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Fælles
Ingen må tankeløst glemme stilhedens stemme!
Det kan også være godt at have travlt
Det er dejligt at være sammen med an- den gode travlhed, hvor det vi gør, er
dre mennesker.
noget vi er optaget af, har lyst til.
Det er dejligt at have noget at tale med
Men travlhed kan også blive en livsstil.
hinanden om.
Hvis vi underholder hinanden med: ”Åh
Det er godt at have noget at gøre.
jeg havde så travlt i går, og jeg skal nå
så meget i den kommende uge!!”.
Redaktion:
Så kan travlhed blive et prestigespørgsSuså Gildet Næstved og
mål:
ansvarshavende redaktør
Se hvor betydningsfuld jeg er, se hvor
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
travlt jeg har! Travlhed kan blive en
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
flugt fra at sætte sig ned og tænke over,
kalbyrisvej99@gmail.com
hvad jeg vil med mit liv: Hvor vil jeg
2. Næstved
hen? Hvad er meningen med det, jeg
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
gør? Hvad er det egentlig, der betyder
Nyvej 18, 4262 Sandved
noget?
hanneogfrank@privat.dk
Ord er godt, ja. Men ord kan også blive
Præstø
en endeløs køren ord frem, som ingenLis Dam, tlf: 2164 7076
ting betyder, bare for at fylde tavsheden
Fjordparken 40, 4720 Præstø
ud. Som når vi lader fjernsynet eller
lis.dam@mail.dk
radioen køre i baggrunden hele tiden,
så at stilhed og tavshed aldrig opstår.
Stege
Stilheden, hvor man må stoppe op og
Inger Jensen, tlf. 5581 5345
tænke sig om! Ikke være bange for stilStoregade 37, 4780 Stege
heden, men opleve stilheden, der kan
mogensjensen@advokatstege.dk
give mulighed for ro og eftertanke!
Deadline til nr. 7, 2019
”Ingen må tankeløst glemme stilhedens
19. september
stemme”, sådan skriver Anne Dorthe
Forside:
Michelsen i en af sine sange.
Fra Startskuddet på Mukebakken
Hermed ønsker jeg jer alle en dejlig
i Næstved. Zebraspejderen deltog
sensommer, og på gensyn i gilderne.
også.
Se side 10-11.
Bodil, 2. Næstved
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Fælles
Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
FAXE
Mandag 2. september
Spejdergildehal
3. Vordingborg
Mandag 2. september
Gildehal
SusåGildet
Lørdag 7.september
Foreningernes Dag
Tirsdag 10. september
Gildehal
2. Næstved
Lørdag 7.september
Foreningernes Dag
Mandag 9. september
Gildemøde

Præstø, stege,
vordingborg
Tirsdag 17. september
Spejdergildehal
KØGE
Onsdag 18. september
Gildemøde
Distriktet
Torsdag 19. september
Gøngernes Højskole
2. Vordingborg
Onsdag 25. september
Gildemøde

ST. HEDDINGE
Lørsdag 14. september
Høstgildehal

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”



Næstved Fælles

Fælles
Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, LollandFalster og Vestsjælland Distrikter indbyder til

I-dag

Program:

Lørdag den 2. november 2019 kl. 10.00-15.15
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev

Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød
Kl. 10.30 Malene Ravn - Om romanen ”I dine øjne”.
Malene Ravn er uddannet cand.mag. i dansk, sprogpsykologi og retorik. Hun har også skrevet flere
bøger bl.a. “I dine øjne”, som blev meget omtalt sidste år. Det er en slægtsroman, der bygger på en
autentisk hændelse, om det uægte barn af en kinesisk tryllekunstner, Lai Fun, der blev udstillet i
Tivoli i 1902. Malene Ravn fortæller levende om sit arbejde med romanen og baggrundsmaterialet
med billeddokumentation, om Eriks, det uægte barns, opvækst og liv. Om hvordan det er at se anderledes ud uden at vide hvorfor. Danmarkshistorien løber som et bagtæppe bag fortællingen, og
der rejser sig samtidig et spørgsmål, om hvor frie vi er.
Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl.
Kl. 13.15 Søren Hermansen, sognepræst og dramakonsulent
- Om ”Herrens Veje” – et spejl af danskernes tro.
”Herrens veje” er en DR-Tv-serie om tro. Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. Hovedpersonen er provst. Han har
to sønner, der begge skulle have trådt videre i familiepræsteskoene, men tilværelsens hjul drejer. Det
er ikke bare en serie om tro, men det er også et menneskeligt drama, der når ned i de dybeste lag af
menneskelivet. Serien har vundet en del priser bl.a. som Bedste Tv-serie 2017 i Danmark. Endvidere
fik Lars Mikkelsen i efteråret 2018 den fornemste pris, en Emmy, en Tv-serie kan få. Serien vandt
3 Robertpriser i 2019 for bedste serie, bedste mandlige og kvindelige hovedrolle. Sognepræst Søren
Hermansen var med som hovedkonsulent for serien. Dette arbejde, der varede fra foråret 2015 til
efteråret 2018, bestod i at være den præstelige sparringspartner for forfatterteamet med Adam Price
i spidsen. Desuden havde Søren Hermansen samarbejde med Lars Mikkelsen og Ann Leonora Jørgensen, der var hovedkaraktererne i serien. Vi skal høre om processen og se klip fra serien.
Kaffe og kage serveres i en pause.
Kl. 15.15 Farvel og tak for I-DAG
I-dag er et tilbud til alle gildebrødre med ledsager og gæster. Fyld bilen og mød op. Kontakt den
lokale DUS, hvis I har ekstra plads i bilen eller vil køre med hos andre.
I-dagen koster 200,- kr. og omfatter 2 foredrag, morgenkaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe.
Der betales ved indgangen, kontant eller med mobile pay.
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Vi mødes på stand 23 i
Rådmandshaven

lørdag 7. sept.
kl. 10.00-14.30
Hvis du har lyst til at repræsentere Gilderne
i Næstved en time eller to, kan du kontakte
Inger på mail inoc@stofanet.dk eller tlf.
2968 1114

Direkte bindende tilmelding til nedenstående - angiv navn og gilde - senest 21. oktober 2019.
Jette Rasmussen DUS – Dragsholm 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk
Inga Gustafsen DUS – Gøngerne 5171 4867 – igustafsen@gmail.com
Amy Jørgensen DUS – Lolland Falster 2970 3899 – k@jak5.dk
Ole Skude DUS – Vestsjælland 2137 1643 – goskude@gmail.com
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Husk at møde op!
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”



Næstved Fælles

!!!

farmen søger
ASTER
H personer til RENGØRING
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 beslutning.
Det betyder, at vi fra 2020 står og mangler personale til rengøring
efter udlejning.

Kære alle Gildebrødre i Susågildet, 2. gilde Næstved, ledere
samt spejdere over 18 år

5-kamp 2019-2020
Nu er 5-kamp lauget klar med en ny spændende sæson.
Vi tilbyder i denne sæson:
16. september 2019: Krolf
26. november 2019: Dart
22. januar 2020:
Ludo
Byløb
21. marts 2020
14. maj 2020:
Sjove lege

Rengøringsjobbet er et lønnet arbejde, hvor der udbetales timeløn,
feriepenge og kørselsgodtgørelse og lønnen er skattepligtig.

Vi håber at se mange, såvel tidligere deltagere men også meget gerne nye
spejdergrupper til et par timers sjov og hygge med andre voksne der deler
spejderinteressen.

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

Oftest finder arrangementerne sted på Farmen men det vil fremgå af de
enkelte indbydelser der alle sendes ud ca. 1 måned før arrangementet.

En betingelse for at kunne fortsætte udlejningen efter 2019, 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 udlejningen også den nødvendige indtægt, så vi som gilder kan beholde FARMEN som samlingssted.
Lige i øjeblikket har vi flere på venteliste, som lejere i 2020, som vi
holder hen, ind til vi kender rengøringssituationen.
Med gildehilsen Tommy Møller, Sekretær
		
FARMENs bestyrelse
		
Mail: figenvej000@gmail.com


Næstved Fælles

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

Første dyst Krolf løber som nævnt af staben mandag d. 16. september.
Vi mødes kampklare bag Næstved Svømmehal, Nygårdsvej 100 kl. 18.30.
Banerne er lejet frem til kl. 20.00 hvorefter
der vil blive serveret kaffe/te og kage.
Pris for deltagelse er kr. 10,- pr. person.
Øl/vand kan købes.
Tilmelding med antal til første dyst senest
12. september til Lykke på SMS 2729 1829 eller mail: lykke@fladsaaturist.dk
Spejder/gildehilsen, 5-kamp lauget
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Næstved Fælles
Spejderleder Kirsten Smidt Hansen fejrer 60-års jubilæum som
spejder

INVITATION TIL
åbent hus
onsdag den 18. september
2019 kl. 17.30-20.00
hos Tonkawa-Stammen
Ved Åsen 67 i Næstved
Jubilæet skal naturligvis markeres
på bedste spejdermanér, og Tonkawa-Stammen inviterer derfor til en
festlig spejderaften med bål, ”indianere i svøb” og masser af spejderaktiviteter.

Tidlig Troldelejr
Tommy har set dette, som stod i
Næstved Tidende i 1944.

Alle interesserede er meget velkomne!

Det kan jo ikke have været på FARMEN de har afholdt lejren, da den først
blev købt i 1963, så måske KLINTEHYTTEN.

Naturlauget
- 27. juli 2019
En herlig varm sommer er i skrivende
stund i fuld gang. Masser af sol og varme og masser af vand. Nogle har vist
fået mere end rigeligt af det hele.
Nå, men vi mødtes alle mand med et
par enkelte undtagelser; én var fraværende pga højskoleophold og én kunne
ikke komme pga ferie, men sådan er
der så meget!
De resterende af os gik i gang med de
opgaver vi mente vi kunne klare. Pigerne gik i gang med at bygge et hotel
og vi mænd kikkede på den lille plæneklipper, da vi havde fået en melding
om, at den var i udu. Vi konstaterede
hurtigt at der skulle fagfolk til, hvorfor
den blev kørt op på traileren og afleveret på minitraktorgården. Når dette
blad udkommer midt i august, skulle
den gerne være i fuldt vigør igen.

os, men hvis vi er mange nok hænder,
er den ikke urealistisk. Det er lidt ligesom at spise en elefant – man er nødt til
at gøre det i små bidder!
Nå men vi kom da i gang og fik taget
et pænt stort område, men det er et arbejde der kræver mange hænder. Derfor vil det også være rigtigt dejligt, hvis
der var nogen der ringede og sagde, at
vi vil da gerne hjælpe.
Hotellet som pigerne var i gang med er
jo, som I nok vidste, et insekthotel, og
det fik en flot plads på rafteskuret. Her
er gjort plads til et varieret udvalg af
insekter i alle størrelser, så der vil være
noget at kikke på fremover.
Vi mødes næste gang d. 24. august.
Kurt

Vi har længe gået rundt om
den varme grød i forbindelse
med at få luget det stykke
skov vi befriede for hegn i
foråret. Vi skulle jo gerne
have det renset så de små træer ikke skal kæmpe så hårdt
for lyset og næringen. Det er
en stor opgave vi har foran
Har lige fået byggetilladelse
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Startskud 2019
300 spejdere var med til Sct. Georg Gildernes startskud på Munkebakken
En gammel tradition blev vækket sidste
år efter mange års dvale. Tidligere var
det en fast tradition, at når skolerne begyndte efter sommerferien, så startede
spejdersæsonen. Succesen fra sidste år
blev gentaget med start på Akseltorv,
hvor alle troppene og forældre samledes. Herfra gik man i det strålende
solskin i samlet flok gennem byen til
Munkebakken, ført an af de grønnes
Tambourkorps.
Tidligere leder af Peder Bodil Spejderne, Lars Westermann, stod for velkomsten sammen med Lene Høilund
Jensen, der i en lang årrække var leder
af tambourkorpset.

Som en forfriskende nyhed havde man
i år inviteret Linda Frederiksen, formand for kulturudvalget, der stod for
selve indvielsen. Det var tydeligt, at
Linda i sin velkomsttale viste, at hun
også havde været spejder i sin ungdom.
Nu er Linda ansvarlig for de kulturelle
tiltag, der foregår i Næstved, deriblandt
tilskud til spejderarbejdet. Det er altid
rart at give tilskud til et nyt telt, som
man står og mangler inden sommerlejren.
Tina Buch fra Peder Bodil Spejderne
underholdt spejderne med sanglege,
bl.a. ”Fader Abraham” og ”Bæversangen”.

Man havde også inviteret en spejder
fra zebrapatruljen, og denne spejder fik
gang i lattermusklerne. Han fik samlet
et spejderorkester, der spillede helt vildt
på luftguitarer. Men han havde også
medtaget sin gorilla. Den var gemt bag
træerne, men sprang pludselig frem,
da den så de mange spejderpiger. Den
kastede sig over dem, og nogle af spejderne blev lettere forskrækket. Gorillaens favoritspise er spejdersko med tilhørende væske. Det guffede den i sig.
Zebraspejderen havde sit besvær med
at ”neutralisere” gorillaen, og ville lære
den at binde sig selv med forskellige
knob, som kendes af spejdere. Men det
var svært, og gang på gang slap gorillaen fri, og løb tilbage til spejderne og
fortsatte sine grovheder. Til sidst huggede han zebraspejderens uniform, og
den fik den på, faldt den til ro, og blev
helt ”menneskelig”.
Aftenen sluttede med fællessang: ”Nu
flyver mørkets fugle ud”, fortæller Robert Fischer.

10
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Suså Gildet

Suså Gildet

nyt fra grupperne
Gruppe 1
Vores sommerafslutning gik denne
gang til Annes sø. Vi mødtes kl 16
hjemme hos Anne og Finn og efter der
var plukket hindbær til desserten gik vi
ned til søen, vi skulle undervejs finde
noget som vi kunne bruge til maden,
det blev til løg og naturens urter. Da vi
kom frem kastede vi og over at lave aftensmad som i første omgang bestod af
kartoffelsalat.
Derefter legede/spillede vi ringspil og
stigegolf .
Så fandt Finn skovlen frem og gravede
en dejlig maoristeg op fra bålpladsen.
Det bliver et fyrsteligt måltid, for Tim
havde i mellemtiden ristet nogle squash
over bålet.

blev afholdt den 18. juni. på Kråruplund ved Sakskøbing.

landshavet, og vi så ikke en eneste
myg.

Aftenen blev festligt indledt, idet der
blev fejret et 60-års jubilæum, hvor rigtig mange var mødt op, ca. 50-60 glade
gildebrødre.

Det var også lidt nostalgisk for mig at
være på Kråruplund, da jeg for ca. 35
år siden var på sommerlejr her med
en flok minispejdere, men hytten var
blevet renoveret siden dengang, da var
den med stråtag.

Efterfølgende blev der holdt gildehal,
hvor distrikts gildemester Viktor Birk
talte om betagelsen af de smukke danske øer.
Der blev sunget de kendte sange, med
akkompagnement af 2 på klarinetter,
rigtigt smukt. Sluttede med 5 min. Sct.
Georg.
De to jubilarer.

Til dessert bagte Kurt vafler med mosede hindbær.Vi sluttede af med at drikke
kaffe indenfor.
Jeg vil gerne sige tak for en god dag og
tak for tiden sammen med jer i gruppen
Hilsen Dot
Gruppe 4
Sommergruppetur til Kråruplund
Vi havde i gruppe 4 besluttet at deltage
i Lolland Falsters Friluftsgildehal som
12

En dejlig aften - En god måde at fejre
sin fødselsdag på.
Bente Møller

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

Lejrbålunderholdning
Herefter blev den medbragte mad nydt
i den smukke sommeraften - og der
blev sunget fødselsdagssang for mig,
hvor dejligt. Ellen blev også hædret, da
det er 40 år siden Ellen kom ind i Gildet i Maribo.
Derefter var der lejrbål med sang og
guitarspil, hvor alle de gode gamle
spejdersange og bevægelsessange blev
genopfrisket.
Sluttede med at gå til vandet for at se
en meget smuk solnedgang over Små-

gildehal
Farmen
tirsdag 10. september kl. 19.30
Vandrehal fra kl. 19.00
Vi markerer, at Ellen Larsen har
haft 40-års jubilæum
Gruppevis tilmelding til Niels A.,
njandersen@stofanet.dk
senest den 6. september.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
Gruppe 3
Sommermøde/afslutning
Gruppe 3 havde valgt årets længste dag
til at holde sommerafslutning.
Vi havde sat hinanden stævne ved Busserhytten, hvor vi ville stege lidt kød
til vores medbragte salat. De først ankomne beviste, at de stadig ikke havde
glemt at tænde bål uden brug at kemi-

Suså Gildet
ske midler. Da de sidste var ankommet,
spillede vi et par omgange stigegolf,
indtil bålet var tilpas til kødstegningen.
Desserten var pandekager som vi selv
bagte over bålet, som vi dog måtte forsyne med lidt mere brænde, for at få

Gildeudflugt
til andelslandsbyen
nyvang
– 14. september 2019 –
Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Peder Bodil Spejdernes hytte,
Ryttervej
Efter besøget: Eftermiddagskaffe isamme sted.
Aften: Grillaften samme sted medbring kød og drikkevarer til eget
forbrug og en lille skål salat til fællesbordet.
Pris ca. kr. 150,- Vi arrangerer fællestransport.
Bindende tilmelding gruppevis til Robert senest den 5. september på tlf.
2491 1780 eller 5573 1780.
Dot, Tim, Robert

14
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tilstrækkelig med varme til formålet.
Som tilbehør til pandekagerne var der
sørget for både det sædvanlige såsom
marmelade og sukker, som noget nyt
prøvede vi også Nutella, som vi ikke
alle havde prøvet på pandekager før.

Vejret viste sig fra den pæne side, sol
og frisk vind, så da maden var fortæret,
blev vi enige om at gå en runde på Farmen, der rigtig tog sig ud, med nyklippede græsarealer og mange forskellige
træarter.
Akkompagneret af liflig fuglesang
ryddede vi op og tog hjem, efter at
have ønsket hinanden en rigtig god
sommer
Gruppe 5
Gruppe 5 holdt sit første møde den 14.
august hos Palle. Vi valgte Inger til
gruppeleder, og gik straks i gang med
at planlægge det første arrangement,
Foreningernes dag. Vi fik planlagt aktiviteter for de besøgende på standen og
udsmykning af samme. Vi håber på opbakning på dagen. Dernæst talte vi løst
om kommende arrangementer.
Til slut talte vi om Sjællandskes håndtering af aflysningen af Troldelejren,
som fik en meget negativ drejning.
Heldigvis blev årets Startskud afviklet
med bravur, alle hvis hjerte banker for
spejderbevægelsen, må have glædet sig
over alle de børn og unge, der gik gennem byen, med Tamburkorps og faner
i spidsen.
SNN

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

2. Næstved

nyt fra grupperne
2. gruppe
Den 22 juni sluttede vi de sidste 2 års
gruppearbejde med en tur til Skælskør.
Vi var selvfølgelig ledsaget af vore
ægtefæller.
Vi mødte kl. 10.00 hos Kirsten og Kurt
Bronée, hvor vi fyldte op i bilerne, og
satte kurs mod Skælskør, hvor der var
bestilt bord på Solsikken, der ligger på
havnen.
Vi valgte hver især, hvad vi havde lyst
til at spise, som vi så nød til jazz toner
leveret af New Or´Nielsens jazzband.
Efter et hyggeligt besøg på Solsikken
satte vi kurs mod Næstved, hvor der
var kaffe og kage hos Hans og Gunhild
Kõser. Vejret var fremragende, så kaffe
og kage blev nydt på terrassen. Efter
hygge og god snak takkede vi hinanden
for samværet i de sidste 2 år.
Referent Kurt Muusmann
Gruppe 3
2. Næstved Sct. Georgsgilde gruppe 3.
Gruppetur fredag den 12. juli.
Oprindeligt havde vi aftalt, at mødes i
Bodil og Christians sommerhus, men
planerne blev lavet om. I stedet samledes vi i Næstved, og drog ud på nogle
små og uanseelige veje, hvor ikke én
af os havde været før. Pragtfulde natur16

Kære gildebrødre
scenarier afvekslende med hyggelige
småbyer og dejlige landsteder passeredes i det pragtfulde vejr.
Og hvor kan man så opleve det? Det
kan man, når man ad små veje kører
mod Præstø. Det var såmænd der vi
havnede, nå, ja, undskyld, men vi sluttede ved havnen i Præstø, hvor vi gik
en hyggetur og så på BÅDE OG. Derefter hengav vi os til vores yndlingsbeskæftigelse; snakke og spise i timer.
Alt i alt målt med vores gruppe 3 alen,
en perfekt dag, det eneste der gjorde
skår i glæden, et stort et i hvert fald, var

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Erik Rubek
20. aug.
Knud Krüger
22. aug.
Tove Wulff 	11. sept.
Niels Ole Kajhøj	18. sept.
Hans Köser	23. sept.
Lise Köser	30. sept.

Hjertelig tillykke

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

den beklagelige kendsgerning, at Elke
desværre måtte melde ”forfald”, hun
har nemlig kommet i karambolage med
en krukke, og resultatet var, at Elke
desværre måtte blive hjemme.
Frank.
Ny gruppe 2
Den ny 2. gruppe havde deres 1. møde
6. august. i Vesterhave. Efter en let frokost besluttede vi: Ole Wulff blev gruppeleder.
Vi blev enige om at vi til vore møder,
skulle vi starte med at gå ud til foredrag, udstillinger o.lign. og så bagefter
samles og tale om oplevelsen. Der blev
ikke fastsat nogen bestemt ugedag, det
afhang af mødet.
Til næste møde skulle vi tale om emner
frem til nytår. Vor gruppe er turhavende
til “Møde om Farmen” den 7. oktober.
Jeg har fundet ud af, at det er Farmens
bestyrelse der indkalder, og vi kan fra
Tommy Møller få antallet tilmeldte den
2. oktober, således vi til vort møde den
3. oktober kan disponere.

Så synger sommeren på sidste vers, og
jeg håber I alle har haft en dejlig sommer, for den har jo igen budt på varme,
mange solskinstimer, men jo også nogle heftige regnskyl. Jeres oplevelser
har nok været meget forskellige, vi er
jo ”så forskellig en flok”, for nogle skal
der ske en masse, andre vil gerne tage
den med ro, men det vigtigste er jo, at
vi har det godt med det, vi vælger.
I år lavede vi ikke et arrangement i
august, da de senere år har vist, at ”pensionisterne” ikke havde tid i august,
men NU begynder vi på årsplanens tilbud, og jeg håber I vil bakke op fra start
med gildemødet i september, som kan
blive en fornøjelig og hyggelig aften.
De nye grupper er nok også ved at
have haft deres første møde, så snart
er vi alle i arbejdstøjet og klar til
at nyde samværet med hinanden.
Jeg glæder mig til at gense jer alle
sammen!
Bodil

Vort næste møde er som nævnt 3. oktober kl. 12.00, hos Lise Køser.
Husk kataloger, kirkeblade m.v. så vi
kan finde gode emner til vore møder.
Refr. Ole W.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved

Præstø

2. gilde holder

GILDEMØde

9. september kl.. 19.00 på Farmen
Vi har inviteret Per M. Hermansen og kapelmester Jens Peter Hansen til at underholde
med fortælling og visefortolkning af Halfdan
Rasmussen (1915-2002) som i sin opvækst lærte
om social ulighed, og arbejderbefolkningens slaveforhold samt årelang ungdomsarbejdsløshed,
som for Halfdan Rasmussens vedkommende
blev brudt ved højskoleophold.
Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen.
Tilmelding for gildebrødre med ledsagere samt
gæster senest den 6. september. til Merete, tlf
40966730 eller ml@sport.dk

18

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

Økseløbet
Økseløbet afholdes i weekenden 7.
– 8. sep.

udfordrende tilværelse, som økseløbet
også vil give spejderne et indblik i.

Temaet er: Rejsen til Amerika. Tidsperioden er den store udvandringsperiode i årene omkring 1900.

Økseløbet afrundes med evaluering og
spejdergildehal tirsdag 17. september.
Tid og sted bekendtgøres senere.

Disse unge mennesker udvandrede
ikke; men det var der mange af deres
samtidige, der gjorde, enten af nød eller i protest mod den almindelige arbejders og håndværkers levevilkår.

Dåseringe
afleveret

Der er ofte romantiseret over livet som
udvandrer: ”Jeg har min hest, jeg har
min lasso.” Men for de fleste udvandrere ventede der en barsk og nogle gange

Hej! - Så har jeg afleveret 47 kg dåseringe i Sakskøbing. De er blevet indsamlet på 16 mdr. Fantastisk.
Rigtig god sensommer til Jer og jeres
familier.
Gildehilsen – Marjun

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

Præstø

Friluftsgildehal

Ny sæson – Ny
struktur

- den 14. august.
Vi startede det nye gildeår med friluftsgildehal i Oasen.

Godt at være sammen igen.
I gildemestertalen
tog Rika udgangspunkt i temaet til
årets økseløb - Flugten til Amerika.
Om emigrationen til
Staterne. Og at hendes nærmeste familie også udvandrede
dertil efter første
verdenskrig.

silke, det bliver kaldt studenterflaget.
Og hænger nu i kirken i Famien.
I år har vi markeret 100 året for flaget,
som blev Færøernes nationalflag, og
hedder Merkið.
Marjun

Præstøgildet fungerer i en prøveperiode som én stor gruppe. Hver måned har
en tovholder på gruppens aktiviteter
Tovholder i august er Rika
Første gruppemøde i den nye struktur
er postsynet forud for økseløbet.

Det færøske flag fra Regensen

Sejlturen tog op til
to uger, det var billigst at få en dæksplads under åben
himmel.
Så var der tid til snitter, kaffe og kage,
alt imens snakken
gik livligt
I
eftergildehallen
havde jeg et indlæg
om det første færøske korsflag, som
nogle færøske studenter der boede på
Regensen fik syet i
20

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

Økseløbet posteftersyn
Postsyn før økseløbet torsdag den 22.
august.
Gruppemøde for alle med fælles afgang fra Spejderhytten til Lundby.
Nærmere følger fra Rika.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Præstø

Stege
Dejlig bålaften den 12. august

Gøngernes Højskole

Som sædvanligt mødte vi 100 % op for
sammen at få startet gildeåret op.
Elna holdt også som sædvanlig en indholdsrig båltale. Denne gang om årstidernes gang.

Kære Gildebrødre

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

Gøngerne Højskole er et tilbud til jer her i vinterhalvåret, som I enten kan bruge i jeres gruppearbejde,
Gøngernes
Højskole
nye
sæson
med afengilderne
mødeeller hvis nogle
har lyst,åbner
kan der den
dannes
grupper
på tværs
i
distriktet.
aften
Højskolen indledes d. 19. september i Sognehuset i Faxe, hvor Bertel
Haarder er inspirator.

torsdag den 19. september kl. 19.00.
vil I få nogle arbejdsspørgsmål
i Derefter
Sognehuset,
Præstøvej 1 A, 4640 Faxe

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.
Gæstetaler
er MF af folketinget Bertel Haarder.

Vi elsker jo alle foråret, hvor alt spirer
frem for ikke at tale om sommeren med
de lyse nætter. Den tid tilbringer vi alle
så meget ude som muligt - får masser
af motion og dejlig sommermad, så
som nye kartofler, jordbær samt duften
af hyldeblomsterne.
Efteråret med de stærke farver får os
til at vænne os til at drosle lidt ned på
de udendørs gøremål. For at vi derefter kan hygge os indendørs, høre sne-

Derefter kommer der atter et sæt arbejdsspørgsmål.

Vi slutter
Gøngernes
Højskole af i april.
Der kommernr.
nærmere
herom
Emne
m.m.
blev præsenteret
i NØGLEN
5, juni
2019.
senere.

stormen og frosten
gør, at næsten alt
holder op med at
gro.
Ja, som Elna sagde, det er næsten
som menneskets
livsforløb.
Jytte holdt 5 min. Sct.Georg og fortalte
om Sct. Hans ormens korte liv, hvor de
fortryller natten med deres lys.
Vi sluttede aftenen af med et glas god
vin og en salat Nicois. Hanne havde
bagt æbler med skøn flødeskum - hertil
fik vi kaffe.
Nu var vi alle igen parate til at tage fat.
Jeres Ketty

Tilmelding til Højskolen sendes til igustafsen@gmail.com senest d.

Kaffe/te
og kage 20 kr.
20. maj 2019.

ØKSELØB

I tilmelding skal I oplyse følgende:

Tilmelding
senest
mandag den
september til:
Navn, adresse,
telefonnummer,
e-mail16.
og gilde
igustafsen@gmail.com
eller
karenegholm@nyraad.net
Desuden skal I oplyse, om I ønsker at deltage som en gruppe og oplyse
gruppens
medlemmer.
eller
egen øvrige
kansler.
Eller om I ønsker at danne gruppe med nogle fra andre gilder.
Vi glæder os meget til at se jer

Ved evt. tilmelding
vilog
viInga
gerne
have (DUS)
navnene på
Karen Egholmgruppevis,
(2. Vordingborg)
Gustafsen
hver deltager.
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

7. september

spejdergildehal

HUSK! Der er posteftersyn torsdag
den 22. august

Tirsdag den 17. september

Hjertelig tak

– Nærmere herom senere

for al jeres opmærksomhed i anledning
af min 80-års fødselsdag.
Ena

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
KALENDEREN:
August:
To.29. Grp.møde i 1. grp. hos
Karsten
September:
Lø.07- Økseløb
Sø.08. Økseløb
Ma.09. Grp.møde kl. 19.00 i 2. grp.
hos Kirsten
Ti.17. Spejdergildehal
Ti.17. Deadline Nøglen
To.19. Grp.møde i 1. grp. hos Ena
Lø.21. Landsgildeting
Sø.22. Landsgildeting
Oktober:
Ma.07. Gildemøde 2. grp.
Ma.14. Grp.møde kl. 19.00 i 2. grp.
hos Anni
To.17. Grp.møde i 1.grp. hos Inger
Ti.22. Deadline Nøglen
To.24. Fellowshipday Køge

Januar 2020:
Ma.06. Nytårsgildehal 1. grp.
To.23. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.27. Gilderådsmøde
Marts:
Ma.09. Gildeting 2. grp.
April:
Ma.27. Sct. Georgsgildehal 1. grp.
Maj:
Ma.11. Gildemøde 2. grp.
Ma.25. Gilderådsmøde
Juni:
Ma.15. Sommertur 1. gruppe

November:
Lø.02. I-Dag - Haslev
Ma.04. Gildemøde 1. grp.
Ma.11. Grp.møde kl. 19.00 i 2. grp.
hos Ketty
To.14. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte
Ti.26. Deadline Nøglen
December:
Ma.02. Grp.møde kl. 12.30 i 2. grp.
hos Elna med ægtefæller
Sø.08. Julemøde 2. grp.
24

Deadline til nr. 7
er tirsdag den 17. september

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

