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Fælles
Julen og Nytåret er overstået og vi
har haft lille smule vinter, hvor solen
skinnede på sneen, og så flot ud, så nu
mangler vi bare, at det der med stort C
bliver overstået. Men der er hele tiden
bump på vejen. Så vi ved endnu ikke
hvornår vi kan begynde at planlægge
for det kommende gildeår.
PLANLÆGNING – et ord, der vist er
ved at glide ud af det danske sprog. Til
gengæld er ``aflyst``, blevet et ord, der
ofte står i min kalender. Jeg har ikke
slettet alle de aftaler, der skulle have
været, men netop skrevet aflyst i stedet.
Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være
bedre, men sådan har jeg valgt. Måske fordi det er trist at se tilbage på de
tomme sider. Men nu lysner det, snart
er det februar, stadig en vintermåned,
men vi har tidligere set erantis og vintergækker komme frem, og lyset kommer lidt efter lidt, jeg glæder mig.
Og så må vi håbe på, at det snart vil
være muligt at få gang i gildearbejdet,
efterhånden som vi alle får vaccine, vi
må være tålmodige lidt endnu, inden vi
melder ud med planerne. Selv i Naturlauget på Farmen, som jeg er medlem
af, er vi gået i hi og venter på bedre tider.

2. Næstved
ge et kloster i nærheden af Rüdesheim.
Det lykkes at få bygget et velfungerende nonnekloster ved hjælp af hårdt slid
og gode sponsorer. Måske syntes jeg
specielt godt om bogen, da vi netop var
oppe og se St. Hildegards Kloster på
en gildetur med distriktet for et par år
siden. Det er lettere at se billederne for
sig, med vinmarker og stejle skrænter
ned til Rhinen, når man selv har været
der. Selv om der selvfølgelig er nogle
hundrede år til forskel.
Tiden er som sagt brugt til at læse i,
men også til mange gode vandreture,
først i grupper, men på det sidste alene, vi skal jo holde os for os selv. Men
mange andre er også ude at gå, og jeg
synes, at dem, jeg møder, er flinke til at
give et smil og en hilsen, det varmer.
Jeg sender også varme hilsener til jer
gildebrødre med et håb om, at vi snart
kan ses igen.
Merete

Det har været rigelig tid til at læse, en
af de bøger jeg har læst er: Hildegard
af Bingen, der handler om en nonne i
1100-tallet, der får en vision om at byg
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Maria Dinesen har forladt os
Vi skal ikke mere føle os omsluttet af
hendes venlige væsen og varme smil.
Alle har vi jo tilbragt mange lystige
timer i selskab med Maria, hun kunne
som ingen anden foredrage en vise eller læse en historie, så ”den gik rent
ind”. Maria ville opleve livet, og man
kunne møde hende mange steder ude i
det pulserende liv, hvor hun var optaget
af udleve denne uudslukkelige tørst efter oplevelser.
Hanne og jeg var i gruppe med Maria og Egon. Det var aldrig kedeligt,
for Egon havde styr på logistikken og
husholdningen, og Maria havde styr
på underholdningen. Vi oplevede dem
Redaktion:
Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com
2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
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begge som to meget søde og vidende
mennesker, som vi vil savne.
Frank

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Frank Jensen 	12. februar
Hanne Jensen
15. februar
Merete Løvstad
28. februar
Bodil Kjeldgaard
14. marts

Hjertelig tillykke

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk
Deadline til nr. 2, 2021
11. marts
Forside:

Lad os nu slippe for denne her!!!
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Suså

Suså

Loppetorvsudvalget
Kære gildebrødre
Loppetorvsudvalget har, via mail, holdt
møde, vedrørende vores loppetorv i
april 2021.

får ophævet forsamlingsforbuddet, så
vi kan lukke mange mennesker ind i
ridehuset, uden at overtræde forsamlingsforbuddet.

Hvis vi på et tidspunkt igen kan mødes,
bl.a. til gildeting, vil ”loppetorv” også
være på dagsordenen, så alle kan give
deres mening til kende.

Alle var enige om, at det grundet CORONA-pandemien og de fortsatte restriktioner, ville være svært at gennemføre loppetorvet i april, da vi nok ikke

Derfor, er det med tungt hjerte, at
udvalget og gildeledelsen, har truffet
beslutning om at aflyse loppetorvet i
april 2021.

At loppetorvet er en vigtig indtægt og
et godt socialt arrangement, for gildets
medlemmer skal ikke underkendes,
lige som overskud fra salget, giver os

Udvalget arbejder videre på at afholde
loppetorvet, måske senere på året, eller i 2022, hvor vi forhåbentlig har fået
samfundet i gang igen.

gildeting
Tirsdag 9. marts kl. 19.00
på Farmen

Når vi har fundet en løsning med afholdelse af et kommende loppetorv, vil vi
orientere om det.
Vi har aflyst vores lejemål af ridehuset i april, så vi ikke får en regning på
leje.

Dagsorden iflg. vedtægter udsendes senere.

Hvis
forsamlingsforbuddet
fortsætter, bliver
gildetinget udskudt indtil
videre!
Nærmere besked følger.


APRIL 2021

L 10

Indsamling
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Indsamling
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A
gildeMØDE
Torsdag 11. februar
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Håber på forståelse for beslutningen og
hører gerne fra jer, hvis I har ideer eller
forslag.
På vegne af loppetorvsudvalget
Niels Andersen

Husk loppetorv

T 13

S
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mulighed for at støtte spejderbevægelsen og sociale arrangementer – så det
er en vigtig del af gildets arbejde.
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loppetorv
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loppetorv
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Præstø
OBS   

Præstø

   Gildetinget 2021     

I decembernummeret 2020 af NØG
LEN var der indkaldelse til Gildeting
2021 i Spejderhytten onsdag den 10.
marts 2021.
Indkaldelsen står ved magt; men hvis
forsamlingsrestriktionerne og nedlukningen af forenings-aktiviteter ikke

OBS

lempes, må vi være forberedt på at
udsætte Gildetinget 2021 til et senere
tidspunkt.

Så har jeg kørt dåseringe til Saxkøbing
igen. Denne gang havde vi samlet hele
71 kg.

Fristen for fremsendelse af forslag til
behandling på Gildetinget er stadig,
at de skal være gildemesteren i hænde
onsdag den 10. februar.

Alt i alt har vi afleveret 169 kg.

Syng dig glad
Mel: Kom maj, du søde milde
I forårsmilde vinde
og lyset dag for dag,
lad solen på dig skinne,
vis bort al stress og jag.
Det er at gribe dagen,
der lige nu er din,
den findes ikke magen
er rigtig, ny og fin.

mod søndenvinden blid.
Vi er så gode venner,
den gør mig super glad.
Jeg gode steder kender
at nyde mellemmad.
Lokalredaktøren



Dåseringe fra øl- og sodavands-dåser er
fremstillet af et meget let og rent aluminiumsmateriale. Selv om ringene ikke
længere bliver sendt til Thailand, bliver
indtægterne fra salget stadig sendt til et
hospital, der er førende i fremstilling af
kunstige arme og ben.
Derved får de mulighed for at hjælpe
fattige bønder, der har mistet arme eller
ben bl.a. i ulykker med landminer.
Marjun

Fejring af
garvet gildebror

Jeg elsker også blæsten
der rusker skovens top,
den stride vind fra vesten
der sender drager op;
Men efter et par dage
jeg længes efter fred;
for skønt det er at tage
en lur ved søens bred.
Se, alle tåger letter,
om end det tager tid.
Derfor jeg blikket retter

Fortsat indsamling af dåseringe

Fredag den 15. januar blev Svend Ove Konrad Larsen 85 år.
Nogle af gildebrødrene i hans gruppe tog over til ham med flag, sang og
lagkage.
På kortet med hilsen fra hele gildet skrev jeg:
Herold - Hæk-klipper - Alt-mulig-mand - Fanebærer - Stjerne-mager - Tagrende-renser - Økseløbs-post-mand - Fugle-sten-hugger - Brænde-mand.
Stort tillykke med dine 85 år! Godt gået.
Ligesom fuglene på Præstø Fjord
længes vi også efter foråret.

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

Til næste år har du været Gildebror i 30 år. (22. april 1992)
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Rika
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