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Fælles
Vi har lige haft Gildeting og så er det
snart tid til Sct. Georgs Aften. Så derfor synes jeg lige at I skulle have denne
sang skrevet af vor lokale redaktør Lis
Dam i 2015.
Mel. Friheder det bedste guld.
Livets brede landevej,
den ligger klar til dig og mig;
men vi et sted skal have,
hvor hver især må yde sit
for livet fik vi kvit og frit.
Det er en fælles gave.
Men’sker er forskellige
og Gildet en bevægelse,
hvor der er plads til alle.
Vort Gilde, det er ingen hær;
men mennesker på fælles færd,
hvor vejene er smalle.
Gildehal er samlingspunkt
for alle gilder verden rundt.
Og kommer du og banker,
spørges ej til sindelag,
men vilje til at ta’ et tag
og dyrke rene tanker.
Gildeliv er fælles liv,
men heller ikke fri for strid,
så indad må vi kæmpe,
og føre et Sct. Georgs sværd
så hjertet modnes på vor færd
til selviskhed at dæmpe.

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

Gildeliv er fælles liv,
midt i alverdens kiv og strid,
så fremad må vi vandre,
og føre et Sct. Georgs sværd
så hjertet styrkes på vor færd
til daglig dåd for andre.
Gildehallen er det hjem
hvor lov og løfte holdes frem
som ved til gildeflammen.
Find ro i det du kalder tro
og hav respekt for andres tro,
så hænger Verden sammen.
			
Rika

Bøn til
Gildemestrene
Som ansv redaktør af Nøglen, vil jeg
bede GM’erne om at tage ansvaret for
at skrive lederne på skift. Det skal dog
ikke afholde en GM for at anmode om
at skrive udenfor rækkefølge.
Elna Christiansen,
Lone Erkmann,
Bodil Kjeldgaard,
Rika Ramsey,
Bodil Nielsen.

DISTRIKTSGILDETING I
GØNGERNES DISTRIKT
Der indkaldes til Distriktsgildeting

mandag den 20. maj 2019 i Faxe i Gøngernes Distrikt
Gildetinget afholdes ifølge “Vedtægterne for Gøngernes Distrikt 2017”.
Dagorden med regnskab og budget vil blive udsendt senere.
Forslag der ønskes behandlet på Gøngernes distriktsgildeting bedes være
distriktsgildemesteren i hænde senest den 15. april 2019.
Vi skal gøre opmærksom på, at vi mangler en distriktsgildekansler. Vi vil
bede distriktets gilder finde en kandidat til denne post. Vi mangler også en
DIS. Hvis der er nogen, der har lyst til at tage sig af det internationale arbejde, hører vi også gerne herom.
p.v.a. distriktsgildeledelsen
Inga Gustafsen (DUS)
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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PRAG – DEN GYLDNE STAD
SCT. GEORG GILDERNES GENOPDAGELSESREJSE
MANDAG 12.8.2019
Afgange: Lellinge/Brugsen kl.6.30, P-plads afkørsel 37/v.
Rønnede kl.7, P-plads afkørsel 41/v. Stensved kl.7.30. Vi
tager med færgen fra Gedser kl.9. Ombord på færgen er der
morgenbuffet. Frokost undervejs er for egen regning.
Forventet ankomst til vores hotel i Prag og indkvartering kl.19.
Fællesspisning på hotellet.
TIRSDAG 13.8.2019
Efter morgenmad på hotellet tager vi på sightseeing i Prag. Byen blev
grundlagt omkr. år 1000 med to magtcentre: på Hradcanyhøjen med
kongeborgen og katedralen og købmandsstaden Stare Mesto på modsat
side af floden Vltava. Begge steder findes der højdepunkter, som skal
udforskes. Vi starter i købmandsstaden og ser bl.a. Rådhuspladsen og
kirken, hvor Tycho Brahe ligger begravet, boulevarden Vaclavske Namesti
med Nationalmuseet og Heltemonumentet. Vi går en tur på Karlsbroen.
Derefter kan man vælge enten at holde fri i midtbyen eller fortsætte med
guiden til borghøjen Hradcany. Her går vi en tur gennem slotsgårdene, hvor
vi hører historier om konger, kejsere, alkymister, der ligger begravede i Veits
Katedralen, som blev bygget gennem 1000 år. Hele gruppen bliver samlet
igen og fragtet til hotellet til eftermiddags hvil. Om aftenen kører vi med vores bus til det smukke
spisested i ”Folkets Hus”, udsmykket af Jugenstil-geniet Alfons Mucha. Her får vi en omgang
tjekkisk nationalret. Vi bliver kørt tilbage til hotellet med vores bus igen.
ONSDAG 14.8.2019
Efter morgenmad på hotellet kører vi til den gamle
sølvmineby Kutna Hora, hvor den kongelige mønt
virkede i perioden 1300-1700-tallet. Byens rigdom
afspejles i katedralens smukhed og siden har man
indrettet Tjekkiets næststørste kunstmuseum her, som
vi skal besøge. Ud over det findes der her en sjælden
kunstnerisk oplevelse – Sedlec Benkirken, et kapel til
opbevaring af flere hundreder tusinder menneskelige
knogler – nogle af dem blev brugt til at udsmykke
kirkens interiør med. Efter hjemkomst til Prag og
velfortjent hvil på hotellet tager vi på sejlads på
floden Moldau og ser Prags magiske midtby i
natbelysning. Aftensmad ombord. Senere opsøger vi
Kulturparken til en forestilling kaldet Vandorgel. Det
er et show med musik, lys og vand, som udspiller sig
på et kæmpe springvand med 3000 vandstråler –
med forbehold, da udstillingen blev lukket i 2018 på
ubestemt tid, dog med håbet om genåbning i 2019.
Udarbejdet: af Polonez Rejsebureau
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PRAG – DEN GYLDNE STAD
SCT. GEORG GILDERNES GENOPDAGELSESREJSE
MANDAG 12.8.2019
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Derefter kan man vælge enten at holde fri i midtbyen eller fortsætte med
guiden til borghøjen Hradcany. Her går vi en tur gennem slotsgårdene, hvor
vi hører historier om konger, kejsere, alkymister, der ligger begravede i Veits
Katedralen, som blev bygget gennem 1000 år. Hele gruppen bliver samlet
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Good-turn Lauget

Gøngernes Højskole

Nu er vi klar til en ny sæson af Gøngernes højskole.
Denne gang er temaet:

Onsdag den 13. marts havde vi vores første café-eftermiddag på Kildemarkscenteret, hvor vi havde fået Haslev Musikanterne til at komme og
underholde.
Der var 6 musikere - 2 på guitar/bas og
4 på harmonika, samt en lydmand.
De gjorde det rigtig godt, med en masse gode gamle sange, som beboerne
kunne synge med på og flere var ude
på dansegulvet og fik sig en sving-om.
Undertegnede var også ude og danse,
der var faktisk flere af beboerne, som
gerne ville på dansegulvet.

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen d. 19 september,
hvor Bertel Haarder vil indlede højskolen i Sognehuset i Faxe.
Sæt også kryds ved d. 20. november, hvor vi atter vil mødes
med en spændende oplægsholder.
Tilmelding til Gøngernes Højskole kommer efter i slutningen
af marts, når I har holdt gildeting.
Vi glæder os til at se jer.
Karen Egholm

og

2.Vordingborg og

Inga Gustafsen
DUS

De har været på besøg engang før, hvor
en af beboerne (Solvej) ønskede at de
ville spille ”violer til mor”. Den sang
havde de nu med i deres sanghæfte og
spillede den til stor glæde for alle (og
Solvej). Det var meget flot, at Haslev
Musikanterne havde husket det og taget den sang med.

naturLauget
Her har I mødetider for den kommende
periode
30. marts - 27. april - 25. maj
29. juni - 27. juli - 24. august
Suså gildet tager sig af græsslåning i 1.
halvår og 2. gilde tager 2. halvår.
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Som sædvanlig var der en pause med
kaffe og lækre lagkager, som blev spist
med god appetit.
Denne gang var der en stor tilslutning,
50 beboere var mødt op og fik en dejlig
eftermiddag.
Bente Møller

Senior Lauget

Seniorerne var samlet på Farmen den
19. februar. Det var et begrænset fremmøde denne tirsdag, kun gildebrødre
fra 2. Gilde var mødt op.
Der blev dog alligevel foretaget nogle
småting, udendørsklokken er afmonteret og sendt til reparation ved foranstaltning af ”TRIST” så den kan blive
funktionsdygtig igen.
Næste gang vi mødes bliver ikke en
dag efter anden gildeaktivitet, så vi
mødes igen tirsdag den 19. marts til
sædvanlig tid.
På laugets vegne Hans Jørgen

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

GILDETING

tingentstigninger der er blevet vedtaget.

- den 5. marts 2019
21 ud af 38 var mødt frem til det årlige
gildeting på FARMEN, ligesom fælles
ledelsens kasserer, Niels Ole Kajhøj
også deltog.
Aftenen startede med de obligatoriske
gule ærter, med lækkert tilbehør – igen
fremstillet af Helge på god gammeldags maner og det gør Helge godt – der
var et par stykker der endnu ikke havde
opdaget hvilken herlig spise gule ærter
er – de blev spist af med biksemad.
Gildemesteren bød velkommen og
foretog valg af ordstyrer, referent og
stemmetællere.
Herefter gik gildetinget i gang, med
aflæggelse af diverse beretninger,
regnskaber for både Suså Gildet, Troldelejren, fællesledelsens regnskab og
loppetorvsregnskabet – alle beretninger, regnskaber og budgetter blev godkendt.

nærmere om i referatet, lige som der
også her vil fremgå hvem der er blevet
valgt til nye poster.
Alt forløb i god ro og orden og alle de
vigtigste poster blev besat, ligesom de
fleste laug også kunne fortsætte, enkelte med nedsat bemanding, andre med
tilgang.
Under ”Eventuelt” bad Jens om at de
fremmødte tog flyers med hjem til omdeling i byens postkasser, så vi kan få
ting til vores loppetorv i maj måned.
Der blev afhentet en del flyers, men
der er stadig en del ruter ledige, som
gerne skulle besættes – ret henvendelse
til Jens og få en rute, gå en tur på et par
timer, få frisk luft og del materialet ud i
folks postkasser.

Lige inden vi skulle til punkt 7, indkomne forslag, blev der ringet til kaffepause. Ud over kaffe og the, blev der
også serveret lækre pandekager, med
cremefyld, som Susanne og Inger havde stået for – det må de godt igen.

Før gildetinget havde Jens bekendtgjort, at han stoppede som gildemester
for at give plads til nye kræfter og ideer.
Jens har i den tid han i denne omgang
har været gildemester, været særdeles
aktiv, både i Susågildet, fællesledelsen,
men har også deltaget aktivt i landsledelsens arbejde, herunder lovudvalget, lige som han har været dirigent på
landsgildetinget.

Efter pausen forsatte gildetinget med
indkomne forslag, som der kan læses

I distriktet har han også sat sine spor,
bl.a. ved at stille spørgsmål til de kon-
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Hjemme i Susågildet, har Jens også været særdeles aktiv, bl.a. omkring loppetorvet, rekruttering af nye medlemmer
og ikke mindst afvikling af gildehaller,
med god musik, højt humør og nogle
fantastiske gildemestre taler.
Fra min side skal der lyde en stor tak
for den indsats Jens har ydet for gildet,
men håber han stadig vil være aktiv
omkring de andre gildeopgaver han
deltager i. Kommer måske nok til at
savne de gode debatter vi en gang imellem havde om hvordan tingene skulle
køre.
Søren havde også meddelt sin afgang
som Skatmester, efter mange års virke
på posten, lige som Søren også valgte
at trække sig som medlem af hyttelauget, hvor han også i mange år har været
primus motor. Søren har tilbragt rigtig
mange timer på FARMEN igennem
årene, hvor alting er blevet kontrolleret og sikret at det virkede til gilderne
og lejernes tilfredshed, lige som Søren
også har stået for mange reparationer
på FARMEN og dermed har sparet en
masse udgifter til håndværkere. Søren
sidder også som formand i FARMENs
bestyrelse og er den der har kontakten
til offentlige myndigheder og har styr
på de genvordigheder det ind imellem
giver og det er mit håb, som sekretær

i FARMENs bestyrelse, at Søren vil
fortsætte dette store arbejde og så nyde,
at han ikke skal tænke på de arbejdsopgaver han har lagt fra sig. Vi skal
heller ikke glemme, at det er Søren og
Marianne der står for rengøringen på
FARMEN, hvilket de har oplyst, at de
stopper med, ved udgangen af 2019.
En stor tak til Søren for det store engagement han har lagt i de opgaver, han
har sagt fra over for, men håber, at han
vil fortsætte i FARMENs bestyrelse og
seniorlauget, så vi stadig kan trække på
hans ekspertise.
Susanne Nabe blev valgt som gildemester, også Susanne har siden sin indmeldelse i gildet, været særdeles aktiv med
flere opgaver – Troldelejr, startskud,
fredslys, good turn laug, så med sin
nye post som gildemester, kommer der
et nyt lag på gildearbejdet, som jeg er
helt sikker på at Susanne nok skal klare
– så hjerteligt velkommen på posten
Ny kansler, blev Bodil Nielsen, som er
en ”gammel rotte” i gilderegi og der
er ikke mange ting som Bodil ikke har
været aktiv i – både som medlem af
laugene eller blot er mødt op når der
blev kaldt. Bl.a. loppetorvet og senest
Troldelejren, har Bodil lagt et stort arbejde i. At Bodil nu skal til at arbejde
med regnskaber, bliver nok ikke noget
stort problem, da hun er gennem mange
år, har været revisor i gilderne og stået
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Suså Gildet
for diverse regnskaber. En af de ting,
som Bodil endnu ikke har prøvet, er
at sidde i højsædet – men det sker nu
– så tillykke med valget og arbejdet i
gildeledelsen.Flere andre blev valgt til
forskellige laug, andre trådte ud, men
det vil fremgå af referatet, hvem der

2. Næstved
er med hvor – og husk – hvis der er et
laug man gerne vil være med i, så er det
bare om at melde sig.
Et forholdsvis stille og roligt gildeting,
slutte kl. 22.30 og så var der kun oprydning og opvask tilbage.
Tommy

nyt fra grupperne
Gruppe 3
Gruppen har været på besøg hos Næstveds Modeljernbaneklub, der holder til
i kælderen på Uglebroskolen. Klubben

Sct. georgs
gildehal
Med indsættelse af GM og GS

har opbygget et stort modeljernbaneanlæg på 140 kvardratmeter i målestok
1:87 og har lagt stor vægt på detaljerne
med scener, hvor figurer, biler og finurligheder indgår. Næstveds station er
naturligvis den største, men vi ser også
f.eks. Vordingborg, Præstø, Fodby,
Tappernøje. Vi kunne blive ved med at
finde detaljer og spændende at se, når
togene kørte og detaljerne bevægede
sig. Vi siger tak til Robert og de fra
klubben, der viste os rundt og gjorde
det spændende for os.
Næste møde 1. april, hvor vi skal se
kalkmalerier i Tybjerg Kirke. Herom
kommer nærmere fra Helge.
Inger

Farmen
tirsdag den 16. april kl. 19.30
Vandrehal fra kl. 19.00
Gruppevis tilmelding til Bente M.,
bentejohn71@gmail.com
senest den 11. april.
10
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nyt fra grupperne
1. gruppe.
Vor gruppe havde møde 21. februar
i Glumsø. Emne: ”På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes
drømmebog”. Ham der tog os med på
krydstogtet var tidligere højskoleforstander og nuværende ,alt mulig, inden
for “højskolen”. Hvor var han dygtig,
han har det, man i gamle dage kaldte
“kultur”, og så kunde han formidle sit
stof denne aften, altså sange fra højskolesangbogen og forfatterne.

Sct. georgs
gildehal
på Farmen
mandag den 29. april
Vandrehal fra kl. 19.00
I eftergildehallen fejrer vi
Kirsten Bronées 40-års jubilæum
Gruppevis tilmelding til Hanne,
hanneogfrank@privat.dk

senest den 22. april.

Om Grundtvigs lovprisning af Willemose i “Komme hid i piger små” og
sangen om “Min Marie”, vi fik også
PHs “Gribe efter blanke ting” (Det er
den med “Man binder os på mund og
hånd, men man kan ikke binde ånd”).
Vi sang også om “En ung blond pige”
og H.C. Andersens ”I Danmark er jeg
født”.
Jo vi var rigtig på krydstogt, det blev til
i alt 19 sange ,smukt akkompagneret af
kirkens unge organist, og så fortællingen om sangene, tilblivelse, forfattere,
tidsbillede m.v. og alt formidlet af aftenens foredragsholder Aage Augustinus, der p.t. hører til Odder Højskole.
Det hele foregik i Glumsø Kirkes sognegård kaldet “Længen”, her både
sang og drømte vi om Benny Andersens “Forår”, om Kaj Munks “Den blå
anemone”, om “Danmark for folket”,
om “Et jævnt og muntert virksomt liv.
Efter mødet i sognegården fortsatte vi
det jævne og muntre liv hos Anne-Lis
og Ole Kajhøj, hvor vi sluttede af med
et glas. Vort næste møde er onsdag 20.
marts kl. 19.30 (vor mødetid er kl.
19.00) i Herlufholm Sognehus: Kathrine Lilleør: Frygt ikke- om at turde
livet.
Refr. Ole W.

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

2. Næstved
2. gruppe
Mandag den 4. marts havde gruppen gruppemøde hos undertegnede. Vi
mødte kl. 19.00.
Vi drøftede kort de forslag, der var til
vedtægtsændringer for Sct. Georgsgilderne i Danmark, der kommer på
dagsordenen til det kommende landsgildeting i september. Formentlig er det
noget der skal drøftes på et senere tidspunkt i Gildet.
Undertegnede var stødt på et portræt af
danske nazister og fascister i Kristelig
Dagblad. Det var lidt af en overraskelse, at en af de tidligste offentligt kendte
fascister, Cay Lembcke havde haft en
central rolle i etableringen af spejderbevægelsen i Danmark. Det kan vi så
tænke lidt over.
Inden vi sluttede med kaffe og kage
blev gruppens opgaver i forbindelse
med vores gildeting lige vendt en sidste gang.

3. gruppe
Vi mødtes her I Sandved torsdag den
7. marts. Vejret var køligt, og man nød
lige varmen fra brændeovnen, når vi
passerede den på vej til bordet. Som
sædvanlig, ja, det er næsten unødvendigt at skrive det, så havde vi en ret god
tid sammen, medens maden gled ned.
For at give dagen spænding og indhold,
spillede vi et spil der handler om, alle
de begivenheder og personer der tilsammen dannede Matador serien. Det
var helt utroligt så meget, der var nogen der kunne huske, og selvfølgelig
var der, andre der havde det lidt svært.
Hen under aften måtte vi slippe brikkerne, det var ellers en god fornemmelse for nogen af os, at have nogle at
flytte rundt med.
Frank.

Næste gruppemøde den 1. april hos
Broneé.
Referent Kurt Muusmann

Musikalsk legestue for voksne
Der var en rigtig pæn tilslutning til dette gildemøde. Vi blev ført ind i Per K.
Gades ungdomsliv, og fik nogle prøver
på hans foretrukne musik. Der var også
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tid til samtale og snak gildebrødrene
imellem, så endnu en oplevelse bandt
os sammen.
Frank.

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

OBS – Orienteringsturen
Gruppe 2 forslår, at orienteringsturen
onsdag den 8. maj kl. 10-16 bliver
en bustur, hvor vi vil se mindst 3 af de
seks ”Glemte Kæmper,” nogle gigantiske træskulpturer, der gemmer sig på
forskellige steder ude i naturen på Københavns vestegn. Vi skal være 30 – 35
deltagere for at gennemføre busturen
til en pris på 150 kr. pr. person. Dvs.

alle gildebrødrene skal hver tage en
gæst med på turen. Antallet kan også
nås ved at nogle tager 2 gæster med og
andre ingen.

Indkaldelse til
stormøde

Gøngernes
Distrikt meddeler:

Et stormøde til forberedelse og planlægning af det kommende år er berammet til onsdag den 27. marts kl. 18.30
i spejderhytten. Egen aftensmad og
drikke medbringes.

Årets I-dag i Haslev Sognehus bliver
lørdag den 4. november
Dagens foredrag leveres af forfatter
Malene Ravn, der har skrevet en meget
interessant bog om en af de kinesere,
der blev udstillet i Tivoli i 1902: “I dine
øjne” og sognepræst Søren Hermansen
fra Sorgenfri vil dele erfaringer om at
være sparringspartner på produktionen
af TV-serien: ”Herrens Veje.”

Kære Gildebrødre! – Forandringens
vind blæser. Lad os ikke krybe i læ,
men bygge et fornyet gilde på vores
eksisterende grundvold, men som en
”vindmølle” med nye vinger af vore
mangfoldige muligheder.
Om gildemødet den 13. februar
er der kun at berette, at det desværre
måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Med respekt for mange gildebrødres
engagement med børn og børnebørn,
vil der i fremtiden blive taget hensyn
til skoleferier ved planlægning af årets
kalender.

Det vil være en stor hjælp for os at få
en uforpligtende forhånds-tilmelding
snarest muligt pr. mail til:
lis.dam@mail.dk

Gøngernes
Gildehøjskole
med temaet: værdier ud fra
Danmarkskanon.
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen
den 19. september, hvor Bertel Haarder, MF vil indlede højskolen i Sognehuset i Faxe.

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

Præstø

Gildeting
- den 13. marts
På grund af tætheden til deadline på
Nøglen bringes her kun nogle få beslutninger:
Forslaget til ny struktur blev endevendt
i mødet og tillige diskuteret i kaffepausen, før det blev sat til afstemning.
Det blev besluttet at lægge gildets aktiviteter ind i en ny struktur i en forsøgsperiode fra august 2019 og frem til
gildetinget 2020.

møderne og gildehallerne i den pågældende måned. Det blev henstillet, at
gildebrødrene fremover tilmelder eller
framelder sig til arrangerende gruppe
eller tovholder på møder og arrangementer.
Gildetinget 2019 sluttede først meget
tæt på midnat.
Skatmesteren fremlagde et sundt og
godt regnskab

Vandregruppen

Et forslag om at sigte på en værdig afvikling og lukning af Gildet i Præstø
blev nedstemt.
Den nye struktur medfører, at alle medlemmer af Gildet fremover tilhører en
og samme gruppe. I en måned ad gangen skiftes gildebrødrene til at være
henholdsvis tovholdere og hjælpere på
Gildemester og Kansler fortsætter deres parløb i den nye struktur.
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- går forårstur lørdag den 30. marts - Afgang fra Spejderhytten kl. 10.00

Forslaget til ny struktur blev endevendt
i mødet og tillige diskuteret i kaffepausen, før det blev sat til afstemning.

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

På vejen til Lekkende Skov kører vi
gennem smukke Ugledige. Hvis vejret
tillader det, kan vi på hjemvejen spise
vores medbragte frokost på rastepladsen ved søen.

Når de resterende vandreture hhv. den
27. april og 25. maj er gennemført lukker vandregruppen ned i sin nuværende form og indgår som en mulighed i
Præstøgildets nye struktur.

Nyt – Madgruppe
Et af spørgsmålene, der var oppe i møderne om ”Gildets fremtid,” var ideer
til at styrke fællesskabet i en situation
med dalende aktivitetsniveau.

tet mødes hjemme hos Lis Dam, for at
spare lidt på tid og kræfter. Til gengæld
bliver der max. plads til 8 i gruppen
omkring spisebordet.

Derfor gøres der et forsøg på at starte
op med en madgruppe for især de enlige gildebrødre, som i udgangspunk-

Første møde i gruppen bliver fredag
den 29. marts kl. 13.00. Tilmelding
nødvendig til Lis D senest 24. marts.

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

- mandag, den 11. marts 2019
Til stade var Elna, Ketty, Inger, Jytte,
Hanne, Ena og Kirsten. Afbud fra Anni
og Karsten.
Gildemester Elna aflagde beretning om
årets gang og sluttede med ordene: Det
er ikke mængden af år i dit liv, der tæller men mængden af liv i dine år. Beretningen blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Derefter fremlagde skatmester Ketty
det reviderede regnskab og budget.
Begge dele blev godkendt.
Beretning fra begge grupper viste, at vi
havde gode månedlige møder med interessante emner og fint fremmøde.
Den samlede gildeledelse blev genvalgt med gildemester Elna, skatmester
Ketty og kansler Karsten.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Inger Jensen,

	31. marts

Hjertelig tillykke
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Faneherold blev Jytte, dørherold Hanne
og redaktør Inger.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter vi nød en lækker skipperlabskovs og hjemmebagt kage og
kaffe. En rigtig hyggelig aften og snakken gik livligt, som den altid gør ved
vores møder.
Tak til Inger for at hun lagde hus til.
Kirsten 2. gruppe

KALENDEREN:
Marts:
Ma.18. Grp.møde i 1. grp. hos
Karsten
Ma.18. Grp.møde kl. 19.00 i
	2. gruppe hos Elna
April:
Ti.02.
Lø.06.
borg
To.25.
Ma.29.
Maj:
Ma.06.
Ma.13.
Ti.14.
Lø.20.
Ma.29.

Deadline Nøglen
Ledelsesseminar - 3. VordingGrp.møde i 1. grp. hos Inger
Sct. Georgsgildehal 2. grp.
Grp.møde i 1. grp. hos Jytte
Gildemøde 1. gruppe
Deadline Nøglen
Distriktsgildeting Faxe
Gilderådsmøde

Deadline til nr. 3
er tirsdag den 2. april

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

