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Fælles
Sådan begynder den dejlige sensommersang og heldigvis var det netop,
hvad vi oplevede under hele vores økseløbs-week-end. Vi kom tørskoede
igennem dag- og natløb og fik pakket
det hele sammen om søndagen. Hvorefter himlen takkede af med 17 lette
dråber.
Vi har lige haft opsamlingsmøde med
spejderlederne og fik dejlige tilfredse
tilbagemeldinger. Alle havde nydt
”Rejsen til Amerika”. Landmåling, lassokast, mødet med indianerne og på
min post fik de afprøvet morsealfabetet
med lommelygter, lys i spand og telegraf i metaldåser med snor.
Der er stadig masser af frugt og køerne
venter hver dag spændt og gumler tilfredse, når trillebøren er tømt ud under
hegnet. Jeg rydder op på alle nabolagets græsplæner – ingen grund til at gå
til Zumba!

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
stege
Mandag 7. oktober
Gildemøde

FAXE
Mandag 14. oktober
Gildemøde

præstø
Onsdag 9. oktober
Gildehal

Distriktet
Torsdag 24. oktober
Fellowship Day
Lørdag 2. november
I-dag

vordingborg
stadsgilde
Onsdag 9. oktober
Fælles gildemøde
ST. HEDDINGE
Torsdag 10. oktober
Gildemøde

Og nu er efteråret i gang med masser af
spændende møder. Vi ses.
Rika

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

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
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.
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



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

Gøngernes Distrikt indbyder til

FelLowship Day
TORSDAG 24. oktober kl. 19.00 i Borup Kulturhus
(tidl. Rådhus), Møllevej 2, 4140 Borup.
Sæt
ved denne aften, hvor
Birgit Riemer fra Sct. Georgs
gildet i Roskilde kommer og
fortæller om sine spændende
oplevelser på Verdenspigespejdercenteret i Sangam (at
møde hinanden, betyder det) i
Indien. Her foregår en masse
spændende ting:
• Projekter for hjemløse
• samarbejde med et krisecenter for voldsramte kvinder
• hjælp til forældreløse børn
• kurser osv.
Det er frivillige spejdere fra hele verden, der arbejder her i en periode
fra 1 måned og fremefter. En pigespejder udtaler:
“Mine besøg på Sangam har gjort mig så meget rigere på viden og
venskaber og har også medført, at jeg har fået mod på at opleve meget
mere af vores fantastiske globale spejderfællesskab.” – Katrine Grothe
(De grønne pigespejdere).
Aftenen foregår i Borup Kulturhus Møllevej 2, 4140 Borup.
Deltagerpris: kr. 100,- til forplejning m.v.
Gildevis tilmelding til DGK senest den 18. oktober
Mail: kurt.muusmann@gmail.com
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”



Næstved Fælles

Næstved Fælles
FORENINGERNES DAG 2019

2. Gilde & Suså Gildet:

- den 7. september

FÆLLESMØDE OM
FARMENS FREMTID
- mandag den 7. oktober kl. 19.00 på Farmen

Fællesmødet kommer til at handle om FARMEN og FARMENS
fremtid.
Mødet er ikke beslutningsdygtigt, men kan give et signal om
hvorledes FARMENs fremtid skal være – om det bliver i Gilderegi eller afhændelse.
Derfor er det vigtigt, at der bliver stort fremmøde, så gildeledelserne kan få så meget info som muligt om gildebrødrenes ønsker.
FARMEN fungerer godt for tiden, men fremadrettet skal der nye
kræfter til, for at FARMEN stadig kan fungere optimalt – så også
dette vil have en afgørende betydning for FARMENs fremtid.
DAGSORDEN:
DATO: Mandag den 7. oktober.
STED: FARMEN
TID:
Kl. 19.00
EMNE: FARMENs fremtid. Oplæg ved bestyrelsen.
Der vil blive et let traktement, derfor er det vigtigt at tilmelde
sig gruppevis, senest mandag den 30. september, til Tommy på
mail figenvej000@gmail.com.
Med håbet om et stort fremmøde.
på FARMENS bestyrelse vegne
Tommy


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

Atter i år skinnede solen fra en skyfri
himmel ned over Rådmandshaven den
7/9, hvor den årlige Foreningernes Dag
blev afholdt.
Dagen inden havde vi lige netop fået
rejst vores telt, inden det begyndte at
regne, så forventningerne til vejret var
ikke store. Heldigvis blev vi positivt
overraskede.

Vi havde fået en utrolig god placering
uden telte eller boder foran, så vi kunne
rigtig vise vores fine billeder og Beach
flag frem, samt nogle flotte skjolde
med logo, der pyntede udenpå teltet.
Vi havde også forskellige spejderopgaver, som besøgende kunne arbejde
med. Der var knob og knuder, man kunne lære samt en
morsekode at løse, foruden et
afrikansk puslespil.
Det største trækplaster vi har,
er dog Troldelejrens flødebollemaskine. 150 flødeboller
blev skudt af i løbet af 4 timer,
vi måtte melde udsolgt ca. ½
time før lukketid. Flødebollemaskinen trækker børnene til,
og vi kan så få en snak med
forældre og bedsteforældre.
Om formiddagen var vi gildemedlemmer nok til at tale
med interesserede, det kneb
det lidt med efter frokost,
hvor vi kun var 3. Heldigvis
kom der et teltnedtagningshold og hjalp med at få ryddet
op. Alt i alt en fornøjelig dag.
SNN

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

60-års spejderjubilæum
Onsdag den 18. september, mødtes Niels A. og jeg ved TONKAWASTAMMENS hytte på Åsen, for at
fejre Kirsten Smith Hansens 60-års
spejderjubilæum.
Vi medbragte gaver fra 2. Gilde og
Suså Gildet, som blev afleveret på gavebordet og som vi håber falder i Kirstens smag.
TONKAWA-STAMMEN, havde sat
alle sejl til, for at fejre Kirsten – der var
rejst 3 store STARTENT telte, der var
bål, lejrarbejder, kulgrille med masser af
pølser, drikkevarer bestående af rødt og
gult saftevand, 3 store forskellige slags

flot pyntede fødselsdagskager og snobrød til dem der dyrker denne sport og
Dannebrogsflag der blafrede i vinden.
Der var tale af borgmesteren, formanden fra fritidsudvalget, gruppelederen,
ledere fra andre spejderkorps, der blev
sunget fællessange, spejderne optrådte,
de Grønnes Tamburkorps marcherede
og spillede, der blev råbt tjikelikker,
spejderråb og hurra for Kirsten – jo det
var en flot jubilæumsfest.
Et par enkelte gildebrødre var også dukket op, bl.a. SOLE, som på denne dag
fyldte 78 år – tillykke med det – han
havde så valgt at invitere fruen ud og
spise, så han fik ikke så mange pølser
og meget saftevand.
Det var også hyggeligt at møde nogle
af de spejdere jeg havde været leder for
igennem årene – flere af dem havde nu
voksne børn – ja – tiden går.
Pludselig var vi også en 5 – 6 stykker
fra den nedlagte Næstved Roverklan og
så blev der udvekslet minder, alt i mens
der var underholdning, af byrådsmedlem, Aligo Francis, der med, tromme,
sang og rytme kunne få gæsterne ud og
røre sig, synge med og danse – det var
en stor oplevelse.
Jacob og Anne-Louise, Frederik og
Cecilie



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

Carsten Rasmussen til spejderfest
Det var dejligt med al bålrøgen, de
mange spejdere fra forskellige korps,
men især fra TONKAWA-STAMMEN
– og det fik tankerne en tur ned ad mindernes vej og pludselig savnede jeg
spejder- og lejrlivet – men er dog så
realistisk, at al ting har sin tid.
Det var også rart at se det sammenhold
der tilsyneladende er blandt de forskellige korps og FDF i Næstved – alle
var repræsenteret, så det lover godt for
fremtiden. Kirsten blev fejret med maner, hvilket hun også havde fortjent –
en ildsjæl uden lige.
Tommy

RENGØRING FARMEN
Marianne og Søren, har ønsket at stoppe
med rengøringen af FARMEN, senest
ved udgangen af 2019 – dette betød at
vi kunne risikere at få et problem, hvis
vi ikke fandt en ny til rengøringen.
Det er nu lykkedes at finde en til at
overtage og det vil ske allerede fra den
1. august 2019.
Ole Olsen hedder vores nye rengøringsmand og han er blevet introduceret til
jobbet og er klar til at starte.
Der skal lyde en stor tak til Marianne
og Søren, for deres indsats og Søren

har ud over rengøringen også tilset og
været aktiv med kloaker og pileanlæg,
el, varme, alarmer og mange andre ting
– noget som andre nu skal gøre – det
positive, er at Søren stadig gerne vil
hjælpe med råd og dåd.
Det er også en opfordring til, at gilderne rydder op efter sig, når de har brugt
FARMEN og husker at vaske de brugte
duge, viskestykker og håndklæder – vi
prøver at få en aftale med Ole om måske også at klare den opgave.
Tommy

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

- 16. september

En lidt kølig men tør mandag aften midt
i september, mødtes 21 kampklare Gildebrødre og spejderledere bag Næstved
svømmehal hvor 3 ”instruktører” fra
Næstved seniormotions Krolfhold tog
imod.
Hurtigt delte vi flokken i 6 hold, fordelte de farvede kugler og køller blandt
deltagerne og så var alle klar til kamp.
Alle var vist novicer i forhold til krolf,
men efter kyndig vejledning fra de
”rutinerede seniormotionister” som
gennem dystene holdt skarpt øje med
hvor mange slag vi brugte på at gennemspille banerne, fik vi alle ”blod på

Suså Gildet
tanden” og kæmpede bravt med kugler
der løb deres egne veje, ujævne plæner
og overhængende bekymring om antallet af slag var for mange til at tage sejren hjem til holdet.
Alle nåede at gennemføre begge baner
under stor morskab, og høje grin og
for nogens vedkommende mange slag.
Aftenen sluttede af med kaffe og Bentes
hjemmebag mens pointene blev talt op.
Aftenens vinderhold blev Susågildets
gruppe 4 bestående af 4 mænd der ifølge gruppens anfører Niels havde været
i skarp træning før aftenens dyst.
Så måske vi andre må i træningslejr inden næste dyst der finder sted den 26.
november på Farmen. Disciplinen er
denne gang Dart.

naturlauget
Lørdag den 24. august var Merete,
Anne, John og Niels mødt op til det
planlagte møde i Naturaluget. Vi behøvede ikke at arbejde så hårdt for at
holde varmen, men der blev alligevel
gået til sagen. Vi fik ryddet området
hvor der skal sås græs til en kommende
lejrplads. Det blev klaret med buskryddere og revet sammen så det senere kan
brændes af. Når Torben er færdig med
at høste kommer han og harver stykket
10

så det er klar til den sidste planering og
såning den 28. september hvor der er
arbejdsdag igen.
Vi planlagde også møder for resten af
året og fastsatte følgende datoer:
• 28. september
• 19. oktober
• 16. november
• 14. december
Niels

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

nyt fra grupperne
Gruppe 3 - Vandregruppe
Vores første møde i vandregruppe blev
hos Gunnar.
Gunnar havde arrangeret/ planlagt en
vandretur - tror, at Gunnar mente, at
den var 5-6 km som vi gik i mandags.
Herlig tur Næste møde er den 14 oktober kl.
13,00. hos Helge - Rendebakken 11.

Gruppe 4
Gruppe 4 har afholdt sit første møde
hos Niels den 3. september.
Vi startede med en tur bordet rundt hvor
der blev snakket om hvad vi havde lavet i sommerferien samt valg af gruppeleder, hvor jeg blev valgt helt uden
modkandidater og protester.
Herefter gik vi i gang med planlægningen af gildehal. Ingelise blev overtalt
til at være med i køkkenet og sørge for
fremstillingen af maden. De 5 minutters Sct. Georg bliver holdt af Ellen
så der slap vi for at sidde helt stille og
skule til hinanden for at se om der kom
en frivillig til at tage jobbet. Oplæsning
af gildeloven finder vi en mand til på
dagen.

Turen kommer til at gå i Holmegårds
Mose, som Helge kender godt. Længde
indtil nu ukendt.
Hvis der er andre der vil med på gå tur
er de velkommen, giv besked til Helge.
Glæder mig til gensyn.

Bent

Her efter talte vi om 5-kamp, som jeg
håber vi kan vinde, da det aldrig har
overgået mig endnu, og alle lovede at
hænge i med træningen op til de enkelte kampe.
Det sidste af mødet blev brugt til at
opfylde gruppens formål, at klare de
dagsaktuelle emner, her under det overståede loppetorv.
Alt forløb i god ro og orden
Næstemøde er hos Tim og Dot den 30.
oktober.
Med gildehilsen
Niels

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

Suså Gildet

nyt fra grupperne
1. gruppe, kultur og historie
Mandag den 26. august var 1. gruppe
samlet for første gang og alle var mødt
op. (Bente, John, Lars, Tommy, Emmy,
Robert, Ib, Ellen, Anne)
Vejret var helt i top, med masser af sol
og varme og derfor mødtes vi i Bente
og Johns have til kølige drikke, lidt til
gummerne og en snak om vores sommeroplevelser.
Bente var/er gruppeleder og fik efter nogen tid kaldt os til orden, så vi
kunne komme i gang med at finde ud
af hvad vi hver især mente var gruppens arbejdsgrundlag egentlig var – der
blev snakket, brainstormet og forslagene flød i en jævn strøm, hvilket fik
Bente til at foreslå at vi skulle have en
referent, så vi også kunne få nedskrevet ideerne, skrive referat og indlæg til
NØGLEN. Tommy meldte sig og blev
valgt uden modkandidater.
En af de vigtige ting der blev besluttet, var at gruppens arrangementer også
var åbne for andre gildebrødre, så der
kunne blive noget tværgående og måske et bedre samarbejde og vi kunne
lære hinanden bedre at kende.
Således godt og grundigt gennemsnakket nedskrev vi nogle af de forslag der
var kommet, der blev prioriteret og sat
12

dato på arrangementerne frem til januar:
Vi nåede frem til følgende:
• 29. september kl. 10.00:
Byvandring (Næstveds historie) Vi
mødes på Sortbrødreparkeringen.
• 9. oktober, kl. 19.00:
Foredrag med DRs Mellemøstkorrespondent, Steffen Jensen. Sct.
Jørgens Kirkes Sognegård, Parkvej
101, Næstved.
• 28. november, kl. 19.00.
Modeljernbane besøg, Uglebro
skolen, Nygårdsvej 110, Næstved.
• 13. december:
Juleafslutning.
(Tid og sted følger).
Af øvrige arrangementer der endnu
ikke er dato lagt kan nævnes:
• Byrådsmøde
• Egnsarkivet
• Feriekolonien på Enø.
• Næstved bilmuseum.
• Faxe kalkbrud.
• Fasan forbrænding.
• Diverse museer og udstillinger.
Således rustet til gruppens nye gildeår,
drak vi ud for efterfølgende at tage
plads indendørs til den obligatoriske
kaffe med dejlige boller og noget godt
at komme på.

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

Temperaturen var stadig høj og Bentes
termometer i køkkenet viste 28 grader
inden døre – pyha.
Bente og Johns barnebarn, fra Bornholm var på ferie. Han havde midlertidig job på Bornholmsfærgerne mellem
Rønne og Ystad, imens han ventede
på evt. optagelse på den danske filmskole, for at blive uddannet instruktør.

Han fortalte om jobbet på færgen og
fordelen ved at sejle udenrigs, hvor beskatningsgrundlaget kun var 2 pct. - og
de første kr. 100.000,00 var skattefrie.
Flere gruppemedlemmer overvejede at
gå ind i færgebranchen.
Da kl. nærmede sig 22.00, brød vi op
efter en god og konstruktiv aften.
Referent Tommy

gildehal
- 10. september
Det havde regnet siden mandag middag og tirsdag, på vej til Gildehal, regnede det stadigvæk - jo - det var blevet
efterår og tidligt mørkt.
Vel ankommen til FARMEN, blev vi
mødt af nogle mennesker vi slet ikke
kendte, som alle bar gildetørklæde –
det viste sig at være 10 gildebrødre fra
Maribo, der havde taget den lange tur
til FARMEN, for at fejre Ellens 40-års
jubilæum – flot gjort.

Ud over at Ellen som havde 40-års jubilæum, var der også tillykke til Bent
S med de 70 år og Bente M med de 75.
Men også den nye gildeledelse havde
noget at fejre – nemlig den første rigtige gildehal med Susanne Nabe, Bodil
Nielsen og Palle L. som veteranen, i
højsædet.

I vandrehallen var stemningen høj og
vinen med bobler, snakken gik lystigt
blandt de fremmødte – 10 gæster og 18
gildebrødre fra Suså – det svarer til en
mødeprocent på ca. 50.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet

Kl. 19.30 kaldte herold John Møller til
samling i gildehallen og anviste vores
gæster plads på første række, øvrige
fandt selv et sted at sidde og jeg tror
mange sidder samme sted hver gang.

Suså Gildet
Nævnte efterfølgende at fællesskaber
bl.a. kunne være ”Pokemon Jagt”, Frivilligt arbejde, familie aktiviteter m.m.
Kom også ind på de mange jubilæer
der var i gilderne, som jo var positivt,
og viste at medlemmerne blev mange
år i gildet – det triste var desværre, at
der manglede tilgang og hvis dette ikke
blev ændret, blev det til afvikling og
ikke udvikling af gilderne. Efterlyste
ideer der kunne videregives til landsgildet, som omhandlede forslag til at få
nye medlemmer.

Bente og Bent, fik gode ord med på vejen, samt gaver, hvilket betød, at Bent
betalte aftenens drikkevarer. Aftenens
meny bestod af lækker flæskesteg, med
god sovs, kartofler og rødkål og til kaffen var der hjemmebagt drømmekage
fra Brovst.

Så sang vi den gode sang ”Livstræet”.

En god, hyggelig gildeaften tog sin
ende ca. kl. 22.00, hvor gildemesteren
takkede af og vi i samlet kreds sang
”Nu flyver mørkets fugle”.

Efter at Niels A. havde rullet fanen ud
til ”Der er ingen ting der maner” indledte Susanne gildehallen med at ønske
Ellen tillykke med de 40 år i gildebevægelsen. Især fremhævede hun Ellens
aktive deltagelse i gildets arrangementer, bl.a. Troldelejren, men også ved
mange andre arrangementer var Ellen
aktivt til stede – herefter overrakte Susanne 40 års nålen til Ellen og der blev
udbragt et tjikelikker.

5 minutters Sct. Georg, blev leveret af
jubilaren Ellen, som talte om hvorfor
hun havde været så mange år i gildet,
hvilket bl.a. omhandlede den værdifulde kontakt til det levende spejderarbejde – stå på post – arrangere Sct. Løb,
Økseløb m.v. og i det hele taget få lov
at lege. På grund af mange flytninger
igennem årene, havde Ellen været med
i flere gilder og havde altid haft den
samme tilgang, nemlig at være aktiv.

Herefter blev 3. gildes sang sunget,
skrevet af ”BUSSER” og indsat på side
1 i vores sangbog.

Tim læste gildeloven, hvorefter faneherold Niels A. rullede fanen sammen
til ”I alle de riger og lande” og til toner
af ”I did it my way” med Frankieboy
forlod vi gildehallen for at gå ned til
det veldækkede bord.

Gildemestertalen omhandlede det at
deltage i fællesskaber og kunne fortælle at halvdelen af den danske befolkning var medlem af en af de ca. 12.000
registrerede foreninger der er i DK.
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Susannes første gildehal som mester
var forbi og på trods af at hun påstod
hun havde været nervøs, var den helt
perfekt, så der skal lyde en stor ros for
afvikling og indhold.
Tommy

Inger havde et spændende indslag,
hvor hun fortalte om den første lejr for
drenge, i år 1944, som Næstved gilderne havde afholdt – se hele indlægget i
tillægget til Næstved Gilderne.

Der var flere taler, hvor Ellens blev ønsket tillykke, men også de 2 fødselarer,

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

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved
nyt fra grupperne
Gruppe 3
Så kom gruppe 3 endelig i gang. Efter
de nye gruppedannelser var det tid at
mødes og planlægge gruppens aktiviteter. Det blev mandag den 16. september, hvor vi mødtes hos Kirsten og
Kurt Broneè og startede med Kirstens
veltillavede tærte.
Der var enighed om, at vi brugte foredragsaktiviteter som mødeemner og
efterfølgende mødtes for ”efterbehandling” af emnet. Første gang bliver et
foredrag i Sct. Jørgens Kirke 9. okt.
med Steffen Jensen om Mellemøsten.
Arbejdsfordeling i gruppe blev, at Kirsten påtog sig jobbet som gruppeleder
og Sole blev ”krønikeskriver”.
Endelig gennemgik vi gruppens medvirken i Gildets faste arrangementer.
Sole
Nyudnævnt historieberetter i gruppe 3
Gruppe 1
- den 26. august
Det første møde i gruppe 1. den 26.
august blev holdt hos Kurt Muusmann.
Afbud fra Grethe Bjerg.
Vi startede med lidt frokost kl. 13.00.
Derefter blev Grethe Munk valgt til
gruppeleder. Kurt fik jobbet som fast
skribent.
16

Da gruppen er turhavende til gildemødet den 9. september fik vi fordelt opgaverne imellem os. Derefter fastlagde
de næste gruppemøder:
• 18. september kl. 19.00 hos Grethe
Bjerg.
• 29. oktober kl. 13.00
hos Hans Köser.
• 28. november hos Anne-Lise Koe
foed, hvor vi møder til foredrag kl.
19.00 på H.C. Andersensvej.
Derefter gik resten af eftermiddagen
med snak om sommerens oplevelser
m.v.
Efter kaffen var det blevet tid til opbrud.
Ref. Kurt Muusmann

Gildemøde
- på Farmen den 9. september
En aften hvor Halfdan Rasmussens
underfundighed og skarpe sociale engagement blev fortolket der hvor det
var skabt ”nede på jorden”. Per M.
Hermansen formåede i sin fortolkning
at fremhæve det meget enkle budskab,
som der jo er, i Halfdan Rasmussens
tekster.
Iøvrigt en, som sædvanlig, hyggelig aften med sang, snak og latter, en ”Gildeaften” lige efter bogen.
Frank

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

Gruppemøde for alle
lørdag den 28. september

Vi mødes ved Hytten kl. 10, og fordeler os i bilerne.
I 1920 fik Jungshoved elektricitet, og i den forbindelse byggedes en del fine
murede huse, der blev brugt som transformatorstationer.
Tårnenes funktion var at transformere spændingen ned, inden strømmen
blev distribueret ud til de mindre lokaliteter og slutbrugerne via luftledninger fra transformatortårnene.
Tårnene står derfor som en dokumentation fra dengang Sjælland blev
“elektrisk”. SEAS NVE har nu lagt
luftledningerne i jorden, og transformatortårnene stod til nedrivning.
Men en gruppe ildsjæle besluttede,
at de gamle tårne skulle restaureres.Det skal vi ud og se på gruppeturen rundt
til Transformatortårnene på Jungshoved.
De gamle SEAS-tårne bruges i dag som udstillingstårne:
• Lundegård: Informationstårn
• Skovhusevej: Udsmykket med kunst fra Per Hebsgård
• Fuglsangvej: Udsmykket af kunstneren Sidse Friis Laursen, Stavreby
• Bønsvig: Udsmykket af kunstneren Ilse Hein, Bønsvig
Vi lukker op og kikker indenfor.
Efter besøg i transformatortårnene kører vi tilbage til Hytten og nyder vores
egen medbragte frokost. Jeg har noget godt med til kaffen.
Til- og framelding senest den 26. september til Marjun

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Scleroseaftenen 2019

Madklubben

Den årligt tilbagevendende hyggeaften med gæster fra Scleroseforeningen
blev gennemført efter den efterhånden
fasttømrede tradition.

Skal vi fortsætte. På grund af ommøblering vil der ikke længere være plads
nok hjemme hos os. Men vi har jo mulighed for at mødes i Spejderhytten.

Efter Rikas velkomst hørte vi Birgitte
Huglstad fra Præstø fortælle og vise
billeder fra SOS Børnebyerne.
SOS Børnebyerne er en uafhængig, international organisation, der arbejder
for børns rettigheder og levevilkår. Arbejdet blev grundlagt i Østrig af Hermann Gmainer i 1949 og organisationen arbejder i dag i 130 lande og har
flere end 1.800 projekter, børnehaver,
skoler, socialcentre, lægeklinikker og
nødhjælpsprogrammer og hjælper over
1 mio. mennesker.
Birgitte fortalte levende og engageret
om sit besøg i en af SOS Børnebyerne
i nord/vest Indien, med 1000 tibetanske flygtningebørn. Som regel bor 5-

10 børn i familiehuse, sammen med en
SOS-mor.
På dette sted er der tilknyttet egen
skole, hvor børn udefra også kommer
og modtager undervisning op til 10.
klasse.
Mange piger får ikke lov til at bruge
tid på at gå så mange år i skole. Derfor er der nu oprettet IT-undervisning
for piger og kvinder. Det styrker deres
muligheder for at få et job og forsørge
sig selv.
Gennem IT-uddannelsen får de mere
selvbestemmelse over deres egen tilværelse og mindre afhænghed af familie eller andre, der traditionelt mener, at
piger ikke har anden værdi end at stå til
rådighed for familien.
Ind imellem Birgitte Huglstads todelte
beretning fra Indien var der kaffepause
med hjemmebagte boller og
æblekager.
Aftenen sluttede med hyggesnak, sange og på gensyn næste år. Gæsterne overbragte en
fin kurv med lækkerier. TAK
til gæsterne for gaven og for
det trofaste fremmøde.
v/Marjun (red)
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

gildehal
Onsdag 9. oktober kl. 19.00
Eftergildehal med en let servering
og kaffe/te.

Hvis der er interesse for at fortsætte,
modtager jeg meget gerne tilkendegivelser mht. tidspunkter, prisleje, hjælpende hænder mv.
Gildehilsen – Lis D

Alle, som ønsker at tage ordet i eftergildehallen skal huske at indtegne sig hos Ulla.
Til- og framelding til Ulla.

OBS
Fellowship-aftenen i Gøngernes
distrikt
Torsdag d. 24. okt. kl. 19.00
Borup Kulturhus (tidl. Rådhus), Møllevej 2, 4140 Borup.
Deltagerpris kr. 100,- til forplejning
m.v.
Gildevis tilmelding via Marjun senest
den 17. oktober
Se program på fællessiden.

statusmøde
Onsdag 23. oktober kl. 19.00
Gildeledelsen inviterer til statusmøde (tidligere: Udvidet gildeledelsesmøde)
På mødet bliver der tillige evaluering af den nye struktur med hele
gildet samlet i én gruppe.
Mødet er for ALLE gildebrødre.
Til- og framelding til Ulla.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Økseløbet afviklet i flot vejr
På trods af dystre vejrvarsler for weekenden 7.-8. september blev vejret i
kalenderens første efterårsweekend så
fint, som man overhovedet kan håbe
på.

Præstøgildet havde fået
tildelt posten ”Ellis Island”, hvor de fleste indvandrere fra Skandinavien første gang satte foden
på land i Den nye Verden,
efter sejladsen over Atlanten.
Her forestod Bjarne papirarbejdet, mens Henrik
for fuld skrue havde gang
i helbreds- undersøgelserne.
Mens alt dette stod på var der på andre poster, hvor der blev checket ind til
udrejsen og øvelser i bl.a. lassokast på
”prærien” syd for Svend Gøngeskolen
i Lundby. På skolens ude-område blev
der knoklet med lejrarbejder.

Holdkaptajn for øvelsens lederteam,
Karen Egholm bar et kostume a’la
”Annie get Your Gun”.
Niels Anton, som trak i sin første spejderuniform omkring 1950, beundrede de
fornemme, helt klassiske lejrarbejder.

November måned
I november måned er der også mange
møder og arrangementer i kalenderen.
Redaktøren ønsker alle et godt og aktivt efterår.
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
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.

Gildemøde/virksomhedsbesøg
mandag den 7 oktober kl. 19.00

Vi mødes i Vinhuset, Storegade 46 A, hvor Thomas Myhr vil fortælle om sin
forretning og vine. Vi kommer også til at smage vin.
Herefter går vi til Storegade 48 A, hvor Kirsten Zachariassen serverer kaffe.

Januar 2020:
Ma.06. Nytårsgildehal 1. grp.
To.23. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.27. Gilderådsmøde

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Ketty Egestad

2. oktober

Hjertelig tillykke

Marts:
Ma.09. Gildeting 2. grp.
April:
Ma.27. Sct. Georgsgildehal 1. grp.

Gæster er velkomne. Pris 50,- kr.

Maj:
Ma.11. Gildemøde 2. grp.
Ma.25. Gilderådsmøde

Tilmelding til Kirsten senest den 2. oktober på tlf.: 2242 3579 eller e-mail:
kirsten@zachariassen.dk.
Hilsen 2. gruppe

Juni:
Ma.15. Sommertur 1. gruppe

KALENDEREN:
Oktober:
Ma.07. Gildemøde 2. grp. i Vinhuset
Ma.14. Grp.møde kl. 19.00 i 2. grp.
hos Anni
To.17. Grp.møde i 1.grp. hos Inger
22

Ti.22. Deadline Nøglen
To.24. Fellowshipday Køge
November:
Lø.02. I-Dag - Haslev

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

Deadline til nr.
er tirsdag den 22. oktober
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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NØGLEN
Nr. 7 - September 2019 - 50. årgang
Kære læsere af Nøglen
Som I kan se af datolinjen fylder NØGLEN 50 år næste år.
Derfor vil jeg gerne spørge Jer om hvorfor bladet hedder NØGLEN
– Hvem den første redaktør var – Hvornår det første kom (måned)
– Hvornår blev det også et foreningsblad for Stege og Præstø – og alle
mulige sjove, kuriøse, underlige historier der knytter sig til bladet.
Så vil jeg prøve at lave et jubilæumstillæg, hvis der er interesse.

tilføjelse til:

Næstved Fælles
Seniorlauget
Seniorerne var samlet på Farmen den
10. september.

også tid til udskiftning af en defekt lyskontakt på fodpanelet i pejsestuen.

Det var det første møde efter sommerferien. Der blev udført en del småopgaver denne tirsdag, vi havde planlagt
at montere nye dupper på stolebenene,
men de indkøbte dupper var et fejlkøb
så vi må vente på ny forsyning,

John Møller fik repareret dragkisten
som står i gangen. Trist havde haft Gildeskråen med hjemme til renovering,
samt nogle sangbøger så nu er de på
plads igen.

Trods regnvejret blev der renset tagrende på nordsiden af Farmen. Der blev
24

Næste gang vi mødes bliver tirsdag
den 15. oktober til sædvanlig tid.
På laugets vegne, Hans Jørgen

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

