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Fælles
Sommeren venter forude – lader vente
på sig i forhold til sidste år, hvor den
nærmest drænede os for energi, men
det har vi vel glemt alt om.
Alt omkring os grønnes – blomster
kæmper om at se mest farvestrålende
Redaktion:
Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com
2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk
Præstø
Lis Dam, tlf: 2164 7076
Fjordparken 40, 4720 Præstø
lis.dam@mail.dk



Fælles
ud – rapsmarkerne lyser op med deres
gule blomster. Alt i alt en sand fornøjelse som giver os fornyet energi.
Det eneste som griber forstyrrende ind
er de overfyldte lygtepæle med div.
kandidater til EU- og Folketingsvalg.
Lige nu er de svære at skelne fra hinanden, men vi må holde hovedet klart og
tage dem en ad gangen og holde ondskaben fra fornuften.
26. maj har Kronprins Frederik fødselsdag, der skal vi nok ikke med, så ingen
undskyldninger for ikke at komme til
stemmeurnerne der.
5. juni er straks værre – der skal vi til
grundlovsmøder – fejre dagen som er
en årlig tilbagevendende fejring af indførelsen af den danske grundlov. Politiske taler rundt om i landet, ses som en
fejring af det danske demokrati.

Stege
Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Og så er der lige Fars Dag som skal
passes. Den har været her siden 1935,
oprindelig var det kun en halv dag
– nok fordi det er farsdag hele året!!!
Men alligevel: pas på ham.

Deadline til nr. 5, 2019
20. juni

Gildetur er også blevet en tradition
mange steder. Det bliver en travl dag.

Forside:
Det var en hård tjans at være grovvaresælger på loppetorvet i Næstved. Flere billeder på side 6.

Husk at nå hen og afgive din stemme.
Vores eget lille interne valg i Distriktet
– mon plakaterne af vores kandidater

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

drukner i mængden? Vi må nok erkende at albuerne ikke er så spidse mere
som de har været. Så lad os passe på
dem som vil gøre et stykke arbejde for
os, som ikke selv stiller op. Det gælder
vel også vores politikere.
Det var lige den sommer vi kom fra.
Husk nu at nyde den i demokratiets

navn og med det danske flag blafrende
i sommervinden.
Nyd det og få samlet vitaminer til senere brug.
Rigtig god sommer til alle gildebrødre
i Distriktet.
Elna

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Suså Gildet, 2. gilde
Torsdag 23. maj
5-kamp

St. Heddinge
Søndag 16. juni
Gildeudflugt

Præstø
Lørdag 25. maj
Vandregruppen
Onsdag 5. juni
Grundlovsdag

Stege
Mandag 17. juni
Sommertur

Distriktet
Mandag 3. juni
Friluftsgildehal - Stege
Vordingborg
stadsgilde
Onsdag 12. juni
Friluftsgildehal

Faxe
Mandag 17. juni
Afslutning
Køge
Lørdag 22. juni
Sommerarrangement

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



Fælles

Fælles
Gøngernes Højskole
Sct. Georgs Gildet i Stege inviterer alle
gildebrødre i Gøngernes Distrikt til

Kære Gildebrødre

FRILUFTSGILDEHAL

Så er det tid til at melde sig til denne sæsons Gøngernes Højskole, hvor vi har valgt temaet

mandag den 3. juni 2019 kl.18,30

Danmarkskanon

på Parkeringspladsen før Nyord by.

Gøngerne Højskole er et tilbud til jer her i vinterhalvåret, som I enten kan bruge i jeres gruppearbejde,
eller hvis nogle har lyst, kan der dannes grupper på tværs af gilderne
i distriktet.
Højskolen indledes d. 19. september i Sognehuset i Faxe, hvor Bertel
Haarder er inspirator.
Derefter vil I få nogle arbejdsspørgsmål
D. 20. november mødes vi atter i Sognehuset i Faxe og får endnu et
inspirerende foredrag af Henrik Friis, der er leder af Karise Højskole og
Kariseuddannelsen.

Friluftsgildehallen starter med en guidet tur på Nyord.
Der vil være en lang og en kort tur.

Derefter kommer der atter et sæt arbejdsspørgsmål.
Vi slutter Gøngernes Højskole af i april. Der kommer nærmere herom
senere.

Efter rundvisningen kører vi til Hyllevang Naturcenter, hvor der vil blive serveret

Tilmelding til Højskolen sendes til igustafsen@gmail.com senest d.
20. maj 2019.

3 stykker smørrebrød.

I tilmelding skal I oplyse følgende:

Til den medbragte kaffe vil Stege Gildet sørge for kage.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og gilde

Prisen vil blive kr. 75 pr. medlem.

Desuden skal I oplyse, om I ønsker at deltage som en gruppe og oplyse
gruppens øvrige medlemmer.

Vi slutter aftenen med gildehal og bål.

Eller om I ønsker at danne gruppe med nogle fra andre gilder.

Medbring selv bord, stol og service samt drikkevarer incl.kaffe.
Tilmelding gildevis med navne senest den 26.maj til

Vi glæder os meget til at se jer
Karen Egholm (2. Vordingborg) og Inga Gustafsen (DUS)

Elna Christiansen, mail :jec@stegenet.dk eller telefon 2041 5055.
På Stege Gildet vegne Elna Christiansen
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Næstved Fælles

Næstved Fælles

Senior Lauget
Tirsdag den 30. april var seniorerne
på Farmen for at få styr på de ting, som
laugets medlemmet magter at udføre
af reparationer på Farmen. Vi var ikke
mange denne dag, så der blev ikke taget nogle beslutninger om det videre
arbejde.
Nu er klokken udendørs hængt op igen
efter reparation foretaget af ”TRIST” så

nu må vi da håbe, at der ikke er nogle
der igen skal more sig med at ødelægge
den.
Næste møde bliver tirsdag den 4. juni
kl. 10.00 hvorefter vi går på sommerferie.
På laugets vegne Hans Jørgen

5-kamp - 23. maj
Til 2. Gilde, Suså Gildet og alle spejdere over 17/18 år…!
Så er det sidste gang for i år og denne gang er det

loppetorv på grønnegade kaserne
- 11.-12. maj 2019

Frisbeegolf og Mikado
Vi mødes på Farmen
torsdag 23. maj 2019 kl. 19.00
Vi tænder grillen ”og lægger et eller andet op & hyggeligt samvær”
Pris grillmad: Gratis.(drikkevarer kan købes).
Tilmelding senest 20. maj til Helge på mail hbc@dlgmail.dk eller på
tlf. 5550 0605 gerne gruppevis.
Hilsen Helge, Suså Gildet
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Næstved Fælles

Suså Gildet

Naturlauget

Gildehal

- møde den 27. april 2019

- den 16. april 2019

En minimeret del af naturlauget mødtes
på Farmen til den månedlige gennemgang af – ja - naturen…! Vejrudsigten
så ikke særlig lovende ud, så vi iførte
os det regntætte tøj, inden vi gik i gang
med det udendørs arbejde.
Vi startede dog med at grave tingene
til det kommende loppetorv frem. Når
det ikke ligefrem er loppetorvstid ligger det godt gemt på loftet over værkstedet. Der er ikke så højloftet, så hvis
man har sin isse kær, må man næsten
kravle rundt deroppe. Så det var ikke
undertegnede der udførte dette vigtige
arbejde. Jeg kunne ’nøjes’ med at stå på
stigen og tage imod.

holdt hegnet oppe og på plads, måtte vi
desværre lade stå, da det viste sig, at de
var umulige at trække op. Så hvis der
sidder én derude med forstand på optrækning af ”hegnspæle” hører vi gerne
fra vedkommende…!
Den lille plæneklipper blev også efterset, da den vibrerede en del sidst jeg
brugte den.
Selvom vejrudsigten havde lovet masser af regn, klarede vejret op, så vi kunne nyde vores formiddagskaffe i dejligt
solskinsvejr.
Kurt

Bortset fra dette
vigtige job, fik vi
fjernet den sidste
del af dyrehegnet
omkring den første nye beplantning, og vi fik
også lavet den
længe efterlyste
og savnede sti fra
Farmen over til
toiletbygningen.
Stolperne
der
Den savnede sti.


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

En skøn aprilaften blev det Sct. Georgsaften. Vi var nogle og tyve glade gildebrødre m/k der mødtes netop denne
aften for at bekræfte vores gildeløfte.
Snakken gik livligt i vandrehallen så
Herolden måtte dunke ekstra kraftigt
med staven for at kalde os op i hallen. Vi blev mødt af tonerne fra Elton
John, og da han forstummede, bød
Gildemesteren os velkommen, og da
han mente vi havde en travl aften foran
os, gik han straks videre i teksten. Det
skete med musik fra musicalen ’Cats’.
Jens’ mestertale, som jo var hans sidste (i denne omgang) handlede lidt om
hvor svært det var at lave taler, når man,
som han selv sagde, var en ekstrovert
person, der havde rigtigt meget på sinde. Han syntes derfor at han havde lidt

udfordringer med at begrænse sig selv.
Han ville både opmuntre og provokere
på samme tid, men uden at overskride
grænserne (jeg syntes nu han har klaret
det fremragende i alle årerne…!).
Derefter lyttede vi, meget passende til
’My Way’, sunget af Frank Sinatra inden vi gik over til broderskabskæden,
Sct. Georgs budskabet og gildeløftet.
Sct. Georgsbudskabet, som var skrevet
af den islandske Gildemester: Thorvaldur Sigmarsson, var om hans egen
spejdertid, og om hvordan de lærte
spejderiet af de ældre spejdere. Da han
blev ældre rejste han ud i verden og
hjalp de lokale spejdergrupper og deltog i fællesskabet med ligesindede.
(I kan læse budskabet her:
https://sct-georg.dk/ - Red.)
Bente læste Gildeloven inden vi gik over til indsættelse af vores nye embedsmænd, som i dette tilfælde
begge er kvinder, men det
er en helt anden snak. Først
Bodil som skatmester og
dernæst Susanne som Gildemester. Susannes første
handling var at takke for
valget og dernæst lukke

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



Suså
uså Gildet
ildet

Gildehallen. Aftenens sidste musikalske indslag var med Michael Falch.
Eftergildehallen bød på en lækker hamburgerryg i fad med dertil hørende ris.

2. Næstved
Snakken gik som sædvanligt livligt,
kun afbrudt af Bente og Tim der begge
bød den nye ledelse velkommen og takkede den afgående for det store arbejde
de havde lagt i gildet. Herfra skal også
lyde en speciel tak til Søren for hans
store engagement, især med kontakten
til myndighederne. Ingen tvivl om at
han og hans viden vil blive savnet
Aftenen sluttede med at vi sang mørkets fugle hjem.
Kurt
PS.: Dragen takker for 266,- kr.

nyt fra grupperne
Gruppe 3
Efter en weekend fyldt med arbejde på
loppetorvet, samledes gruppe 3, til møde
hos Lis og Robert. Vi startede med almindelig snak om loppetorvet. Vi talte
om hvad der havde været godt, og hvad
der måske kunne gøres anderledes.

bålmad. Heidi laver plan for hvad hver
enkelt tager med, og sender besked ud
om dette samt mødetidspunkt.
Ref. Susanne NN

Dernæst så vi billeder af kalkmalerier
fra forskellige danske kirker, blandt andre Århus Domkirke og Viborg Domkirke. Som afslutning på vores emne
om kalkmalerier viste Robert os de
billeder, han havde taget, da vi var på
besøg i Tybjerg Kirke.
Gruppe 3’s sommerafslutning er planlagt til den 21. juni, hvor vi vil mødes
ved Busserhytten for at hygge os med
10
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Sct. Georgs gildehal
- mandag den 29. april
Der er altid en lidt spændt stemning på
Farmen, når vi samles til Sct. Georgsgildehal. Ikke anspændt, men nemlig
den spænding, der er lige før en højtid.
Det er lige før, at vi bliver konfronteret
med det, der står i Sct. Georgsbudskabet fra Thorvaldur Sigmarsson, citat:
En gang spejder-altid spejder Vi har
valgt at have spejderlov og -løfte med
os i den måde, vi lever livet på: citat
slut.
Lige om lidt står vi i kæden med de andre gildebrødre, og skal i overværelse
alle de andre højlydt sige at vi vil overholde lov og løfte. Det giver måske lidt
mulig eftertanke!

Denne Sct. Georgsaften skete der det
særlige og dejlige, at vi fik besøg af en
gruppe fra Slagelsegilderne, som gerne
ville opleve, hvordan vi holdt gildehal,
og måske også se, om vi nu behandlede
Merete ordentligt.
Gildemesterens tale var en omfattende
analyse af, hvordan begrebet ”Stemninger” kan fortolkes i alle mulige henseender, retninger og betydninger. En
fyndig tale, som gav stof til eftertanke.
En festlig efterhal med taler og sang,
afsluttedes i kæden rundt om bordene,
og medens lysene kastede deres bløde
skær over os, sang vi og lovede, at stå
last og brast.
Frank

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Kirsten Bronée
	12. juni
Erling Larsen
	14. juni
Jytte Sterren Olsen
3. juli

Hjertelig tillykke

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

Præstø

nyt fra grupperne

Sct. Georgs aften

1. gruppe
Vort gruppemøde i april foregik 7. april
i omegnen af Næstved.
Gruppen mødtes i “Herskabsstalden”
på Rønnebæksholm til en dejlig og
overraskende musikoplevelse. Det var
den kendte, og engang lokale, violist
Bjarke Falgren sammen med pianisten Esben Just der underholdt.

Vi tog afsked med huset ,som Lise nu
har sat til salg, håber hun får det godt
solgt.
Refr. Ole W.

Gruppe 3
Vi samledes hos Elke, og det gik som
plejer, når vi er der. Hyggen tog fuldstændig overhånd, vi spiste og snakkede og med fare for at gentage mig selv,
snakkede og snakkede i et væk.

Hvis man havde troet det gik stille af
sig i Herskabsstalden tog man fejl. Der
blev spillet meget smukt musik, krydret med jazzrytmer. i øvrigt var salen
helt fyldt, og denne eftermiddag fyldt
med et begejstret publikum.

Da vi jo i bund og grund er en upolitisk
organisation, så det var paludaneme
ikke det vi talte om. Men måske noget
i den henretning.

12

Henning Kristensen havde ønsket at
blive overført til Præstø, fordi han opholder sig mest her i sit sommerhus.
Højt humør i eftergildehallen

Bjarke F. fortalte at de to havde mødt
hinanden på det rytmiske musikkonservatorie, og med tiden havde det udviklet sig til et musikalsk venskab, et
venskab som vi nød godt af denne eftermiddag.

Efter musikken kørte vi til Lise Ks.
hjem i Myrup, hvor vi efter et dejligt
glas på terrassen, fik godt at spise. Vi
havde et hængeparti, idet vi skulle finde dato og mødested for vor gruppeafslutning. Vi blev enige om at møde
ved “Andelslandsbyen” ved Holbæk
onsdag den 12. juni. (Nøjagtig mødested, kl. spisning m.v.) kommer senere.

Præstøgildet havde den store glæde at
byde to nye gildebrødre velkommen i
vor midte.

Tårene havde jo også frit løb, ved tanken om den forestående adskillelse,
selv om sorgen blev noget afdæmpet af
tanken om hvem man skulle være sammen med de næste to år.
Inden vi kørte hvert til sit, aftalte vi,
at den sidste afsked skulle (fejres) øh
– finde sted i Bodil og Christians sommerhus den 26. juni.
Frank

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

Henning og Erik er nye gildebrødre i
Præstøgildet

Erik Christensen havde i flere år mødt
Sct. Georgs Gildet i forbindelse med
Fredslyset og følte sig tilskyndet til at
melde sig ind i vort fællesskab omkring
idégrundlaget.
Efter den højtidelige gildehal blev der
dækket op til eftergildehal omkring et
festligt pyntet bord med lækre sandwich, fællessang og den årlige konkurrence om retten til i det kommende år
at give husly til den efterhånden lidt
aldrende totempæl.

Gøngernes Distrikt indbyder
til friluftsgildehal mandag
den 3. juni.
Se indbydelsen på fællessiderne.

Næste vandretur

Lørdag den 25. maj kører vi til Nørre
Vedby i det nord-vestligste hjørne af
Falster og går en tur i ro og mag i fritidsområdet Bavnehøj mellem Nørre
Vedby og Nørre Grimmelstrup.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Præstø

Præstø

orienteringsturen
At det hedder orienteringstur, var vi 4 i
en bil, der oplevede.
Vi begyndte med at finde vej sammen
med alle de andre, drak formiddagskaffe og spiste frokost de rigtige steder,
nød naturen og udsigterne, samlede
sten og som sidste bil af sted blev vi
enige om at køre ad ”den kønne rute.”,
Hvilket resulterede i at vi kom en halv
time for sent til Karise.

Tak til arrangerende gruppe for en dejlig dag.
Rika
Der var for få tilmeldte til at gennemføre den ellers påtænkte bustur til ”De
Glemte Kæmper” på Københavns Vest
egn.
v/ Lis D

Opgaven undervejs på orienteringsturen var en konkurrence om at tage et
sjovt, skævt, tosset, smukt eller romantisk foto til minde om turen.
Nedenfor ses 2 af i alt 6 indsendte:
Paparazzifoto lige før afgang

Vi blev tilgivet og fik lov til at opleve
Permatopia, via foredrag og selvsyn i
både samlingshuset og privaten.
Formiddagskaffe med hjemmebagte
boller i strid blæst i Faxe Ladeplads.

Gæstens sko indenfor i et privat hus på
Permatopia
I Boesdal gl. kalkbrud nød vi vores
medbragte frokost i næsten sommerligt
vejr.

Grundlovsdag

- den 5. juni
Vi mødes ved spejderhytten kl. 16.00 - efter at vi alle har
stemt - med godt humør og påklædning efter vejret.
Derefter gik turen videre til et kort stop
ved Vemmetofte Kloster, hvor vi sang
en medbragt morgensang inde i klosterhaven.
14

Dagens sidste stop var en introduktion
til økosamfundet Permatopia i Karise.
Vi fik serveret eftermiddagskaffe og
hjemmebagte boller.

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

Vi skal til Avnø og nyde vores andalusiske kaffe og de røde
pølser. Bål, udsigten og en lille travetur. Husk stol, krus og
drikkevarer. Evt. afbud til Annette.
På gensyn - gruppe 1.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege

Stege

GILDEMØDE
- mandag den 13. maj
Beretning om bl.a. 43 spændende år i
FN-tjeneste.
Denne aften mødte 27 personer op i
Spejderhytten.
Jytte bød velkommen og vi sang: Jeg
elsker den brogede verden
Det var dejligt, at man både fra Præstø
og Vordingborg gilderne støttede op
om denne aften.
Vi havde besøg af Lissen Schou, der
bor i Kalvehave, og hun fortalte om sit
lange liv. I dag er hun 95 år gammel.
Som barn var hun blåmejse i Gentofte
1. og hun fortalte bl.a. om en tur til
Sverige. Turen gik langs Østkysten og
man sov i lade i 2 uger.
I 1935 var Lissen inviteret med til modtagelsen af Dronning Ingrid og Kronprins Frederik, da de kom sejlende til
Danmark efter stort bryllup i Sverige.
Hun var specielt glad for at skulle med,
idet hun så fik den spejderhat, hun havde ønsket sig læmge.
Som spejder blev det også til en cykletur til bl.a. Gøteborg. Lissen var spejder i 11 år.
16

Efter at have boet i Gentofte og sammen med sine søskende have gået i
skole/gymnasie i Gentofte, besluttede
faderen, at de skulle flytte til Nyhavn.
Der havde han forretning.
Lissen besluttede, at hun ville fortsætte
i skolen i Gentofte og måtte derfor cykle derud hver morgen.
Da Lissen gik i 1g. begyndte krigen. På
cykleturene under krigen, mødte hun
hver morgen Kong Christian den 10.,
der kom ridende på sin hest.
Dette blev til, at kongen hver morgen
hilste på Lissen, og en morgen, da hun
var sen på den, mindede han hende om,
at hun nok kom for sent.
Da Lissen blev student, måtte de ikke
løbe om hesten på Kgs. Nytorv. Derfor var der en far, der havde fået malet
en hestefigur og i hans have måtte man
så fejre den store dag og løbe omkring
hesten her.
Herefter blev studierne på Handelshøjskolen til korrespondent og senere til
translatør.
Efter endt eksamen søgte Lissen arbejde på Dagmarhus for at blive tolk ved

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

flygtningearbejdet. Hun fik det ikke .
Søgte derefter ind til SAS og fik arbejdet.

I 1983 arbejde hun med et program i
Afrika for så i 1988 at ende i Danmark.

Men så blev hun kontaktet og kom
med FN til den Franske Zone i Tyskland. Hun skulle oversætte fra engelsk
til fransk.

Dette blev til 43 år i FN`s tjeneste.

Der var 10.000 polske flygtningen, der
absolut ikke ville Øst på. Dem prøvede
man så at få flyttet andre steder hen.
Det tog halvandet år.
Så kom hun til Geneve og derfra til Argentina. Her mødte Lissen sin argentinske mand, han var tandlæge.Lissens arbejde bestod af familiesammenføringer
af store mængder italienere.
I 1973 dør Lissens mand. Hun kom til
Chile, og der fik hun bl.a . flyttet 43.000
chilenere til 43 lande .Det var en fornøjelse, men også et tungt arbejde.
Tilbage til Geneve, men det blev for
farligt for datteren, der var 18 år, hvorfor hun kom til Danmark.
I 1980 gifter Lissen sig med en norsk
overlæge. Det blev kun til 14 dage
sammen, så skulle hun igen til Geneve,
hvorfra hun blev sendt til Bolivia.

Selvfølgelig har Lissen mange interesser, bl.a. Historie. Her har dronning
Berengaria særligt interesseret hende,
idet hun mener, hun blev moppet, da
hun kom til Danmark.
Alt dette var spændende at høre på, der
var selvfølgelig små fortællinger ind
imellem.
Under spørgetiden fik vi kaffe med bl.a.
en gave fra Elna og Jan: Rubinsteinerkage. Den smagte godt. Vi sluttede
med at synge “Ole sad på en knold og
sang”
Ketty

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Ena Poulsen

18. juni

Hjertelig tillykke

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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SCT. GEORGSGILDEHAL
- mandag, den 29. april
En smuk aften fuld af solskin mødtes
vi igen i Spejderhytten til Scr. Georgsgildehal.
Vi indtog vore pladser i Gildehallen til
tonerne af Vivaldis forår og derefter
sang vi Det øjeblik vi lever i.
Elna havde i sin gildemestertale som
gennemgående tema bundet en smuk
buket af minder: Minder har vi alle og
minder er mange ting. Alle de minder,
der var ens ”første gang” og hvad så livet ellers har budt på af stort og småt.
Minder er jo også OS. Og lige nu er
det os, det hele handler om. Jeg ved at
mange af jer kan huske tidligere spejderløb – fastelavnsfester og ikke mindst
festlige gildeting. Selv om jeg kun har
været med i 20 år, har jeg bestemt også
mange gode oplevelser/minder at tænke
tilbage på. Det er jo sådan, at jo ældre
vi bliver, jo flere minder har vi. Jo flere
gode gamle dage bliver der. Men hvad
er de gode gamle dage – det er de dage,
der kommer forude og som vi om kort
tid tænker tilbage på og som vi selv har
mulighed for at fylde positivt op.
Elna sluttede sin gildemestertale med
ordene: Husk at leve livet – og sørg
for at give de gode gamle dage videre.
Karsten læste Sct. Georgsbudskabet
2019, der var skrevet af landsgildeme18

ster i Island Thorvaldur Sigmarsson og
omhandlede spejderliv, ledelses- og
bestyrelsesposter i spejdergrupper og
-organisationer og senere deltagelse i
Sct. Georgsgilderne. En gang spejder
altid spejder og sluttende med ordene:
En spejder er altid beredt og det ønsker
vi også at være i gilderne.
Vi dannede kæde og bekræftede gildeløftet og under gildehallen blev spillet
Den gamle skærslippers forårssang,
sunget af Poul Dissing og vi sang Kom
maj du søde milde.
Ena læste gildeloven, fanen blev rullet sammen og gildehallen sluttede til
tonerne af Sommerset spillet af Poul
Harrison.
Herefter kunne vi sætte os til et smukt
pyntet forårsbord. Ketty havde haft
travlt i sit køkken og serverede en meget lækker og flot pyntet fiskelagkage
og til kaffen havde Ketty bagt en skøn
rabarberkage.
En eftergildehal med god stemning,
snakken gik livligt omkring bordet og
det blev for at blive i gildemesterens
tema endnu en minderig aften, som vi
takker for i 1. gruppe.
Inger.

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

SOMMERTUR TIL MIDDELALDERHAVEN
Mandag, den 17. juni 2019
Vi mødes i haven kl. 18.00, hvor der vil blive en guidet tur. Derefter indtager
vi vores medbragte mad.
Den turhavende gruppe vil sørge for kaffe og lidt sødt, hvilket er gratis for
alle. Men I skal selv medbringe drikkelse samt et krus til kaffen.
Tilmelding for gildets medlemmer samt ægtefæller og gæster, senest den
12. juni 2019 til Elna: jec@stegenet.dk eller telefon 2041 5055.
Sommerlig hilsen
2. gruppe

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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KALENDEREN:
Maj:
Ma.20. Distriktsgildeting Faxe
Ma.27. Gilderådsmøde
Juni:
Ma.03.
Ti.11.
Ma.17.
Ti.18.

Friluftsgildehal DGL Stege
Grp.møde i 2. grp. hos Ketty
Sommertur 2. grp.
Deadline Nøglen

August:
Ti.13. Deadline Nøglen
September:
Ti.17. Deadline Nøglen
Oktober:
Ti.22. Deadline Nøglen
November:
Ti.26. Deadline Nøglen

gilderådsmøde
Mandag 27. maj kl. 19.30 hos
Elna
Indkaldelse er semdt ud.

Elna

Deadline til nr. 5
er tirsdag den 18. juni

FRILUFTSGILDEHAL
mandag den 3. juni 2019 kl. 18,30 på Parkeringspladsen før Nyord by
Se annoncen side 4.
20

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

