.

Efter den gode mad var der traditionen 
tro pakkespil og julehistorie, denne 
gang læst af Ena.

Tak for en  god og hyggelig dag.
En ægtemand (Zache ).

Deadline til nr. 2 
er tirsdag den 20. februar

GilDetS JuletuR 

KaleNDeReN:
Februar:
Ma.04. Grp.møde kl. �9.00 i �.
 grp. hos Ketty
Ma.�5. Grp.møde i �. grp. hos Ena
Ti.�6. Distriktsgildehal   Suså

Marts:
Ma.��. Gildeting �. grp.
Ti.��. Deadline Nøglen
Ma.�8. Grp.møde i �. grp. hos Karsten
Ma.�8. Grp.møde kl. �9.00 i �. grp.

april:
Ti.0�. Deadline Nøglen
Lø.06. Ledelsesseminar    
             -   �. Vordingborg
To.�5. Grp.møde i �. grp. hos Inger
Ma.�9. Sct. Georgsgildehal �. grp.


