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FælleS

Der indkaldes til Distriktsgildeting 

mandag den 20. maj 2019 i Faxe i Gøngernes Distrikt

Gildetinget afholdes ifølge “Vedtægterne for Gøngernes Distrikt �0�7”.
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 ar-
bejde, hører vi også gerne herom.

p.v.a. distriktsgildeledelsen
Inga Gustafsen (DUS)

DISTRIKTSGILDETING I 
GØNGERNES DISTRIKT

Forår
Det har ikke været særligt hvidt derude 
i år og sneflokkene er kun enkelte gan-
ge kommet vrimlende, så urt og busk 
har knap nok kunnet stå i skjul.

Til gengæld for den manglende sne har 
det øset og pøset, så meget det ville, og 
pjasket og sjasket allevegne. 

Den kedsom vinter gik sin gang, den 
dag så kort den nat så lang, forandrer 
sig så lempelig. Så lad os gå at skue på, 
hvor smukt naturen sig beter og ler.

Nu rinder vinteren i grøft og i grav og 
våren er i luften, vintergæk er brudt af 
mulden og hvad var det dog der skete 
den første dag i marts? Hvad gennem-
brød den sorte jord og gav den med sit 
søblå flor et stænk af himlens tone? Det 
var den blå anemone. Den er dog ikke 
alene, for sikke mange, mange, mange 
anemoner, der er mindst en million. Se, 
de ligner søde små pi’er med hvide kjo-
ler på.

Våren er i luften, hvor lærkerne bydes 
velkomne for nu er det lærkernes tid. 

Grøn er vårens hæk, så nu er det forår 
og alting klippes ned, der beskæres 
i buskadser og budgetter, jeg bliver 5 
år ældre ved hvert indgreb i min pung, 
men når forårssolen skinner, bliver jeg 
ung.

Og i dag er det et vejr- et solskinsvejr! 
O, søde vår, så er du atter nær! Nu vil 
jeg glemme rent, at det var vinter og 

vælge mig april, fordi den stormer, fe-
jer, fordi den smiler, smelter, fordi den 
evner ejer, fordi den kræfter vælter, - i 
den bli’r somren til.

Med denne hyldest til foråret med bag-
grund i den danske sangskat, som jeg 
har brugt med lettere omskrivninger af 
originalteksterne, ønsker jeg alle Nøg-
lens læsere et godt gildeår.

Susanne
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FælleS
	 	

SuSåGildet
Tirsdag 16. april
Sct. Georgs Gildehal
Tirsdag 7. maj
Gildemøde

KøGe
Onsdag 24. april
Sct. Georgs Gildehal

PræStø
Onsdag 24. april
Sct. Georgs Gildehal
Lørdag 27. april
Vandregruppen
Lørdag 25. maj
Vandregruppen

St. HeddinGe
Lørdag 27. april
Sct. Georgs Gildehal

2. næStved
Mandag 29. april
Sct. Georgs Gildehal 

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

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

GILDEaRRaNGEmENTER I 
GØNGERNES DISTRIKT

Faxe
Mandag 29. april
Sct. Georgs Gildehal 

SteGe
Mandag 29. april
Sct. Georgs Gildehal 

næStved Gilderne
Lør-/søndag 4.-5. maj
Loppetorv indsamling 
Lør-/søndag 11.-12. maj
Loppetorv
Torsdag 23. maj
5-kamp

diStriKtet
Mandag 20. maj
Distriktgildeting - Faxe 

NæStved FælleS

SeNioR LauGet
Seniorerne var samlet på Farmen den 
19. marts.
 
Der var et overvældende stort frem-
møde denne tirsdag. Der blev planlagt 
en del opgaver, som skal foretages her i 
foråret og sommeren. 

Efter planlægningen blev der renset 
tagrender, samt nogle andre småting 
såsom reparation af kuppel ved parke-
ringspladserne.
  
Næste gang vi mødes bliver tirsdag 
den 30. april til sædvanlig tid.

På laugets vegne, Hans Jørgen  
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SuSå gildetSuSå gildet

På en dejlig forårsdag med sol og klar 
blå himmel, samledes �� GB på Sym-
fonien for at festligholde Ida Kindts 50-
års gildejubilæum. Jubilaren blev bega-
vet med blomster, vin og chokolade.

Der var gæster fra Suså Gildet, �.Gilde 
og distriktet. Distriktsgildemester Lone 

50-åRS GiLDejubiLæum

Nyt FRa GRuPPeRNe
Gruppe 3
Gruppen har arbejdet med emnet ”kalk-
malerier i danske landsbykirker”, og 
som et praktikbesøg besøgte vi 1. april 
Tybjerg Kirke, og fik en rundvisning 
af graveren. Kalkmalerierne er nyligt 
renoverede, og fremstår klare og tyde-
lige. Mange af motiverne er gengange-
re i andre kirker, således bl.a. opstan-
delsen. En djævel med fuglefødder og 
flagemusvinger henter en flok fortabte 
op fra gravene, og driver dem ned i 
helvede, hvor der kun er ”gråd og tæn-
ders gnidsel”. Blandt de fortabte ses en 
halshugget røver med sit hoved på en 
stage, han er dømt til evig pinsel.

De frelste og salige bliver derimod fulgt 
op til Sct. Peter, som står parat med 
nøglen til himmelborgen. Himmelbor-
gen er tegnet som en by med bymur, 
voldgrav, tårne og kirke. Meget lig en 
middelalderby,Over indgangsdøren er 
der et udsnit af en ridder, som sandsyn-
ligvis skal foresille Sct. Georg med løf-
tet sværd, klar til at dræbe dragen.

Kirkens imponerende altertavle er skå-
ret af Abel Schrøder, og er sandsynlig-
vis beregnet opsat i en større kirke, da 
den virkede for stor til det lille kor.

Aftenen sluttede i hyggeligt selskab 
hos Helge og Hanne.                        RF

Erkmann, holdt en lille tale og overrak-
te den gyldne gildenål til Ida, hvorefter 
vi blev trakteret med lækker hjemme-
bagt kransekage og Asti. Snakken gik 
lystigt og Ida kunne udveksle historier 
fra gamle dage med mange af de frem-
mødte.

SNN

	 	 	 	

faRmEN SØGER:
pERSoNER TIL RENGØRING

NæStved FælleS

Søren og Marianne har meddelt, at de stopper med rengøring på 
FARMEN, ved udgangen af 2019. 

Søren og Marianne har gjort et helt fantastisk job med rengøring, 
oprydning, vedligeholdelse samt opsyn og til tilsyn på FARMEN 
og vi kan kun beklage at de stopper, men vi accepterer deres be-
slutning.

Det betyder, at vi fra 2020 står og mangler personale til ren-
gøring efter udlejning.

Rengøringsjobbet er et lønnet arbejde, hvor der udbetales time-
løn, feriepenge og kørselsgodtgørelse og lønnen er skattepligtig.

Var det noget for en gildebroder, eller kender I en der muligvis 
vil overtage jobbet, må I gerne give en tilbagemelding til under-
tegnede.

En betingelse for at kunne fortsætte udlejningen efter �0�9, er at 
vi får gjort rent efter udlejning. Bliver det et rengøringsselskab, 
kommer vi nok til at sige nej til flere udlejninger, da Søren og 
Marianne har været meget fleksible med at få gjort rent, når der 
har været korte overgange i udlejningen. Ligeledes giver udlej-
ningen også den nødvendige indtægt, så vi som gilder kan be-
holde FARMEN som samlingssted.

Lige i øjeblikket har vi flere på venteliste, som lejere i �0�0, som 
vi holder hen, ind til vi kender rengøringssituationen.

 Med gildehilsen Tommy Møller, Sekretær 
  FARMENs bestyrelse
  Mail: figenvej000@gmail.com
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beRetNiNG FRa SveNDetuR i FRueNS 
PLaNtaGe

SuSå gildet

Vi havde en dejlig svendetur til Fruen 
Plantage med base i de gule spejderes 
hytte.

Vi mødtes og sagde pænt goddag og ind-
tog lidt at styrke os på til de strabadse-
rende opgaver som var forberedt til os. 

Da sandwich var indtaget, blev vi  
opdelt i to grupper og sendt ud på et 

o-løb i skoven. Vi fik forceret åsen et 
par gange, helt uden brug af tekniske 
hjælpemidler. Der var velfortjent kaffe 
og hjemmebag ved tilbagekomsten.

Derefter blev grupperne udfordret med 
en ”skynd-dig-at-fylde-en-spand-med-
vand-leg”. Den ene gruppe tog den 
nemme løsning, den anden tog udfor-
dringen op med alle de hjælpemidler 
der var stillet til rådighed – hvad gav 
flest point og hvem vandt udfordringen 
– ja, det fortæller vi om en anden dag, 
når engang dommerne har rangeret be-
driften.

Vi gik alle tilbage til hytten, og vi 
blev udfordret i en spisepinde-kimsleg 
– fingrene flettet rigtigt sammen og 
hjernen sat på memory – det var svært 
at flytte et fladt smørebræt, og en tom 

SuSå gildetSuSå gildet

sodavandsflaske for den sags skyld, 
med spisepinde!

Til slut skulle vi lege ”brænd snoren 
over”. Den ene gruppe valgte den lette 
løsning, den anden tog udfordringen op 
med alle de hjælpemidler der var stillet 
til rådighed!

Vi venter stadig på dommernes point 
rangering.

Så blev det tid til at forberede aftens-
maden. Vi lavede fyldte mørbrad i en 
Dutch, og bagte brød, også i en hol-
lænder – kartofler i et glødebål og fik 
en dejlig salat og dejligt kryddersmør  
med ramsløg. Desserten fra Lykkes 
hånd, bestod af en baileyfromage med 
blåbær og friske hindbær.

Sct. GeoRGS 
GiLDeHaL

Med indsættelse af GM og GS

Farmen
tirsdag den 16. april kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Gruppevis tilmelding til Bente M., 
bentejohn71@gmail.com

senest den 11. april.

Da vi havde indtaget dette overdådige 
måltid, fandt vi sangbøgerne frem og 
da vi ikke kunne synge mere, bankede 
vi hinanden i TP.

Da de fleste af os har nået en alder hvor 
”natteroderi–var-noget-vi-gjorde-da-
vi-var-unge-agtigt” blev det ikke så 
sent før nogen tog deres sovegrej under 
armen og trampede ned til shelterplad-
sen og kravlede i poserne der. Resten 
fandt hvile rundt omkring i huset og 
vi vågnede til hanegal og fuglepip og 
indtog et morgenmåltid før vore veje 
skiltes.

Vi vil gerne sige tak til arrangørerne for 
en ualmindelig hyggelig tur hvor vi fik 
fat følelsen af det spejderi som nogle 
af os er en del af, en enkelt aldrig har 
prøvet før, og nogle af os tidligere har 
været en del af. Det var lige i vores ånd, 
og noget, som vi håber at finde mere af 
hos Gilderne.

Aller bedste hilsen 
 Marianne, Anne Mette, Knud og 

Marianne.
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2. NæStved

Nyt FRa GRuPPeRNe

Sct. GeoRGS 
GiLDeHaL

på Farmen
mandag den 29. april

Vandrehal fra kl. �9.00

I eftergildehallen fejrer vi
Kirsten Bronées 40-års jubilæum

Gruppevis tilmelding til Hanne, 
hanneogfrank@privat.dk

senest den 22. april.

2. gruppe
Vi mødte til frokost den 1. april hos 
Kirsten og Kurt Broneé.

Vi havde som opgave, at aftale en af-
slutningstur for gruppen, da det efter 
sommerferien er tid for gruppeskift. 
Valget faldt på lørdag den ��. juni, 
hvor vi samles kl. �0.00. Foreløbig er 
planen at tage en tur til Skælskør. Hvad 
vi skal se undervejs er endnu ikke helt 
klarlagt, men frokosten skulle gerne 
indtages på havnen.

Ellers gik snakken mest, om det man 
kan kalde gilderelaterede spørgsmål. 
Hvordan ser vi vores gildes situation i 
fremtiden. Tiden er nok løbet fra os i 
�. gilde med hensyn til tilgang af nye 
gildebrødre. 

Ligeledes blev det også vendt, hvad der 
vil ske med vores samlingssted ”Far-

2. NæStved

vi hejSer FlAget For

Fødselsdage:
Kurt Trist Hansen         �6. maj

hjertelig tillykke

1. Gruppe
En lidt reduceret gruppe mødte den 
20. marts op i Herlufsholm Sognehus 
på H.C. Andersensvej for at høre den 
kendte præst Kathrine Lilleørs fore-
drag “Frygt ikke” - om at turde livet. 
Kathrine Lilleør kender vi som forfat-
ter og tidl. medlem af Etisk Råd og så 
fra hendes nytårsgudstjenester i DR.

Det blev en forrygende aften med fuldt 
hus i lokalerne. Foredragsholderen er 
en oratorisk begavelse; � timer uden et 
stykke papir i hånden. Umiddelbart vil 
man måske tro, at det var et teologisk 
foredrag, men her tog man fejl. Det 
blev en livsbekræftende aften.

Aftenen sluttede hos Merete over lidt 
ost og vin, hvor vi kort vendte foredra-
get, inden vi tog beslutning om vort 
næste arrangement.

Gruppe 3
Nej, det var ikke aprilsnar, vi mødtes 
hos Grete og ægtefælle Ole mandag 
den 1. april. Solen skinnede og en 
iskold østenblæst for rundt og legede 
med bladene mellem de første spæde 
skud, der havde vovet at stikke næ-
sen frem. På et tidspunkt da vi skulle 
trække vejret mellem forhandlingerne, 
stod vi i et solbeskinnet læ og så på de 
enorme kræfter, der er i strømmen i ka-
nalen ved Karrebæksminde.

Som sædvanligt blev vi godt forkælede 
af Gretes madkunst, og Ole holdt sig 
heller ikke tilbage med det flydende, 
men vil jeg bare sige, hold da helt op, 
når jeg betragtede størrelsen af snap-

men”, der skal inden for kort tid drøftes 
de muligheder, der måtte findes for en 
fornuftig drift. Ind til videre ser udlej-
ningen stoppet fra �0�0. Farmen besty-
relsen og de to gilders ledelser holder 
møde om dette spørgsmål den ��. april, 
for forberedelsen af et fællesmøde for 
alle gildebrødre i Næstved. Kan vi fin-
de de ”vise sten” til en fornuftig løs-
ning. Der er noget at tænke over. 

Da der er loppetorv i maj har vi aflyst 
et gruppemøde i maj.

Referent Kurt Muusmann

Her tager vi den søndag den 7. april kl. 
15.00 til Rønnebæksholm for at over-
være koncerten med Falgren & Friends, 
som vil gøre deres bedste for at vi kan 
få en oplevelse af musik og energi som 
den føles, hvis man er i New Orleans 
aka “the big easy”. Vi slutter dagen af 
hos Lise i Myrup.

Ref. Sole

seglassene. Hvis jeg havde ”bundet” 
sådan et par stykker, var min balance-
nerve kommet på overarbejde.

Vi sluttede med kaffebord på første sal 
af det dejlige renoverede ”fiskerhus”, 
og det lykkedes at fuldføre arbejdet 
med planlægningen af Sct. Georgs-
aften.

Frank
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præStø

Sct. 
GeoRGSaFteN

Onsdag den 24. april kl. 19.00 

Begynder med gildehal, herunder 
svendeoptagelse, fornyelse af gil-
deløfte m.v.

I eftergildehallen vi der blive dystet 
om totempælen. Desuden vil evt. 
spørgsmål vedrørende den forestå-
ende orienteringstur søges afklaret.

Husk tilmelding til gruppe 4.

Fredag den 29. marts mødtes 4 delta-
gere, der havde nogle hyggelige timer. 
Man blev enige om at mødes igen fre-
dag den 26. april kl. 13.00.
 
Tilmelding nødvendig på tlf. 2164 7076 
helst � dage forud.

maDGRuPPeNS 
Debut 

Lørdag den 27. april går turen til sko-
ven ved Vintersbølle med afgang fra 
Spejderhytten kl. �0.00. 

Rika træder ind som stedfortræder på 
denne tur, som bliver den næstsidste 
i vandregruppens sædvanlige form. 
Efter sommerferien overføres vandre-
gruppens aktiviteter til Præstøgildets 
nye struktur. 

NæSte vaNDRetuR

Skovbunden i Vintersbølle skov på 
samme tid et tidligere år.

Turen til Lekkende Skov i marts havde 
i det fine vejr samlet hele 5 deltagere. 
Rika håber på lige så godt fremmøde til 
turen i april.

Tilmelding ikke nødvendig. Man må 
gerne møde op, også sammen med en 
ven eller nabo, som ikke er gildebror.

præStø

Den fælles rengøringsdag i uge 
�5 er onsdag den 10. april fra 
kl. 10.00. Medbring madpakke og 
noget at drikke.

Spejderhytten skal have en om-
gang med kost, klud og vand

FoRåRSReNGøRiNG i SPejDeRHytteN

Spejderhytten skal have en om-
gang med kost, klud og vand

Den planlagte bustur er blevet ændret 
til en lidt kortere tur i vore egne biler. 
Vi påregner at køre en tur på ca. �50 
km i alt, bl.a. til steder, hvor der vil 
være god udsigt til udsprungen skov, 
vand og strand.

oRieNteRiNGStuReN
Onsdag den 8. maj 2019 - Afgang fra Spejderhytten kl. 10.00.

Vi satser på, at chaufførerne vil fylde 
bilerne op, og passagererne vil bidrage 
rimeligt til chaufførernes udgifter. Des-
uden kan der blive tale om en beskeden 
entré.

Deltagerne bedes medbringe � x kaffe/
te, frokostpakke, f.eks. håndmadder, 
der kan spises i skoven, samt krus og 
drikke nok til hele dagen. 

Arrangerende gruppe tager kage med 
til eftermiddagskaffen.

Vi anslår at være tilbage i Præstø ved 
�7-tiden; men hjemturen kan hver især 
beslutte evt. krydre med flere oplevel-
ser i vort dejlige Sydsjælland.
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præStø

eFteR GiLDetiNGet 2019

I anledning af indvielsen af den nye 
bro over Tubæk Å, som løber forbi 
Spejderhytten, påtog gildebrødre fra 
Præstøgildet sig at stå for levering og 
udskænkning af kaffe til de ca �00 
fremmødte gæster. 

På billedet står gildebrødrene klar, 
mens de afventer den officielle åbning 
af broen.

FiN FoRNyeLSe i  
SPejDeRHytteNS  
NaboLaG

Nogle hovedpunkter i Præstøgildets 
nye struktur, der følger af vedtagelsen 
på gildetinget i marts:

På gildeplan opretholdes årets gang 
med den ændring, at der ikke længere 
vil være grupper, men en tovholder 
støttet af et ad hoc team, der en måned 

ad gangen varetager gildehaller, gilde-
møder og div. arrangementer.

På gruppeplan fungerer gildet i det 
kommende arbejdsår som én gruppe. 
Lederen af gruppen vil være en gil-
debror, som tager tørnen en måned ad 
gangen sammen med frivillige med-
hjælpere som engagerer sig på ad hoc 
basis.

Gruppemødet og eksempelvis en gilde-
hal eller et gildemøde, der ligger i sam-
me måned, vil oftest blive taget hånd 
om af den samme tovholder og med det 
samme team. 

v/red

Stege

vi hejSer FlAget For

Fødselsdage:
Hanne Hansen       �0. april
Kirsten Zachariassen      �0. april 

hjertelig tillykke

GiLDemøDe
Mandag 13. maj kl. 19.30

Vi får besøg af Lissen Schou fra 
Kalvehave, som vil fortælle  glimt 
fra sine mange år under  fjerne him-
melstrøg, bl.a. Afrika og Sydameri-
ka, hvor Lissen arbejdede for F.N.

Men udgangspunktet bliver Køben-
havn, hvor Lissen er vokset op og 
havde sin tid som spejder - det var 
før �. verdenskrig !

Sideløbende har Lissen været og er 
fortsat stærkt optaget af Historie, 
hvor  dronning  Berengaria og Knud 
Lavard har en særlig interesse, hvad  
vi  sikkert også vil høre om.

Der vil blive serveret kaffe og 
kage.

Ægtefæller og gæster er meget vel-
komne til en pris a 25,00 kr.

Tilmelding til Ena: 
cjpoulsen@stegenet.dk eller 
tlf. 558�8��0 senest den  8. maj.

Hilsen 1. gruppe

Gilderådsmøde, mandag 27. maj

Ved en fejl er det i årsprogrammet an-
ført,  at der er  gilderådsmøde den �9. 
maj – det er en onsdag og den rigtige 
dato for gilderådsmødet er selvfølge-
lig:

Mandag, den 27. maj

Der vil senere blive sendt indkaldelse 
ud herom. 

Inger

RetteLSe

bemæRk
Gildemester Elnas  fastnedtele-
fonnummer eksisterer ikke mere. 

Elmas mobiltelefonnummer er 
fortsat: 2041 5055.



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

Deadline til nr. 4 
er tirsdag den 14. maj

kaLeNDeReN:
marts:
Ma.�8. Grp.møde i �. grp. hos  
 Karsten
Ma.�8. Grp.møde kl. �9.00 i 
 �. grp. hos Elna

april:
Ma.�5. Grp.møde i �. grp. hos Kirsten
To.�5. Grp.møde i �. grp. hos Inger
Ma.�9. Sct. Georgsgildehal, �. grp.

maj:
Ma.06. Grp.møde i �. grp. hos Jytte
Ma.06. Grp.møde i �. grp. hos Anni
Ma.��. Gildemøde �. grp.
Ti.�4. Deadline Nøglen
Ma.�0. Distriktsgildeting   Faxe
Ma.�7. Gilderådsmøde

juni:
Ma.0�. Friluftsgildehal  DGL    Stege
Ti.��. Grp.møde i �. grp. hos Ketty
Ma.�7. Sommertur �. grp.
Ti.�8. Deadline Nøglen

august:
Ti.��. Deadline Nøglen

September:
Ti.�7. Deadline Nøglen

Stege

oktober:
Ti.��. Deadline Nøglen

November:
Ti.�6. Deadline Nøglen


