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Fælles
Ja, efter alle de kedelige og voldsomme
regnvejrsdage, februar bød på, kan vi
nu glæde os over, at foråret er på vej.
Jeg holder af vore skiftende årstider
med hver deres charme, men der er noget ganske særligt ved foråret. Alt vågner igen. Dyr, der har ligget i vinterhi,
begynder at stikke næsen ud, erantis
og vintergæk har været ret alene om at
titte op af jorden, men nu melder andre
planter deres komme. I skoven under
det beskyttende bladdække er anemonerne ved at gøre sig klar til at forcere
bladdækket, og om en månedstid vil
underskoven lyse op af et hvidt tæppe
af anemoner.
Dagene er blevet 4,30 minutter længere, og det betyder mere lys, hvilket
for mange mennesker har en helbredende virkning, hvis de har tendens til
vinterdepression. For de mennesker er
tanken om en vinter i sig selv deprimerende, nogle er nødt til at have medicin
eller kunstigt lys, og så kan vinteren
blive lang.
Jeg tænker altid på den engelske digter
Shelley, der i et digt skrev ”Is Winter
near, is Spring not far behind”, men det
kan man nok ikke se, hvis man er gået
i vintersort. Men nu er vinteren slut, og
nu kommer vi så også ud af vort vinter-
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hi, op af sofaen, ud i det fri, ud i haven,
hvis man har en sådan. For i haven er
alt også ved at gøre sig klar, så buske,
blomster og træer kan springe ud, og
snart skal der gang i græsslåmaskinen
igen! Årets cyklus kører bare! Verden
bliver grøn igen.
For godt en uge siden på en af de dage,
der var vindstille og solen skinnede,
var vi ved Storebælt, for at se om vo-

res sommerhus havde klaret stormvejret. Der var så dejligt, det var havblik,
strandengen var klar til snart at være
dækket af storkenæb, og jeg fik næsten
sommerlængsel!
Vi går en dejlig tid i møde, så lad os
nyde hver dag, for det gælder om at
samle på de gode dage.
Bodil, 2. Næstved

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Kære gildemedlemmer
I disse Coronavirus-tider, er det ikke til at vide, hvilke arrangementer, der bliver afholdt - eller aflyst med kort varsel.
Derfor udelader jeg listen i dette nummer.
Håber på Jeres forståelse for min disposition.
Jeres ansv. red.
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.
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Distriktsgildehal
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Tirsdag den 25. februar var der distriktsgildehal i Sognehuset i Faxe. 30
gildemedlemmer fra en del af distriktet
deltog.
I gildehallen talte distriktsgildemesteren, Lone, om hvad der sker i Sct.
Georgs Gilderne på landsplan (distriktsforum) og især på Sjælland og i
vores distrikt. Inga Gustafsen holdt 5
min. Sct. Georg, hvor hun tog udgangspunkt i det at sætte sig mål og gennemføre dem.

!

L ø rd a g d . 2 8 . ma rt s 2020 kl . 9. 30 — ca . 15
I S p e jd e rh yt t e n , Ros e nk il d ev e j, Fa xe

kratiske valg i 3.000 år. Man kan stille
et spørgsmål ved demokrati, da der er
mange analfabeter) og i 2018.

Nu tager vi igen fat på distriktets udviklingsprojekt.
ALLE GILDEBRØDRE ER VELKOMNE TIL AT
DELTAGE OG KOMME MED GODE IDEER.
PROGRAM FOR DAGEN:

Derefter var der spisning, og så tog
Frede Tram over og fortalte levende
om sin tid i Etiopien, hvor han havde
været i 6 år, mens kejser Haile Selassie
regerede, men også flere gange efter i
1986, 1995 (valgobservatør. 1. demo-

Haile Selassie hører til Salomonske
dynasti, hvis stamtræ går ca. 3000 år
tilbage til kejser Menelik I, der var søn
kong Salomon og dronningen af Saba.
Frede Tram fortalte om de mange stammer i Etiopien, der har 70 forskellige
sprog. Frede havde lært sig det, der
blev talt i det område, hvor han boede,
Amhara. Her hørte kejserens stamme i
øvrigt også til.
Kejserens navn betyder kraft og treenighed. Vi hørte, at Sct. Georg er
Etiopiens helt. Kvinderne spinder og
mændene væver. Frede fortalte naturligvis også om kirken, specielt om en,
der er hugget ud i en stor klippe, symmetrisk korsform. Sct. Georgs Kirken.
Et spændende og oplysende foredrag.
Inga Gustafsen
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9.30—10.30: Vi gør status. Vi finder et fælles tema
at arbejde videre med. Med udgangs
punkt i FNs 17 verdensmål Her servers
kaffe/te og brød
10.30—14.30: Vi arbejder gruppevis .
En gruppe på 8 lærer at redigere
videooptagelser med instruktør
Der serveres frokost undervejs
14.30—c.a 15.00 Opsamling og aftaler

Distriktsgildeledelsen håber, at mange vil
bakke op om vores projekt til gavn alle gildernes fremtid.
Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen

Hvad vil vi?
Vision: Forynge Sct. Georgs Gilderne og fortsætte det værdifulde netværk
Mål: synlighed, kendt i lokalområdet,
Hvordan gør vi det? laver aktiviteter i lokalområderne for alle
i samarbejde med spejderne
udvikler ideer, skabe materialer
osv.
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Næstved Fælles
Vi har fået en ny rengøringsmand, Ole
Olsen, som er ved at blive kørt ind i
rengøringen efter lejemål og vi ved
godt at der var et par smuttere lige i
starten, men alle skal have en chance
– så det er ikke det dette indlæg handler
om, men mere vores egen måde at forlade FARMEN på, hvor vi har haft en
henvendelse om manglende rengøring
efter eget brug.

LIDT ORIENTERING OM FARMEN
FARMEN bliver i vintermånederne,
november, december, januar og februar, flittigt brugt af gilderne og ikke så
meget til udlejning, nogle gange bruger
gilderne FARMEN flere dage i træk.
Men også den øvrige del af året er vi
selv brugere af FARMEN, mellem udlejningerne. Gilderne har FARMEN til
rådighed uden omkostninger i kontingentet og udgifterne, el, varme, vand
m.v. dækkes af udlejningsindtægterne
– vi sidder således huslejefrit.
Det der ikke er omkostningsfrit, er rengøring af FARMEN, her betaler lejerne
for rengøring efter lejemålet – udgift
til rengøring bliver vi heller ikke pålagt i gilderne – og det er rengøringen
efter vores eget brug, jeg gerne vil appellere til, at vi i gilderne selv gør lidt
ved – ikke det store, da vi jo ikke sviner meget fordi vi holder et møde, men


blot sikrer følgende inden vi forlader
FARMEN:
• Fejer gulvene.
• Rydder op i køkkenet.
• Sætter brugt service, kaffekander
m.v. på rette plads.
• Tager brugte viskestykker og håndklæder med hjem.
• Rengør kaffemaskinen.
• Tømmer opvaskemaskinen.
• Lukker for varmen overalt, både el
radiatorer og varmluft.
• Slukker alt lys såvel inde som ude.
• Lægger affald i affaldscontainerne.
• Sikrer at toiletter forlades i en tilstand, hvor I selv ville bruge dem.
Ved godt at det meste bliver gjort, men
hvis vi efter eget brug skal have gjort
rent, koster det kørepenge og timeløn
til rengøringen.
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Hvis gilderne ikke mener at vi selv skal
rydde op og feje efter eget brug, så få
gildeledelserne til at rette henvendelse
til FARM bestyrelsen med forslag til
hvad der forventes og ønskes.
Men ellers fungerer FARMEN fint og
flere forbedringer er på vej, efterhånden som økonomien taler for det. Bl.a.
vil der blive gjort noget ved trægulvet
i stuen (Håndværkere ude fra) lige som
stengulvet i stuen og gangen, skal renses med klinkerens og behandles med
stenolie – en opgave som vi selv kan
klare i gilderne, hvis der er hjælpere til
det blandt medlemmerne. Vi har stadig
en udfordring med vores bundfældningstanke, som det offentlige ikke vil
godkende og derfor har politianmeldt
os og andre der ikke har skiftet tankene. Vi har lagt sagen i hænderne på
en ekspert, som kører sagen for os og
øvrige anmeldte – og det er uden omkostninger for FARMEN.

Selve grunden er der også sket en masse
på, naturlauget har knoglet og ud over
alle nyplantningerne er der også etableret nye lejrpladser, hvor af den ene er
fuld funktionsdygtig, lige som BUSSER-hytten og bliver brugt flittigt.
Et af naturlaugets (vores) store problemer er vejen, som trænger til en gevaldig istandsættelse. Vi har vedligeholdelsespligt fra indkørslen hos naboen
og ned til os selv – vi er ved at indhente
et tilbud på at få den professionelt repareret, da vinterens store vandmængder
og bilkørsel har gjort den meget hullet,
så det er ikke en opgave naturlauget
selv kan klare.
Der god gang i udlejningen i forår,
sommer og efterår og for første gang i
mange år er lejrplads og hus udlejet i 4
uger til 4 forskellige grupper i skolernes sommerferie, lige som Det Danske
Spejderkorps har lejet det hele i 9 dage
hen over påsken – og så har vi også en
del weekendudlejninger til skoler m.v.
Jo, FARMEN lever i bedste velgående
og er tilsyneladende et attraktivt sted at
komme – har også haft en henvendelse
om køb, da der tilsyneladende var blevet fortalt at vi ville sælge FARMEN
– så vidt er det dog ikke kommet.
Tommy
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Årsberetning for Loppetorvet

Årsberetning fra Naturlauget

Vores loppetorv blev ikke den økonomiske succes som vi alle havde håbet.
Indsamlingen gik godt og der var masser af gode varer på hylderne, men vi
manglede kunderne til at købe tingene,
hvilket betød lave priser og en masse
gode ting som vi måtte kassere. Resultatet på ca. 80.000 var ikke tilfredsstillende og vi må så se hvad vi kan gøre
anderledes næste gang.
Der var god opbakning fra Gildet og fra
Spejdergrupperne, men jeg er bange for
at opbakningen fra 2. Gilde vil falde til
næste gang. Af de nuværende medlemmer af udvalget er jeg den eneste der
er tilbage, men har fået tilsagn fra flere
om at de gerne vil med ind og gøre et
stykke arbejde. Jeg kan være mere nervøs for at der bliver valgt nogen til udvalget i 2. gilde.

Jeg er meget opsat på at vi tager en
tur mere om 2 år, for så længe vi kan
tjene en god skilling til spejdergrupperne er jeg gerne med til at give en
hånd, og vi må ikke glemme alt det der
ikke kan gøres op i penge, så som sammenholdet og vores synlighed over for
spejdergrupper og kunderne på loppetorvet. I 2021 falder påsken noget tidligere hvilet gerne skulle betyde at der
kommer flere kunder, da vi ikke løber
ind i så mange konfirmationer o.lign.
som vi var udsat for denne gang.
I bedes derfor allerede nu sætte kryds
ved den 10-11. april til indsamling og
17-18. april til salget. Alt sammen er i
2021, så i år kan I gå og samle kræfter
og få gode ideer til hvordan vi kommer
op på det gamle niveau.
Niels

I det forløbne år har Naturlauget mødtes ca. 1 gang om måneden. Lauget består af følgende: Anne, Bo John, Kurt,
Tim og Niels fra Suså gildet samt Merete og Frank fra 2. gilde.

dunk kædeolie. Vi får desværre ikke
dækket sav og olie, men har fået erstattet de ødelagte bygningsdele. Vi har nu
prøvet at sikre os ekstra godt, men hvis
folk vil ind skal de nok komme det.

Vores opgaver har bestået i almindelig
vedligeholdelse af de udvendige arealer
og den eneste større opgave har været at
få endnu et stykke af den nye lejrplads
tilsået med græs. Vi havde fået ukrudtet slået og stykket harvet igennem inden vi gik i gang med riverne for at få
det hele revet jævnt og tilsået. Vi havde
heldigvis god hjælp fra Tambourgkorpset, så det var til at se en ende på. Vi
skulle gerne være klart til at bruge den
nye lejrplads i 2020, og det er jo ikke
fordi den er ved at tørre væk.

Græsslåningen har været delt mellem
de 2 gilder. Kurt Jacobsen klarede det
første halvår og 2. gilde tog den sidste del af året. Denne aftale fortsætter
i 2020.

Sidst på året havde vi indbrud i værkstedet og fik stjålet en kædesav og en

På vores afsluttende møde i december fik vi planlagt møder for det første
halvår.
Jeg har besluttet at stoppe som formad
for lauget , men fortsætter som menigt
medlem. Tim har lovet at tage over og
jeg håber at vi også får god opbakning
i det kommende år.
Niels

Seniorlauget
Seniorerne var samlet på Farmen den 4.
februar. Det var en lidt spæd opstart på
det nye år vi. var kun 4 Gildebrødre, vi
håber selvfølgelig at der er flere seniorer der kunne vise interesse i at komme
til møderne, idet der er en hel del vedligeholdelses opgaver der venter på at
blive udført på Farmen.
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Trods det dårlige fremmøde blev der da
udført nogle få opgaver, de sidste dupper vi havde på lageret blev monteret
på stolebenene, derudover blev der tid
til andre småopgaver.
Næste gang vi mødes bliver tirsdag
den 24. marts til sædvanlig tid.
På laugets vegne, Hans Jørgen
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nyt fra grupperne

Efter mødet kørte vi ud til Ras, hvor
fru Grethe havde sørget for hjemmebag
m.v. Skønt.
Vort næste møde er om Genforeningen.
Det er Sigurd Barrett der fortæller,
synger og spiller. det er i Sct. Jørgens
Kirke, torsdag 26. marts kl. 19.00,
vor mødetid er kl. 18.30. Efter mødet
afslutter vi hos Tove og Ole, hvor vi
også skal drøfte vor opgaver til Sct.GeRefr. Ole W.
orgs-aften.

Gruppe 1
Gruppemøde den 17. februar 2020.
Vi mødte fuldtallig kl. 11.30 på Seniorværkstedet, hvor Hans Jørgen viste
os rundt på de forskellige værksteder.
Der var godt gang i arbejdet på nogle
af værkstederne, hvor vi beundrede de
kreative evner, der udfoldede sig.
Efter rundvisningen mødtes vi med Seniorværkstedes formand, der fortalte om
baggrunden for seniorværkstedets start.
Ideen med opstart af Seniorværkstedet
var at åbne mulighed for et socialt liv,
når man forlod arbejdsmarkedet.
Derefter gik turen hjem til Hans Jørgen, hvor frokosten ventede.
Ref. Kurt Muusmann.

Foredraget hed “Jeg som anklager”
og var med Advokat Jakob BuchJepsen. Samme Jakob havde en årrække været anklager og ført sager mod
nogle af samfundets værste elementer,
og stillet dem til ansvar for deres ugerninger ved de danske domstole. Han
havde bl.a. været anklager i den kendte
U-Bådssag, trippeldrabet på Frederiksberg, o.m.a.
Da der blev tid til spørgsmål, drejede
disse sig i høj grad om længden af straffene, disse er ofte, mente mange, alt for
korte. Flere henviste Britta Nielsens 6
1/2 års straf.

Nyt fra 2. gruppe
Siden sidst har vor gruppe haft møde
med foredrag.
Mødet fandt sted 27. februar i Musikstalden på Grønnegade Kaserne.

Sct. georgs
gildehal
Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Bodil Kjeldgaard
Kurt Muusmann
Kurt Hansen

14. marts
18. marts
16. maj

Hjertelig tillykke
10

på Farmen mandag 20. april
med indsættelse af
ny gildemester og kansler
Vandrehal fra kl. 19.00
Gruppevis tilmelding til Ole Wulff,
togowulff@live.dk tlf. 3056 0878
senest den 13. april.
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Gruppe 3 har planer, men !
Efter nytår har gruppe 3 haft store planer og noget er blevet ændret eller aflyst.
Vi lagde ud med et planlægningsmøde
hos Trist hvor der blev sat dato på flere
arrangementer.
Vi deltog næsten fuldtalligt i Distriktets Gildehal den 25. februar. Efter
gildehallen overværede vi et fantastisk
levende foredrag af pens. Præst Frede
Tramm om hans arbejde i kirkeligt
regi og som valgobservatør i Etiopien,
og ikke som annonceret Eritrea.
Forinden havde vi overtaget opgaven
som turhavende gruppe til vort Gildeting den 9. marts, så vi måtte under turen til Faxe supplere med et kort
planlægningsmøde. Det gik nu meget
hurtigt for Kirsten påtog sig opgaven
med de gule ærter med tilbehør, så vi
andre måtte klare resten.
Og så havde vi planlagt et foredrag om
Fremmedlegionen i Næstved Bio den

10. marts, men måtte aflyse pga. sygdom. Vort næste møde er deltagelsen i
et foredrag om Næstveds gader, torve
og broer den 23. april. Nu får vi se om
det kan gennemføres.
Sole, Gruppens krønikeskriver

Festgildehal
Ved en festgildehal mandag den 3. februar, blev Hans Jørgen fejret for sit
25. års jubilæum, og Ole Wulff blev
fejret for sit 50. års gildejubilæum.
Sædvanen tro var der en fin mødeprocent. Vores distriktsgildemester, Lone
Erkmann, var mødt op, som sædvanlig, og hyldede de to jubilarer.
I eftergildehallen fortsatte hyldesten,
og vi havde nogle festlige og hyggelige
timer sammen. Der blev selvfølgelig
holdt taler og overgivet gaver til de to.
Frank.
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Besøg hos Næstved ModelJernbaneKlub
Små 20 personer havde fundet vej til
NMJK’s lokaler i kælderen på Uglebroskolen i Næstved.
Som sædvanlig kom jeg i sidste øjeblik, så jeg var glad for at Bodil ventede på mig i kulden og blæsten, for jeg
tror ikke jeg selv havde fundet vej til
lokalerne. Af nærliggende grunde blev
der ikke skiltet, da der ligger flere tusind arbejdstimer og en mindre formue
gemt i kælderen under skolen.
Vel bænket i et af de gamle togsæder,
fortalte formanden Thomas Rostgaard
om klubben og dens historie og hvad
de beskæftigede sig med på deres klubaftner.
Klubben blev startet i 1981 og har i dag
ca. 70 medlemmer. Stort set alle mænd.
Af en eller anden grund er der næsten
ingen piger. I skrivende stund er der
kun én: Det skyldes måske, at piger
– i hvert fald dem jeg kender - aldrig
har drømt om at blive lokomotivfører?
De mødes 2 gange om ugen, hvor de
udveksler erfaringer, bygger lidt på anlægget, vedligeholder bane og materiel
eller ’bare’ kører med modellerne.
Og der er nok at se til: selve anlægget
fylder ca. 120 m2, altså som et mindre
parcelhus, og der er sammenlagt ca.
600 meter skinner. Hvor mange kilo12

meter ledning der er brugt, er der ingen
der tør gætte på!
Af praktiske grunde har man valgt at
koncentrere sig om en tidsperiode omkring 1950 1960, og hvor man har holdt
sig til ’nærområdet’. Selvfølgelig med
fokus på Næstvedområdet, men også
med afstikkere til Skælskør, Præstø,
Mern, Vallensved og flere andre, så
man kunne bygge nøjagtige kopier af
de gamle stationer og bygninger, og få
nogle lange stræk at køre på.
Dette betød også at medlemmerne tit
måtte en tur i arkiverne for at finde detaljer og tegninger af bygninger, som i
mange tilfælde for længst er blevet revet ned.
Jeg var rundt og se anlægget, og blev
forundret over at se, hvor detaljeret og
omhyggeligt alle modellerne var udført. Ingen tvivl om at der ligger rigtig
mange timers arbejde med ganske småt
værktøj for at kunne skabe disse livagtige modeller. Jeg tror også at det virker
afstressende efter en hård arbejdsdag,
at kunne fordybe sig i detaljerne på en
lille bil eller en model af en togvogn.
Man skal lige huske at alt på anlægget
er i størrelsesforholdet 1 til 87. Dvs at
alle mål fra den virkelige verden skal
formindskes 87 gange: altså divideres
med 87. Så skal jeg med mine 1,95 cm
reduceres til en højde på 2,24 cm!
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Nu kunne man jo tro at medlemmerne var irriterede over at der pludselig
’rendte’ en flok mennesker rundt på
deres enemærker og spurgte om alt
muligt, men nej: Tværtimod var de kun
glade for at få besøg, og de fortalte gerne om det de gik og lavede.

Til slut vil jeg takke NMJK og deres
medlemmer for at dele denne enestående oplevelse med mig og resten af
Susågildet.
Kurt J.

nyt fra grupperne
1. gruppe
”DE FORBANDEDE ÅR”
Hed den danske film, som 8 medlemmer og 2 ægtefæller af 1. gruppe, havde
sat hinanden i stævne til at se, fredag
den 14. februar kl. 17.30.
Det var en rigtig god film, der omhandlede tiden fra den 9. april 1940 til ca.
1943, hvor krigslykken for tyskerne
begyndte at vende – spændende om der
kommer en fortsættelse.
Filmen handler om en overklassefamilie, bestående af far, mor og 5 børn og
deres syn på besættelsen, hvor de fra
starten er patriotiske, men som tiden
går, bliver nogle tyskervenlige, mens
andre bekæmper besættelsesmagten
– man kan sige, at familien bliver samspilsramte. Det er en meget velspillet
film, med Jesper Christensen i hovedrollen – en rolle han spiller mesterligt,
men også de øvrige skuespillere udfører deres roller fantastisk.

Efter filmen var vi hos Emmy til det
store kaffebord og læskedrikke til ganen. Vi snakkede om filmen, som hos
alle fik topkarakter. Efterfølgende var
der almindelig snak og sladder, men inden vi sluttede kl. 23.30, kaldte gruppeleder Bente til orden og vi fik planlagt
møderækken frem til sommerferien. Vi
kunne ikke sætte datoer på det hele, da
der først skulle træffes aftaler.
Men følgende blev besluttet:
April:
Den 7. Gruppemøde i Karrebæksminde. Indkaldelse kommer.
Den 21. Sct. Georgs aften, Gildehal.
Maj:
Den 9. Udflugt til Køge mini by.
Den 14. 5 kamp.
Den 28. Gildemøde.
GRUPPEMØDET VIL NOK BLIVE
BESØG PÅ FASAN. Nærmere følger.
Juni:
GRUPPEMØDE, PÅ GLASVÆRKET
OG SOMMERAFSLUTNING. Nærmere følger.
Tommy

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

Suså Gildet

GILDETING, DEN 10. MARTS 2020

dato for afvikling af det aflyste Sct.
Georgsløb. Tilskud til spejderlejre for
enkeltpersoner, søges via spejderlauget. Tilskud til større spejderarrangementer, søges via fællesledelsen.
Loppetorvsudvalg:
2. gilde har meddelt, at de trækker sig
ud af loppetorvsudvalget. Vi fortsætter
med loppetorvet i Suså gildets regi.
Alle beretninger blev godkendt. Susanne udtalte stor ros for de flotte beretninger der var indsendt af alle laug
– til tiden.

Der var mødt 22 gildebrødre, ud af 18
tilmeldte. Helge havde som vanligt sørget for dejlige gule ærter med masser af
tilbehør. Gunnar havde bagt lækre (store) pandekager med creme fyld og dem
var der mange af. Esther havde sørget
for biksemad og spejlæg, til de 3 der
ikke spiste gule ærter. Efter spisningen,
bød Susanne velkommen til gildeting
og startede på den udsendte dagsorden.
Kurt Jacobsen blev valgt til ordstyrer
og Tommy M. til referent.

og appellerede til, at flere deltog aktivt i disse arrangementer, da det var
meget tidskrævende for kun en person
og samtidig, ville det også være rart at
have nogen fra gildet at sparre med.
1. gilde, som nu er Suså gildet, har 80års fødselsdag den 18. september 2020
og det skal fejres - De fleste af de arrangementer der havde været afholdt i
2019, vil blive gentaget i 2020.
Flere gilder udtrykker utilfredshed,
med landsgildeledelsen.

Under pkt. 5 gennemgik Sole de udsendte af revisor godkendte regnskaber og budgetter og efter et par opklarende spørgsmål, blev de taget til efterretning.

GK Palle oplyste om medlemsantal,
gennemsnitsalder og - anciennitet.

GM Susanne berettede om et meget aktivt gildeår, som gildemester, lige som
også gildebrødre- og søstre havde haft
et aktivt år. Blandt andet kan nævnes:
Svendegruppens nytårsbanko - Ellens
40-års jubilæum - Optagelse af Robert
til væbner - Loppetorv - Aflyst Troldelejr - Startskud for spejdere, afholdt på
Munkebakken - Foreningers dag i Rådmandshaven - Fredslys på torvet - Juleklip - Nytårsgildehal med foredrag - Distriktsgildehal - Nye grupper - 5 kamp
og godt arbejde i grupper og laug
Fremtid:
Mange aktiviteter for gildemesteren,
uden for Suså Gildet, Bl.a. i distriktet
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GS Bodil fremlagde det udsendte regnskab for gildet og troldelejren, Begge
regnskaber blev godkendt, uden kommentarer.Skattemesteren forslog uforandret kontingent, hvilke alle var indforstået med.
Fællesledelsens skatmester gennemgik
det udsendte regnskab og budget for
fællesledelsen. Loppetorvsregnskabet
og budget blev gennemgået.
Beretning for gennemgående laug og
grupper:
Der er udsendt beretninger, fra alle aktive laug, som alle blev godkendt, nedenstående er kun de kommentarer der
var til enkelte af laugene:
Spejderlaug: Der er ikke fastsat en

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

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
Budget vedtaget. Fastholdt kontingent
på 2 x kr. 400,00 pr år.
Valg til ledelsen:
GM: Susanne N. Nielsen (Genvalgt)
GK: Tommy Møller (Nyvalgt)
GS: Bodil Nielsen (Genvalgt)
Suppleanter:
GM: Helge C. (Genvalgt)
GK: Palle Lorentzen (Nyvalgt)
GS: Bente Møller (Genvalgt)
Eventuelt:
Snak om den nye gruppestruktur, som
der for de flestes vedkommende var
stor tilfredshed med. Spejderigruppen
havde dog haft lidt problemer, da deres
gruppenavn, havde betydet, at de fik til
opgave at udarbejde Sct. Georgs løb og
hvor gruppen rettelig mente, at de skulle/ville lave spejderarbejde i gruppen.

Misforståelserne blev afklaret, så gruppens arbejdsgrundlag blev tydeliggjort.
Lykke meldte sig som kontaktperson i
gruppen.
Interessegrupperne fortsætter et år endnu, hvorefter der evalueres.
Husk at meddele hvis der skiftes gruppe,
eller bliver medlem af flere grupper.
Startskud, forsøges gennemført i 2020.
(Line, Lene - mangler at sige ja), Bodil,
Ib og Bente sidder i gruppen.
Turhavende gruppe var der lidt snak
om og gildeledelsen ville komme med
et oplæg til hvorledes turhavende gruppe kan sammensættes, så det kan stå på
arbejdsplanen for det nye gilde år.
Ref. Tommy Møller, Suså Gildet

Sct. georgs
gildehal
Med indsættelse af GK
Farmen
tirsdag 21. april kl. 19.30
Vandrehal fra kl. 19.00
Gruppevis tilmelding til Niels A.,
njandersen@stofanet.dk
senest den 17. april.

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

Præstø

Gildeting 2020

Præstø Sct. Georgs Gilde på
internettet

I lyset af de varslede skærpelser omkring mødeaktivitet blev gildetinget,
der var planlagt til afholdelse den 11.
marts 2020 udsat til afholdelse på et

senere tidspunkt. Derfor er der ingen
ændringer eller nye planer at berette
om her og nu.

Gildeledelsen meddeler følgende:

PRÆSTØ UDSATTE GILDETINGET
Som bekendt blev gildetinget den 11.
marts udsat på grund af coronavirus.
En ny dato fastsættes senere.
Med gildehilsen
Marjun

Landsgildeledelsen anbefaler også, at
gildeting 2020 udskydes til senere på
året, og indsendelse af gildeledelseserklæring til landsgildekontoret udskydes
foreløbig til 1. september 2020.

På Facebook
På Facebook finder man os som en profil med navnet:

Ny hjemmeside
Ny hjemmeside er under opbygning og
kan findes her:

Præstø Sct Georgs Gilde

https://sct-g.dk/praestoe/

Navnet er valgt således, for at alle, der
søger på noget om Præstø på FB, automatisk får oplyst, at der er et lokalt Sct.
Georgs Gilde i Præstø.

Hjemmesiden udvikles i samarbejde
med en frivillig under landsledelsen.
Derfor kan der gå lidt tid, før der bliver lagt ret meget op på siden; men vi
arbejder på det og alle gildebrødre kan
allerede nu se, at vi er på vej.

April måned
Tovholder på aktiviteter i april måned
er Ulla.

at

Ulla meddeler følgende:
Med udgangspunkt i den nuværende
udvikling i situationen vil det næppe
blive relevant at afholde møder i april
måned.
HVIS det bliver muligt at samles til et
gruppemøde, til Sct. Georgsaften eller
til det udsatte gildeting, vil Ulla udsende besked om det på mail. Alle må
derfor holde øje med evt. mail umiddelbart efter påske.
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Alle ønskes en god og
glædelig påske

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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I overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger er mødet med
foredrag af Mathias Høgsgaard udsat
indtil videre.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege

Stege

GILDETING
mandag, den 9. marts 2020
Gildets 8 medlemmer deltog og for den
for os vemodige og højtidelige aften
glædede distriktsgildemester Lone Erkmann os ved sin deltagelse som repræsentant for Landsgildet.
Gildemester Elna bød velkommen og
som første punkt på dagsordenen blev
Karsten valgt som dirigent og Ena som
referent.
Elna indledte sin beretning med: Som
Poul Dissing synger, så er det forår og
alting springer ud….., så springer vi ud
med at holde gildeting, som betyder
beretning fra året, der gik.
Tid til at vandre en tur på mindernes
vej og vi startede, som vi plejer van,
med nytårsgildehal i spejderhytten og
Elna nævnte alle de gode minder, vi
har fra gode og hyggelige arrangementer: de rituelle, gildehaller, gilderådsmøder, spændende foredrag, spejderløb og julefrokost hos Kirsten og
Carl Ove.
Derudover har vi holdt vores gruppemøder med planlægning af gildemøder
og drøftelse af spændende emner.
Så må jeg ikke glemme, at vi har en ledelse.
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Det er ikke mange møder, vi har afholdt. Der bruges mail og telefon. Men
vi får gjort det, vi skal.

Derefter fremlagde skatmester Ketty
det reviderede regnskab, der blev godkendt.

Om sit arbejde i distriktet, berettede
Elna, at hun her har forsøgt at repræsentere vores gilde på bedste vis, bl.a.
med deltagelse i nytårskur med den
gamle flok af gildemestre - et enkelt
nyt ansigt er dog kommet til.

Gruppelederne Jytte og Kirsten berettede om 2 velfungerende grupper med
månedlige møder, hvor planlægning af
praktiske opgaver ved fælles arrangementer blev foretaget og hvor medlemmerne efter tur og eget valg sørgede for et indlæg til mødet.

Men vi er enige om, at vi har et specielt
forhold gilderne imellem - ikke mindst
takket være landsgildetinget i Køge
Om Elnas deltagelse i landsgildet udtalte hun bl.a., at det også kæmper sine
kampe.
Landsgildestævnet var en oplevelse
for sig – som det plejer vil nogen måske sige. Men jeg har da været af sted
– hvor jeg er taget positiv derfra !
Selv om vi er et lille gilde, ligger vi
ikke på den lade side – og mon ikke vi
kan blive enige om at alderdom er ikke
for slapsvanse.
Beretningen blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.

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

Der var genvalg til alle poster: Gildemester, gildekansler, gildeskatmester,
herolder og revisorer.
Dirigenten kunne takke for god ro og
orden og herefter kunne vi gå over til
det:
Ekstraordinære gildeting
Som dirigent valgtes Karsten og som
referent Ena.
Efter en enig fælles beslutning blandt
gildets medlemmer blev Sct. Georgsgildet i Stege nedlagt.
Under eventuelt tog gildemester Elna
ordet bl. a. med en:
Tak for at jeg i sin tid fik lov til at blive
en del af Sct. Georgs gildet.

Hold da op, hvor har vi haft mange
gode timer sammen.
Også mange hurdler vi har skullet igennem.
Mange arbejdstimer både i kælderen
og i hytten.
Jeg tænker, at vi nu er nået til vinteren
i gildet. Slutningen – men det betyder
jo ikke slutning for vores samvær og
aktivitet.
Men det betyder slut på, at vi skal lave
store arrangementer og så kan man sige
store en gang til – men det er jo blevet
besværligt for nogen af os og så hænger det på de få.
Det betyder slut på gildemestertaler og
musik.
Mange gode oplevelser sammen:
• nattergaletur
• teater
• dodekalitten
• Berhnard
• udflugter
• spejderløb
• virksomhedsbesøg – tror ikke, der er
mange steder på Møn og Nyord, vi
ikke har været
• spændende foredrag

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
alt sammen minder, vi nu kan tage med
os og tænke tilbage på – nyde dem – og
huske at give dem videre.
Men nu er tanken, at vi skal være sammen om lidt kulturelt og hvad vi ellers
kan finde på hver i sær.
Jeg glæder mig til et nyt liv sammen
med jer - et liv som starter med forår.
Tak til jer alle, fordi I har holdt mig ud
som gildemester i 12 år.

dets medlemmer bliver inviteret til deres Sct. Georgs aften - hvem har lyst
til at deltage? 23. april – tilmelding til
Elna.
Herefter blev der dækket op til spisning
– traditionen tro til gildeting: lækkert
smørrebrød og kaffe/kage – der var
som sædvanlig livlig snak og hygge
omkring bordet.

Økseløb i september igen i Lundby,
hvor temaet bliver: Emil fra Lønneberg.

Alle gildets medlemmer udtrykte stor
tak og taknemmelighed til Elna for
hendes mangeårige altid beundringsværdige, utrættelige, velforberedte og
positive indsats i gildet – uden Elna
havde der ikke været et Sct. Georgsgilde i Stege de sidste mange år ! Også tak
til Jan for hans altid hjælpende hånd.

Elna sluttede med at fortælle, at hun
havde haft et kort kaffemøde med
gruppelederne i Møn Gruppe og gil-

TAK til Elna og Jan for at lægge hus til
aftenens gildeting.
Inger

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

