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Fælles
DGM har ordet
Sidst i januar deltog jeg i distriktsforum,
hvor alle landets DGM mødes. Mødet
var i år planlagt til en enkelt dag, så vi
havde ca. 6 timer at boltre os i. Henrik
Galle fra Sønderjyllands distrikt og jeg
var blevet opfordret til at fortælle, hvordan det går i vores distrikter.
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Er det forår nu?


Fælles
Generelt mener jeg, at det går godt hos
Gøngerne. Desværre har vi ikke løsningen på vores medlemstilbagegang,
men vi har det sjovt og vi forsøger at
forny os!
Vores projekt ”TÆNK VILDT”, har
budt os på forskellige udfordringer. Jeg
kunne også fortælle, at vi endnu er 10
gilder i distriktet og at alle har velfungerende ledelser. Det er et aktivt distrikt,
hvor vi i vores fælles kalender med alle
aktiviteter i distriktet kan tælle ca. 160
arrangementer. Arrangementerne i gilderne er velbesøgte og når distriktet inviterer, er fremmødet også pænt.
Vores distrikt er ikke noget særligt homogent distrikt, hvis vi tænker på fx
gildehaller. Jeg har jo den store fornøjelse, i forbindelse med uddeling af
jubilæumsnåle, at besøge gilderne i
distriktet og deltage i festgildehallen.
Har I tænkt på, hvor forskellige vores
gildehaller forløber – alle indenfor de
afstukne rammer!
For nylig var jeg til en gildehal, der blev
afholdt efter et ritual, jeg ikke engang er
i besiddelse af! Næsten alle herrerne var
i smoking, fanen blev rullet ud og sænket behørigt. Et andet gilde jeg besøger
jævnligt, møder op lidt mere hverdagsagtigt påklædt. Fanen står udrullet ved
siden af højbordet og gildemesteren har
omskrevet ritualet til lidt mere nutidigt
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sprog. Begge steder var gildehallen velbesøgt og jeg er sikker på, at ingen af
gilderne har lyst til at ændre på formen
for netop deres gildehal.

I så se om I er enige! Vi har en vision,
der siger, at vi vil forynge Sct. Georgs
Gilderne og fortsætte det værdifulde
netværk.

På distriktsforum talte vi om, hvordan
vi kunne blive mere synlige både lokalt
og rundt i landet. Hvad kan gildebevægelsen, som vi og vores omverden ville
savne, hvis vi lukker ned?

Vores mål er, at vi vil være synlige og
kendt i lokalområdet.

Vi kan konstatere, at det ikke er formen
med gildehaller og arbejdstrinnene
svend-væbner-ridder vi kan markedsføre os på – her er vi for forskellige til,
at det er muligt at udarbejde en slagkraftig markedsføring.
Vi må have fat i kærnen i gildebevægelsen. Tilbud om personlig udvikling,
deltagelse i humanitære opgaver, friluftsliv og vores fællesskab osv.
På en eller anden måde må vi finde en
fællesnævner. I et af distriktets gilder er
der opstået et Spejdergilde, oprindelig
var de en gruppe i gildet, men nu har de
meldt sig ud og dannet et Spejdergilde
– de har heller ikke ventelister endnu!
De samarbejder med det ”gamle” gilde.
De holdt fx adventstravetur sammen og
det var Spejdergildet, der stod for det
praktiske.

Vi har erkendt, at vi skal blive bedre til
at benytte de sociale medier, hvis vi vil
i kontakt med potentielle medlemmer!
Vi må konstatere, at ”Teknologi ikke
længere er et lille hjørne af samfundet.
Det er kernen i alt, hvad vi gør!”
(Citat af Tommy Ahlers).
I løbet af foråret er det vores plan, at
vi samler en gruppe, der har lyst til at
blive bedre til Facebook, hjemmesider,
Podcast og videoer, der kan fortælle
om alle de spændende ting, vi oplever
i gilderne.
Vi håber I har mod på at være med! Vi
lægger ud, den 28. marts, hvor vi vil
tænke vildt! Vi håber mange vil deltage
– måske bare af nysgerrighed, måske
fordi I vil give en hånd med eller fordi
I gerne vil blive klogere!! Vi glæder os
til at se jer.
Gildehilsen
Lone Erkmann

Hvad kunne jeg så fortælle, vi arbejder med i Gøngernes distrikt – nu kan
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Gilderejse 2020:

BELGIEN - HOLLAND - EU
- lidt af hvert på 6 dage 24.-29. august
MANDAG 24. august
Opsamling på de sædvanlige steder.
Turen går til Rødby, hvorfra vi sejler til
Tyskland ca. kl. 8. Fra Puttgarden går
turen 600 km gennem Tyskland til Sydholland. Frokost undervejs er for egen
regning. Forventet ankomst til hotellet
kl.19. Her aftensmad og overnatning.
TIRSDAG 25. august
Morgenmad på hotellet serveres hver
dag kl.6.30-10.
Efter morgenmad køre vi på rundtur i
det Sydlige Holland. Vi besøger bl.a.
Kinderdijk med gamle vindmøller, hovedstaden Den Haag og Rotterdam,
hvor vi fra Euromastens udsigtstårn kan
se hele byen og havnen. I Rotterdam er
der frokostpause i den hypermoderne
del af byen med mange arkitektoniske
vidundere. Aftensmad på hotellet kl.19.
ONSDAG 26. august
Efter morgenmad går turen til Amsterdam. En heldagstur, hvor vi skal opleve
ALT det, man skal opleve i Amsterdam:
havnetur med en taxafærge, gåtur gennem de ældste og smukkeste dele af
Amsterdam, besøg i et af de store kunstmuseer (Rijksmuseum med Rembrandt


eller Van Gogh museum). Frokostpause
afholdes på Hollands største kræmmermarked. Aftensmad på hotellet kl.19.
TORSDAG 27. august
Efter morgenmad går turen til Bruxelles.
Ved ankomsten tager på rundvisning
forbi højdepunkterne, såsom Atomium,
kongeslottene samt ”magtens korridor”
– området i nærheden af Europa Parlamentet, hvor alle EU institutioner ligger. Frokostpause afholdes i den gamle
by, hvor vi ser bl.a. den smukke Grand
Place og figuren Manneken Pis inden vi
kører tilbage til hotellet. Aftensmad på
hotellet kl.19.
FREDAG 28. august
Efter morgenmad går turen til Brygge
– en af de smukkeste middelalderbyer
i Europa, som pga.
mange kanaler benævnes som “Nordens Venedig”. Vi
ser bl.a. byens indre med den flotte
Grotte Markt, Rådhuset og kirken,
hvor man opbevarer dråber af Jesu
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Kristi blod! Turen går også gennem
byen Baarle-Hertog en geografisk og
administrativt kuriosum Baarle-Hertogs bizarre geografi stammer fra en
række komplekse middelalderlige traktater, aftaler, jordbytter og salg mellem
landherrer af Breda og hertuger af Brabant. Efter splittelsen mellem Holland
og Belgien i 1839 tog det adskillelige
grænsekommissioner at løse problemerne. Den sidste fik en 36 km strækning og blev først afsluttet i 1995. Aftensmad på hotellet kl.19.
Belgien er et af verdens ”største” øllande, hvor over 600 forskellige ølmær-

ker produceres. Der bliver på turene
mulighed for at høre om og at smage på
de bedste af de belgiske øl.
LØRDAG 29. august
Turen går mod Danmark efter morgenmad ad samme rute, som på udrejsen
med en pause i Hannover, hvor vi skal
opleve et Panometer af Assisi, som forestiller Amazoniens regnskov (*med forbehold for aflysning pga. trafik). Turen
går til Puttgarden med indkøbspause i
Bordershoppen. Vi sejler med færgen
til Rødby kl.20. Forventet ankomst til
Køge kl. 22.

Pris pr. person: kr. 6.000,- v/ min. 40 deltagere

Inkl.: Bustransport, 5 overnatninger på 4-stjernet hotel med swimmingpool, indkvartering i dobbeltværelse med bad/toilet, 6 x morgenmad og aftensmad (på færgen og på hotellet), arrangering af udflugter iht. program, dansk rejseleder på hele
turen, Rejsegarantifonden.
Ikke inkl.: Enkeltværelse 1.600 kr., entreer (oplyses før turen), forsikringer, fro
koster og drikkevarer. Programmet er vejledende og gennemføres med forbehold
for ændringer og aflysninger.
Læs Praktiske Oplysninger og Rejsebestemmelser.

Henvendelse om interesse til Ruth Rosfeldt, tlf. 2095 9549
eller mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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indbydelse til:

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt

Mandag den 17. februar kl. 19.00 i Spejderhuset
Rosenkildevej 12, 4640 Faxe

Suså
Torsdag 6. februar
Gildemøde

Distriktet
Tirsdag 25. februar
Distriktgildehal/Faxe

Vi får besøg af Rikke Nielsen som
fortæller om sin tid på Kongeskibet
Dannebrog.

st. heddinge
Fredag 7. februar
Gildemøde

Suså/2. næstved
Lørdag 21. marts
5-kamp

Hvordan det var at gå mellem de
kongelige, når de var på togt, og om
de mange oplevelser det gav.

præstø
Onsdag 12. februar
Gildemøde

Vi mødes kl. 19.00 til en let anretning, foredrag og kaffe.

Køge
Onsdag 12. februar
Gildemøde

gildemøde

Tilmelding gruppevis til Tommy
på hemmingsvej51@gmail.com
senest den 12. februar.
Med gildehilsen
gruppe 1, Sct. Georgs Gildet i Faxe

3. vordingborg
Mandag 17. februar
Fælles gildemøde
faxe
Mandag 17. februar
Gildemøde

PRAKTISKE OPLYSNINGER
PÅSTIGNING
Afgange fra opsamlingssteder og tidspunkterne angivet i rejseprogrammet er afrejsetidspunkter og er
vejledende med forbehold for ændringer. Mødetid er 15 min. før afgang. Husk at medbringe rejsepas.
INDKVARTERING
VAN DER VALK HOTEL GILZE-TILBURG
www.hotelgilzetilburg.nl
Adresse: Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze, Holland, Tlf.:: +31 161 454 951
Hotellet er af udmærket turist standard. Man bliver indkvarteret i henhold til bestillingen i værelser med
bad/toilet, som udgangspunkt i delt dobbeltværelse medmindre andet er bestilt og betalt hjemmefra – det
fremgår af prislisten. Placeringen af værelserne på hotellet er afhængig af bookingsituationen p.t. og
bestemmes udelukkende af hotellet. Rygning er IKKE tilladt. Særlige ønsker vedr. forplejning kan
behandles m. forbehold og kun, såfremt skriftlig anmodning herom modtages 1 måned før afrejse. Ellers
påhviler det den enkelte rejsedeltager at afholde evt. ekstra omkostninger vedr. særlige madbehov. Husk
badetøj da der er adgang til hotellets swimmingpool. Drikkepenge på restauranter er ikke inkluderet i
rejsens pris – også selvom maden er betalt.
TRANSPORT
Transport foregår i komfortabel langturs turistbus. Busselskabet er ikke nødvendigvis dansk men
samtlige regler ang. kørsel overholdes ALTID iht. gældende EU-love på området. Der er mulighed for
servering af såvel kolde som varme drikkevarer. Salg af drikkevarer foregår kun uden for Danmarks
grænser og afregnes direkte til chaufføren. Bussen er udstyret med bl.a.: wc, vippesæder og klimaanlæg.
Bussen er røgfri. Der kan ikke foretages pladsreservering i bussen (*). Rejseselskabet forbeholder sig ret
til at reservere de første to sæderækker til køresyge og personalet. Enhver kan medbringe 1 stk. kuffert
og 1 stk. håndbagage. Ekstraordinær bagage, som f.eks. kørestol og rollator kan med forbehold
medbringes og kun iht. forudgående aftale med rejseselskabet.

Gilderejse 2020:

BELGIEN - HOLLAND - EU
- lidt af hvert på 6 dage 24.-29. august

VALUTA
Den gældende mønt på turen er EURO. Vi anbefaler at bruge internationale betalingskort, som modtages
stort set alle steder. Uden for storyer og på markeder er kontanter foretrukne. Kontantautomater er også
tilgængelige i tilfredsstillende omfang. Kurser er ca.: 100 € = 750 DKK. Husk, at det koster penge at
komme på WC på offentlige steder. Som regel koster det 0,70 euro/3,5 kr.
FORSIKRINGER
I 2014 er der trådt nye regler i kraft angående rejsesygesikring. Det er derfor stærkt tilrådeligt at
undersøge, om man har en relevant rejseforsikring da rejseselskabet påtager sig INTET ansvar på
området. Vi anbefaler fortsat at medbringe både det gule og det blå sygesikringskort med på rejsen. Vi
anbefaler at kontakte eget forsikringsselskab for yderligere oplysninger på området.
INFORMATION OM REJSEN
Samtlige informationer ang. rejsen, herunder program, praktiske
oplysninger og rejsebestemmelser bliver sendt til den ansvarlige
gruppeleder som sørger for at sende dem til rejsedeltagerne. Vedr.
spørgsmål, som gruppeledere ikke kan besvare kan der rettes direkte
henvendelse til rejsebureauet via e-mail: polonez@mail.dk.

- Læs vedhæftede PDF-fil om Praktiske Oplysninger
og Rejsebestemmelser.

(*) medmindre andet er aftalt med gruppelederen.

Udarbejdet: af Polonez Rejsebureau



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.

Reg. i Rejsegarantifonden nr 1503
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Næstved Fælles

Fælles

banko
Gøngernes Distrikt indbyder til:

DistriktsGildehal

tirsdag den 25. februar kl. 19.00
i Faxe Sognehus, Præstøvej1 A, 4640 Faxe kl. 19.00
I samarbejde med Faxe Gildet afholder distriktsgildeledelsen
gildehal.
Aftenens program:
• Distriktsgildehal
• Der serveres et let traktement
• Foredrag v/ Frede Tramm om
Eritrea, hvis præsident, Abiy Ahmed, modtog Nobels Fredspris i
2019. Frede Tramm har været flere gange i Eritrea med års mellemrum, de sidste gange som valgobservatør. (I har tidligere mødt
Frede Tramm, da han fortalte om
dengang han havde Australien
som sit sogn.)
• Undervejs vil der blive serveret
kaffe/te og kage.
Arrangementet koster ca. 85 kr. pr.
deltager.
Tilmelding til egen kansler senest
den 20. februar, der sender deltagerlisten videre til Faxe Gildets
kansler erika@fakse-net.dk
Med gildehilsen
Gildeledelsen i Faxe
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- banko - Banko - Banko - BANKO

Forskellige lydniveauer forekom da der
var BANKO på Svendegruppens årlige
bankospil.
Svendegruppen stod for arrangementet
en regnfuld søndag den 12. januar. 27
gildemedlemmer og enkelte pårørende,
havde fundet vej til FARMEN, til hygge, kaffe, the, æbleskiver, pebernødder,
frugt, øl, vand og masser af præmier.
Inger var primus motor på arrangementet og der var tænkt på det hele – lys,
bordpynt, servietter, forplejning, så alt
fungerede ved deltagernes ankomst.
Kirsten og Kurt Broneé, havde påtaget
sig køkkentjansen – (nok mest Kirsten)
– så her var der også styr på tingene.
Robert og Bo, tog sig af henholdsvis
nummeropråber, kontrollant og præmieuddeler.

!!!

mange præmier og så var der alle os
der ikke vandt noget – igen i år.
Der var en rigtig god stemning, med de
bøvede, sjove og distraherende kommentarer – alt sammen noget der var
med til at sætte stemningen i vejret.
Igen et flot arrangement af Svendegruppen, som sagtens kunne tåle, at
flere deltog.
Et godt arrangement der sluttede kl. ca.
17.00.
Nå – glemte lige at fortælle, at Lotte
(tidligere Suså Gildet) vandt købmandskurven og Tom og Lene måtte
hente trailer, for at få plads til præmierne.
Tommy

Der blev spillet om de pakker,
som deltagerne havde medbragt, samt en hovedpræmie,
som var en købmandskurv.
Der blev spillet på 1 række,
2 rækker og fuld plade.
Om det gik retfærdigt til, tør
jeg ikke sige ja eller nej til,
men kunne blot konstatere at
der var enkelte der fik flere
præmier og en enkelt der fik
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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nytårskur
- den 14. januar 2020
I 2019 indførte 2. gilde begrebet ”nytårskur” i stedet for nytårsgildehal. Suså
gildet, var turhavende i 2020 og valgte
også at afholde ”nytårskur”.
35 gildebrødre/søstre, var mødt denne
aften på FARMEN, for at ønske hinanden ”godt nytår”, få en god snak og
et glas kold vin til at læske ganen med
inden man gik i Gildehallen.
Det var ikke meldt ud, hvem der var
aftenens gæst og underholder, så der
var spænding på om hvem det kunne
være.
Kl. 19.30, blev vi kaldt sammen i gildehallen, hvor gildemester Susanne fra
Suså, bød velkommen og præsenterede
aftenens underholdning. Gæsten var
Freddy Blak, tidligere byrådsmedlem,

medlem af Europa parlamentet og nuværende medlem af regionsrådet.
Freddy Blak, fortalte levende om sin
opvækst i Nakskov, hvor FDF havde
været en af fritidsinteresserne, han var
udlært maskinsmed på værftet, men
havde aldrig arbejdet som smed efter
endt læretid, men havde arbejdet med
salg og reparation af kontormaskiner,
hvilket førte til et job i HK, som faglig
sekretær for ligestilling og ad den vej
blevet politiker og opstillet til Europa
parlamentet.
Freddy Blak havde haft en spændende
karriere, som EU-parlamentariker og
har også sat nogle kraftige fingeraftryk
i sit EU-arbejde, bl.a. ved at se på børns
vilkår i de europæiske lande, med vægt
på pasning og pleje af børnehjemsbørn – hvilket bl.a. havde betydet, at

en græsk regering måtte gå af, grundet
voldsom mistrivsel af børn i det offentliges varetægt.
Freddy Blak, havde også fået mange
venner og kontakter med såvel hjemlige som udenlandske politikere af forskellig observans, lige som han også
var på god fod med mange statsoverhoveder – i flæng kan nævnes:
• Arafat
• Nelson Mandela
• Ted Kennedy
• Dalai Lama
• Jeltsin
• Willy Brandt
Freddy Blak er en god og humoristisk
fortæller og holdt et spændende, sjovt,
tankevækkende foredrag/fortælling om
et utroligt spændende liv.
Honoraret for foredraget, skulle gå til
et børnehjem i Grækenland, som Fred-
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dy Blaks datter drev for flygtningebørn
– et børnehjem, hvor ingen blev lønnet
og hvor al indtægt gik til drift. Jo det
var et godt indslag, gildeledelsen i Suså
her havde fundet på.
Efter foredraget, var der spisning af
højt belagt smørrebrød, i en flot nytårspyntet spisestue, til kaffen blev Kurts
efterhånden legendariske kransekage
serveret og kvaliteten var igen i år helt
i top.
Susanne holdt en god nytårstale, for de
fremmødte og da klokken nærmede sig
22.00, blev der sunget ”Nu flyver mørkets fugle” og en god nytårskur tog sin
ende.
1. gruppe Suså ryddede op, men da der
havde været hjælp i køkkenet, var det
en overkommelig opgave.
Tommy

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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fredslys 2019

5-kamp på Farmen

Igen i år havde
Næstvedgilderne en stand
på Axeltorv den 1. søndag
i advent, hvor vi uddelte
Fredslyset.

Onsdag den 22. januar var der mødt
19 toptrimmede ludospillere op til årets
dyst. Allerede da jeg ankom, kunne jeg
mærke den spændte og nervøse stemning og se dræberblikket i øjnene på
flere af spillerne.

Her er et par billeder derfra.

Beretning troldelejr 2019
Som alle jo nok har erfaret blev der ingen Troldelejr i
2019. Vi forsøgte at få børn gennem de sædvanlige, men
nåede kun op på ca. 11 børn hvor en stor del af dem, var
børn der tidligere havde deltaget. Vi forsøgte at sætte en
annonce i avisen, hvor vi inviterede til hygge og information om lejren, der kom desværre slet ikke nogen.

I forbindelse med aflysning af lejren, fik vi en pressedækning som vi ikke havde set før. Men vi fik også oplyst
muligheder for nye kontakter, det er blandt andet sundhedsplejerskerne i Næstved og dem hare vi taget kontakt,
Vi tror på at der i år bliver en Troldelejr i uge 30.
12
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Der var opstillet 5 spil så alle kunne
være i sving med det samme. Efter en
grundig instruktion i spilleregler (der
findes mange varianter), blev vi lige
tændt lidt mere ved at få den samlede
stilling læst op, og så vidste alle at det
var med at være på mærkerne med det
samme. Holdene blev fordelt på de enkelte borde, og det var ikke den koncentrerede stilhed, men derimod diverse grimme gloser der kom når spillet
ikke lige passede ind i den taktik man
havde valgt.

bordene og kampen kom i gang igen,
med det samme støjniveau som ved
første spil.
Lykke førte pointskemaet, og det eneste
der kunne være betænkeligt er at hun er
på et af holdene i spidsen, så det kan da
være der er ændret lidt på stilkarakterer
ved nogen af spillerne.
Deltagerne i dysten var de sædvanlige,
nemlig Tybjerg, Toksværd, Tappernøje,
Hammer og grupperne fra Susågildet,
men der er stadig plads til mange flere
der trænger til en sjov aften i godt selskab.
Jeg takker lauget for endnu et godt arrangement.
Niels

Efterhånden som det første spil var
overstået kunne man slappe af med en
kop kaffe og hjemmebagte muffins,
eller give moralsk støtte til kammeraterne ved de borde der ikke var færdige. Der blev lystigt udvekslet
erfaringer med spillet og
fortalt detaljer om
hvordan man var
blevet slået hjem
gang på gang.
Efter pausen blev
der rokeret ved
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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nyt fra grupperne
Gruppe 1
Torsdag den 28. november var gruppen til foredrag i Herlufsholm sognehus.
Frederik Lindhardt, søn af biskop Jan
Lindhardt var foredragsholder.
Foredraget hed Lidt af far –Alzheimers.
Frederiks beretning var en hudløs ærlig
og meget oplysende beretning om livet
med sin demenssyge far. I pausen blev
der serveret kaffe og boller.
Efter foredraget i sognehuset tog
gruppen hjem til Anne-Lise for at
få afsluttet og diskuteret aftenens
emne, her blev der budt på en lille forfriskning.
Hans Jørgen
Onsdag den 11. december holdt gruppen julefrokost hos Grethe og Ole
Munk i Karrebæk.
Her fik den både med sild og snaps,
samt andre lækre retter. Der blev selvfølgelig også spillet om pakker, det var
som det plejer. Nogle var mere heldige end andre, men et fornøjeligt spil.
En rigtig god og hyggelig aften.
		
Hans Jørgen
Gruppemøde den 21. januar 2020
Gruppen mødte fuldtallig op hos Merethe kl. 12.00. Vi startede med frokost,
14

hvorefter vi planlagde forplejningen
samt turhavendes opgaver til gildehallen den 3. februar. Derefter tog vi
kalenderne frem for fastlæggelse datoer og steder for gruppemøder frem til
sommerferien.
Så var det tid til hyggesnak og kaffe
inden vi kl. godt 14.30 sagde tak for
idag.
Ref. Kurt Muusmann

Men - men - men. Begge disse foredrag
koster noget. Det i Musikstalden koster
150,- og det i Sct. Jørgens kirke koster
170,-

I øvrigt aftalte vi at vi i april skulle
prøve at besøge Grundtvigs mindestue
i Udby. Lise havde kontakt til en fremviser.

Jeg skal betale for alle 8 når jeg bestiller, men hvis der er nogle som ikke
ønsker at deltage i et elle begge møder
bedes I venligst give mig besked senest
på TIRSDAG D. 28, januar, jeg bestiller til begge foredrag på onsdag.

I maj skulle vi på Kirkebesøg/vandring
i kirkesognet omkring Sandved. Hanne
og Frank ville undersøge mulighederne.
Tove og Ole W.

2. gruppe
Tak for sidst, rigtig hyggeligt, og stor
tak til værtsparret Anna Lise og Knud.
Vi aftalte følgende:
Møde i februar torsdag d. 27. februar
kl. 19.00 (vor mødetid kl. 18.30) i Musikstalden, Grønnegade Kaserne. Foredrag af anklager Jacob Buch-Jepsen:
“Jeg som anklager” (FOF).
Efter mødet er det Rasses tur. Vi kører
hjem til ham og taler om foredraget, og
planlægger Gildetinget 9.marts, hvor vi
er turhavende.
Møde i marts. blev til torsdag d. 26.
marts kl. 19-22 (vor mødetid 18.30).
Sted: Sct. Jørgens Kirke. Sigurd Barrett fortæller og synger og spiller om
Genforeningen 1920. (Grænseforeningen stå som indbyder).

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

Erik Rubek er her ikke mere
Det var med vemod, jeg den 22. december fik besked om, at Erik var sovet ind, og vi atter havde mistet en af
vore gildebrødre. Dog var det ikke helt
uventet, for vi vidste jo alle godt, at han
kæmpede en ulige kamp den sidste tid.
Da jeg aflagde besøg på hans 90 års
fødselsdag den 20. august, havde han
det ikke godt, selv om han forsøgte at
holde humøret oppe, og det var svært
at sige farvel, vel vidende, at det var
ved at være slut. Den 30. december tog
vi så den endelige afsked i Karrebæk
Kirke, hvor rigtig mange gildebrødre
deltog.

Erik var med i gildet i 43 år, hvor han
tog aktivt del i gildets arbejde. Han var
altid parat til at give et nap med, og selv
om han i en årrække kæmpede med
sygdom, forsøgte han altid at deltage
i gildets arrangementer, hvis helbredet
tillod det! Så sent som i sommer deltog
han og Lise i gildets sejltur på Sorø Sø,
men det var så også sidste gang, han
deltog i vores kreds.
Æret være Eriks minde
Bodil Kjeldgaard
Gm

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

Suså Gildet

Julegildehal - den 9. december

Kære Suså-gilde!

Vi var der næsten alle. Vandrehallens
deltagere ”summede” hyggeligt hvis
man skal sige det mildt. Det er altså
bare så dejligt, at træde ind i et lokale
der bare emmer af godt humør og den
gode danske julehygge. At man så også
får en lille én til halsen, og lidt at tygge
på, gør jo ikke oplevelsen mindre god.
Herolden måtte da også næsten begå
vold imod fliser og dørtrin, for at få
opmærksomheden rettet mod, at man
indtog pladserne i Gildehallen. Og så

– da man fik slidt sig op ad trappen, ja,
så blev men mødt af liflig julemusik i
moderne tilsnit. Det hjalp lige én til at
overvinde de sidste tre trappetrin.
Da vi alle, næsten, var til stede, er der
jo ikke nogen grund til at referere de
manende ord, som var indeholdt i gildemestertale og 5 min. Sct. Georg. Eftergildehallen var som sædvanlig præget af den gode mad og drikke. Vi blev
også opmærksomme på, at vi havde to
snarlige jubilarer imellem os, men de
bliver fejret behørigt på et senere tidspunkt.
Efter den sædvanlige højtidelige afslutning skiltes vi under udveksling af
gode ønsker for julen og det nye år.
Frank.

gildeting
i 2. Næstved Gilde
Mandag 9. marts kl. 18.30
på Farmen
Dagsorden i.h.t. vedtægterne udsendes senere.
Forslag til behandling på
gildetinget skal være ledelsen
i hænde senest 7 hverdage før.
Med tak Bodil
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Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Frank Jensen 	12. februar
Hanne Jensen
15. februar
Merete Løvstad
28. februar
Bodil Kjeldgaard
14. marts

Hjertelig tillykke

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

Jeg er vel gildets mest passive medlem,
og nu har jeg så også været årsag til besvær/spekulationer!!

mestrene fra henholdsvis Faxe og Møn,
som er personlige venner, til et måltid
mad hos mig.

Både min 25-års- og 40-års- ”gildefødselsdag” gik vi alle upåagtede hen
over, så jeg var dog helt sikker på, at
det samme ville være tilfældet med de
50 år. Men sådan gik det ikke!!

Lige før jul mødtes vi så til en hyggelig
aften – og jeg fik både nål og en flot
buket blomster fra Suså-gildet. Mange
tak for den!

”Hvordan vil du fejres, Rikke?”, ringede Susanne og spurgte mig. Jeg skulle
selvfølgelig ikke fejres, så den aftale
var klar! Puha, så var det afværget!!
Så tog jeg til Island, men dårligt ankommet derop kom en mail fra Susanne. Nu
skulle jeg tage stilling til, om distriktsgildemester, Lone Erkmann (som jeg
kender, fordi vi for adskillige år siden
har samarbejdet på korpsplan) eller
min gildemester, Susanne (som jeg har
været leder med i Peder Bodils gruppe)
skulle levere 50-års nålen til mig? Igen
var jeg i knibe, for jeg har jo ikke de
sidste mange år bidraget med noget i
gildet, der berettiger til, at andre skal
have besvær med mig.
Jeg kunne ikke blive ved med at være
”et problem”, så nu måtte jeg have denne sag ud af verden! Hvad kunne jeg
”være i”? som det hedder i vore dage.
Og så tog jeg en ”stor” beslutning og
inviterede Lone, Susanne samt gilde-

Sådan fik I historien om Rikkes 50-års
fødselsdagsfest. Tak for puffet, Susanne!
Alle i Suså-gildet – både dem, jeg kender, og dem, jeg ikke kender! – ønskes
et rigtig godt nytår!
Hilsen
Rikke – og for en sikkerhed skyld må
jeg hellere tilføje – Arnes!

HUSK!
Gildemøde
modeljernbanen på
Uglebroskolen, Nygårdsvej 110,
Torsdag 6. februar kl. 19.30
Pris kr. 30,00 inkl.kaffe og kage.
Svar senest 3. februar til Bodil,
mail: dtkaare@stofanet.dk
tlf. 4276 5594

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

Suså Gildet

nyt fra grupperne
”DISSE MÆND OG DERES
PRÆGTIGE MASKINER”
Overskriften kan godt passe på den oplevelse, som 1. gruppe havde, da de besøgte Næstved Model Jernbane klub på
Uglebrosskolen i Næstved, som blev
besøgt den 5. december.
Modeljernbanen, som af nogen, regnes
for at være Danmarks største, var abso-

gildeting
Tirsdag 10. marts kl. 19.00
på Farmen
Dagsorden iflg. vedtægter udsendes senere.
Forslag til behandling på gildetinget skal afleveres til gildeledelsen
senest 7 hverdage før.
Gruppevis tilmelding senest den 3.
marts til Bent S. tlf.3022 1440
bentschultz4700@gmail.com
18

lut et besøg værd. Der var bygget byer,
landsbyer, trinbræt, broer, banegårde,
fabrikker og meget mere – alt sammen
genkendelige ting, da alt var bygget
som kopier af nuværende eller tidligere
ting og steder.
Dette dannede grundlaget for den modeljernbane der var opbygget med alt
hvad der hører en jernbane til i nuværende og tidligere tider. Der var damplokomotiver, diesellokomotiver, togsæt, elektriske lokomotiver, styrevogne, rangerlokomotiver, personvogne,
godsvogne, storebæltsfærger og Øresundsfærger, alt sammen af genkendelige litra – et flot stykke arbejde.
Vi blev budt velkommen af klubbens
formand, som fortalte om klubbens tilblivelse og hvad hele grundlaget var.
Bl.a. havde klubben lige købt en 3-D –
skanner, som skulle bruges til at printe
huse, stationsbygninger m.v. på, således de blev tro kopier. Klubben havde
et medlem, Jørgen Lindevall, som var
ekspert i at bruge en sådan printer.
Jørgen er til dagligt udlånt af DSB til
jernbanemuset i Odense, hvor han bl.a.
vedligeholder og kører med museets
damplokomotiver – ja og så stod han
også for nybygningen af en kopi af
DSBs første lokomotiv, ODIN, som er
bygget i størrelsen 1 til 1 og som kan
køre, bare den får vand og kul.

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

Vi så også banen i drift – noget der
krævede mange stationsbestyrere, som
af- og tilbagemeldte togene på de enkeltsporede strækninger, således der
ikke blev sendt 2 tog imod hinanden.
Der blev også kørt på grønne og røde
signaler, som togene respekterede og
altid standsede hvis der var
rødt.

Aftenen, blev afsluttet med kaffebord
og basser, hvor der samtidigt var mulighed for at stille spørgsmål til klubbens medlemmer.
Et sådant besøg kan varmt anbefales.
Tommy

Helsingør station var også
med og den blev passet af
en ung mand og på min forespørgsel om der også kunne
færgerangeres, var svaret
”JA”, men det blev der ikke
i aften, da det ikke stod i den
køreplan der blev brugt denne
aften.

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

Præstø

kjøge mini-by
Lørdag 9. maj

Vi mødes kl. 10:00 på Hindbærvej 17, til morgenmad.
• Organiseret kørsel til Kjøge Mini-By
• ca. kl. 15:00 Kaffe, Hindbærvej
• ca. kl. 17:00 Grill. Eget kød, en lille skål salat til fællesbordet, egne
			
drikkevarer.
Pris: kr. 100.Tilmelding senest 1. maj til Robert, tlf. 2491 1780 eller
robertfischer@stofanet.dk
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

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

Præstø
Dåseringe bliver
ben at gå på

Julefrokosten
- 18. december
Vi sluttede året af med en herlig julefrokost. Hytten, juletræet og bordet
var pyntet. Der var alt godt på bordet.
Fredslyset var med.
Pakkeleg - Julesange. Julestemningen
bredte sig.
En hyggelig dag, og afslutning på året.
Marjun

Fredslyset 2019
Programmet var ændret i forhold til
de foregående år. De yngste spejdere
kunne også være med, da vi mødtes i
Præstø Kirke allerede kl. 17.00.

Disse ændringer må betegnes som en succes,
der taler for at være
kommet for at blive.
22

- den 8. januar
Vi begyndte med vandrehal, hvor Marjun præsenterede os for en overraskelse
i form af en helt indtørret plante.
Før vi gik ind i gildehallen, blev den
vandet med et par kopper lunkent
vand.
Da vi kom ud igen havde Jerikorosen
foldet sig ud og fyldte næsten hele tallerkenen.

Andagten fulgte de tidligere års tradition med faner og fredslyset. Programmet var udvidet et større og meget fint
korprogram,
Mange fulgte med på lysvandringen
fra kirken til spejderhytten, hvor en
portion risengrød med
smør og kanel havde
afløst de tidligere års
æbleskiver.

Nytårsgildehal

Vi fik en dejlig fisk- og Middelhavssalat på vore tallerkener, og således kom
vi godt ind i det nye gildeår

Distriktsgildehal
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i
Faxe Sognehus
Tilmelding via egen kansler. Se fællessiden.

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

Dåseringe fra øl- og sodavandsdåser 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.
Foreningen Norden og Sct. Georgs
Gildet havde i fællesskab inviteret til
et inspirationsmøde om dette emne 13.
januar.

Statusmødet
- 29. januar
Efter statusmødet i aftes ligger det helt
åbent, om Præstø Sct. Georgs Gilde
fremadrettet bevarer strukturen med
alle gildebrødrene m/k i én stor gruppe,
eller vi vender helt eller delvist tilbage
til et antal mindre grupper, enten som
basis i gildet som før eller som supplement til at holde nogle gruppemøder
som stormøder.
Statusmødet tog en grundig debat, så fordelene og ulemperne blev vendt. Bolden
er nu spillet videre til gildetinget i marts.
Fristen for at fremsætte forslag er 11.
februar.

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

Tillykke med
fødselsdagen
Ulla fylder 70 år den 23. februar
Lis H fylder 75 år den 2. marts

Stege
Gildehøjskolen

NYTÅRSGILDEHAL - mandag 6. januar

Husk vores møde hvor vi diskuterer de
tilsendte spørgsmål til Gildehøjskolen
i Faxe.

Mange tak til Ena og Carl Johan for at
lægge hus til en meget velgennemført
aften. Desværre måtte vi undvære Ketty og Kirsten.

Mødet holdes hos Lis Holm onsdag
den 19. februar kl. 13.30.
Tilmelding til Lis Holm på telefon
22910832 senest mandag den 17. februar 2020.
Alle kan være med, selv om man ikke
deltager i Gildehøjskolen.
Næste fællesmøde med afrunding i
Faxe den 28. marts.

gildeting
Onsdag den 11. marts kl. 18.30
i Spejderhytten.
Forslag der ønskes behandlet
på tinget, skal være gildemesteren skriftligt i hænde senest
tirsdag den 11. februar.
Venlig hilsen Gildeledelsen
Det er ingen hemmelighed, at der
er gule ærter på menuen. Af hensyn til fællesspisningen forud for
gildetinget skal tilmelding ske til
Ingrid senest den 5. marts.
24

gildemøde
Faxegildet har inviteret til gildemøde
mandag den 17. februar kl. 19.00 i
Spejderhuset Rosenkildevej 12, 4640
Faxe
Check jeres mail, hvor indbydelsen ligger, fremsendt fra Marjun.

GODT NYTÅR 2020
- med ønsket om et
godt gildeår!

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

Til tonerne af ”What a wonderful world” sunget af Louis Armstrong blev gildehallen åbnet.
Gildemesterens, som sædvanligt meget
velformulerede tale, var udformet til os
i brevform:
Kære Alle.
Ved godt at det er længe siden, at I har
hørt fra mig. Men der sker så meget,
som er vigtigt at følge med i. Ikke kun
lokalt men også i verden udenfor Møn.
Og ikke mindst personligt.
Elna berettede om mange af de både
gode og dårlige ting, der var sket i årets
løb:
Togulykken på Storebælt, hvor 8 personer mistede livet, vinterstorm med
oversvømmelser og mange skader,
herrehåndboldholdet vandt VM, fejringen af Dannebrogs 800-års jubilæum,
Zoologisk have fik to pantere mod betaling, statens køb af 4 elefanter med
medfølgende kamel, ny kvindelig statsminister: Mette Frederiksen, der fik sat
Trump på plads, Brexit, kønsneutrale
problemer (han og hun, lyssignaler
med de små røde og grønne mænd),

årets ord: Klimatosser, klimaproblemer, Greta Thunberg.
På gildets vegne har jeg arbejdet lidt
sammen med spejderne omkring bæredygtighed. Det er gået lidt i stå – men
kan dog se, at de kulørte klude er byttet
ud med bomuldsklude.
Projektet er en del af distriktets TÆNK
VILDT, som går ud på synlighed. Det
har vi brug for i Gilderne. Men desværre tror jeg, at løbet for vores vedkommende er kørt. Men det må vi vende
tilbage til ved en anden lejlighed. Måske skal vi tænke vildt. Eller bare anderledes.
Vi går nu ind i et nyt årti og kan med
spænding vente på, hvad det vil byde
på.
Det gamle årti var fyldt med både gode,
dårlige og sjove ting. Jeg nævner lidt i
flæng, hvad jeg husker og så kan I jo
selv lege videre med hukommelsen.
Vi fik den første kvindelige statsminister i Danmark.
Pokemon – de små figurer som skulle
findes rundt omkring .
Ordet streaming kom ind i hverdagen.
Gang-man-style blev en ny form for
dans.
Flygningekrisen. Den vil jeg ikke komme meget nærmere ind på, da vi tidligere har talt om den.

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

Stege

Og så er der den lille motoriserede
djævel, som ligger og vælter rundt på
fortovene især i København: EL-LØBEHJULET. Et årti, hvor I-pad og mobiltelefon blev til små terrorister, som
tager familiens samvær fra dem.
Privat har der i årets løb været både
sorger og glæder.
Jan og jeg var så heldige at få lov til
at fejre vores guldbryllup i maj måned
- hvor i kære gildebrødre var med til
at gøre starten på dagen glad og fornøjelig.
I august blev vores barnebarn Marc
udlært som tømrer.
Det blev desværre også året, hvor jeg
mistede min søster. Vi ved alle, hvor
svært det er at miste.
Sådan er mit år gået med med deltagelse i forskellige arrangementer og
læsning af aviser m.m.
Måske skulle jeg have skrevet noget
før, så var brevet ikke blevet så langt.
Der er selvfølgelig sket meget andet, som også kunne
nævnes – men det må I høre
om i et senere brev.

Lad os gå ind i år 2020 med åbent sind.
Elna
Vennesangen med sang af Eva Madsen
og Poul Dissing blev spillet.
Jyttes 5 min. Sct.Georg indledtes med:
Som en buddhistisk Holger Danske sidder Master Fatman på Assistens Kirkegård.
Her er Master Fatman begravet og her
har han fået sin gravsten: En figur af
Masterr Fatman, skåret i hvidt marmor
og placeret på en stor stensokkel.
Journalisten Hassan Preisler havde
besluttet sig for at cykle ud og finde
graven og der havde han en ”samtale”
med Master Fatman. Journalisten fortalte, at den store socialdemokratiske
slæde med Snedronningen og hendes
stabschef havde været ude at køre og
efterfølgende fløj de hen over skyerne
og landede under dem og det så smukt

Jeg vil nu lægge pen og
papir fra mig – skrue låg
på blækflasken og som det
sidste sende de varmeste
hilsner med ønsket om et
rart og fredfyldt nytår til Jer
alle.
26
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ud , men da de kom tættere på, så de, at
landet i virkeligheden var blevet svøbt
i en evig vinter af skræmt ordentlighed
og ensartethed og at alle var optaget af
klima, køn og kriser. Dette forelægger
journalisten for Master Fatman, som
han opfatter som en buddhistisk Holger Danske.
Master Fatman tager det stille og roligt,
selvom alt det smukke og gode var væk
og siger, at fejlen er, at journalisten og
alle os andre ikke længere nyder de
smukke roser i haven. Alt har ændret
sig og journalisten er nu kun tiltrukket
af kunstige ting, har glemt sit Fadervor,
sin barnetro og kun er draget af Snedronningens tomme, sorte kolde sale. I
har fået en splint af troldspejlet i øjet
og ser derfor alt fra den gale vinkel.
Vi skal derimod se alt det smukke og
gode og journalisten finder da trøst og
ro i den gamle salmr: ”Roserne vokser i dale, der får vi barn-Jesus i tale ”
– og forstod, at uden at blive som børn,
kommer vi ikke i Guds rige.
Journalisten var blevet klogere, cyklede glad hjem og glædede sig over sit
liv. Og Master Fatman nikker og smiler nok til alle, der går forbi !
Hanne læste gildeloven.
Med et knald og musik: Champagnegaloppen blev gildehallen lukket og vi
fortsatte med vandrehal i Enas hyggelige stuer, hvor serveringen var lækre
hapser og ”bobler” – det tog tid for os
at lette herfra, men et smukt pyntet nyt-

årsbord stod klart og her blev serveret
laks med urter og en lækker lagkage
med æbler/marengs.
En meget fin og hyggelig nytårsgildehal i vores lille gilde, hvor Carl Johan
glædede os med at tilslutte sig under
spisningen.
Inger
Deadline til nr.
er tirsdag den 10. marts

gildeting
mandag, den 9. marts kl. 18.00
hos Elna på adressen
Platanvej 34, 4780 Stege.
med efterfølgende EKSTRAORDINÆRT GILDETING med henblik
på nedlæggelse af Sct. Georgsgildet
i Stege:
Dagsorden udsendes senere sammen med regnskab. Forslag til gildetinget skal være gildeledelsen i
hænde senest en måned før gildetinget.
Gildeledelsen

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
julefrokost
Kirsten og Carl Ove lagde hus til gildets
årlige julefrokost. Vi mødtes kl.11.30 i
deres smukt julepyntede hus.
En udendørs aktivitet var planlagt, men
grundet vejret måtte den henlægges til
Kirsten og Carl Oves bryggers, hvor vi
fik til opgave at lave hver en stjerne af
forskellig art. Grene, sakse, gran, papir,
kogler, kristtorn, bånd m.m. lå til fri afbenyttelse og hver fik lavet sin stjerne.
Vi gik til et smukt pyntet julebord og en
lækker frokost med mange traditionelle
juleretter blev serveret. Mandlen i ris a
lamanden fik ingen – den var i den 3.
skål, som ikke nåede længere end køleskabet – ingen kun spise mere, men via
lidt kreativitet, lykkedes det at finde en
vinder af mandelgaven.
Under frokosten fik vi til opgave at løse
et par julequizzer om juleovertro og julemad – det gav anledning til megen
snak og munterhed og nu ved vi bl.a.,

hvor mange riskorn vi får med hjem i
posen, når vi køber ½ kg. almindelig
grødris og hvorfor man ikke må slå en
juleflue ihjel!
Julen blev sunget ind med: Der er noget
i luften, Juleaftens Alfabet og Juletræet
med sin pynt.
Det blev en meget hyggelig og stemningsfuld eftermiddag/aften og en stor
TAK skal lyde til værtsparret og 2.
gruppe.
1. gruppe Inger

KALENDEREN:
Februar:
Ma.03. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.17. Grp.møde i 2. grup. hos
Kirsten
Marts:
Ma.09. Gildeting 2. grp.
Ti.10. Deadline Nøglen
April:
Ti.14. Deadline Nøglen
Fr.24. Sct. Georgsgildehal 1. grp.
Maj:
Ma.11. Gildemøde 2. gruppe
Ti.12. Deadline Nøglen
Ma.25. Gilderådsmøde
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