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Jeg kan ikke forstå, hvor tiden er
blevet af!
Omkring årsskiftet blev jeg af flere gildebrødre opfordret til at tage pladsen
som gildemester og jeg lovede at tænke
over det. Da gildetinget stod for døren
var det med kæmpe sommerfugle at
jeg sagde, at jeg gerne ville give det en
chance.

Kort tid efter valget mistede jeg min
store støtte gennem 26 år, da min elskede Tim døde. Han havde brugt mange
aftener sammen med mig, hvor vi bl.a.
talte om de nye udfordringer/oplevelser der ligger foran mig.
Lige pludselig trådte min post som
gildemester lidt i baggrunden, da min
hverdag blev overskygget af sorg og
store forandringer i mit “nye” liv. Da
jeg skulle indsættes sad jeg oppe i gildehallen med tårerne trillende ned af

kinderne da der blev spillet vores melodi. Jeg er sikker på at Tim ville havde
siddet ved siden af mig og trykkede
min hånd mens han ville havde sagt:
Du skal nok klare det.
Jeg må indrømme at der har været mere
end en gang hvor jeg har tænkt: gud ja,
det skal jeg jo gøre nu. Handlinger som
jeg ikke tidligere har tænkt på at det var
gildemesteren opgave. Jeg lover at gøre
mit bedste for at huske bl.a. at byde
velkommen og sige tak for i aften.
Jeg glæder mig til at deltage i gildemester-stævnet i den kommende weekend.
Jeg er meget taknemlig for den store
hjælp og opbakning som jeg har fået af
gildebrødrene.
Dot
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Gøngernes Distrikt
Kære gildebrødre
Invitation til Fellowship Day tirsdag d. 25. Oktober 2022 kl. 1900
på Farmen, Strandbakken 82, 4736 Karrebæksminde
Aftenen indledes med en let anretning

Derefter giver vi ordet til aftenens
foredragsholder, som i år er den nu
pens. Overlæge ved Rigshospitalet
og Major Finn Warburg, også kaldet
”Troldmanden fra Rigshospitalet”
som vil fortælle os om sit liv som
udsendt læge / kirurg, hvor han har
arbejdet i alverdens brændpunkter,
og har hjulpet mange mange
tilskadekomne soldater og civile til
en bedre og tåleligere tilværelse.

Undervejs vil der blive en pause, hvor der serveret kaffe.
Prisen for det hele er kr. 100
Bindende tilmelding senest d. 20 oktober til DGK Kurt Muusmann: tlf.: 51250317 eller mail
kurt.muusmann@gmail.com
Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
Der er flere artikler på nettet om Finn Warburg, jeg har kopieret en enkelt, som er skrevet af: Sara
Pagh Kofoed/Rasmus Damkjær Christensen
https://www.dr.dk/nyheder/indland/troldmanden-fra-rigshospitalet
Finn Warburg skulle egentlig have været på pension. Efter en lang karriere som blandt andet
ortopædkirurg, afdelingslæge og reserveofficer i Forsvarets sundhedstjeneste var det meningen, at den
erfarne krigskirurg skulle trække sig tilbage i 2009.
Men omstændighederne ville det anderledes. Angreb med miner og vejsidebomber plagede i stigende grad
de danske soldater i Afghanistan, og det kostede både liv og lemmer.
- Da jeg var i det sydlige Afghanistan i 2006 var det næsten udelukkede skudskader. Så blev der satset
hårdt, man fik kontrol over området. Det Taliban så gør er at lægge miner ud. Siden da har vi fået rigtig
mange mineskader ind, fortæller Finn Warburg.
Derfor var der igen hurtigt bud efter den pensionerede kirurg, og den erfaring han havde samlet ind ved
udstationeringer i brandpunkter som Kosovo, Irak og Afghanistan.
Nu er han overlæge på traumecenteret ved ortopædkirurgisk afdeling på Rigshospitalet, hvor han hjælper
de danske soldater, som har fået sprængt lemmerne af i Helmand. Det gør han så kyndigt, at man kalder
ham Troldmanden.
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Naturlauget informerer!
Sidst i august mødtes 3 (skriver tre)
medlemmer af naturlauget på Farmen
for at gøre et forsøg på at holde beplantningen bare nogenlunde i skak.
Lejrpladsen bag ved Farmen – den med
gyngerne – var efterhånden blevet lidt
lille, så buskrydder og motorsave kom
på overarbejde. Jeg tror vi fik den gjort
et sted mellem 2 og 3 meter bredere, så
vi fik da tyndet godt ud i buskads og
andet der ikke hører hjemme på pladsen.
Det er ikke fordi græsset er vokset så
meget i denne tørre sommer, så vi kunne nøjes med at slå omkring Busserhytten, og de steder hvor det var blevet
(for) langt. Det er typisk de steder hvor
der er skygge hele dagen.
Ikke fordi jeg ved så meget om græs,
men det ser ud som om fodboldbanen
godt kunne tåle lidt gødning. Måske
skulle jeg tage en snak med nogle af de
folk der passer golfbanerne i området?
Det var en stor mundfuld for kun 3 personer, så vi var godt trætte da vi kørte
hjem.
Næste arbejdsdag var planlagt til 20,
september, men da der er Sct. Georgsløb samme lørdag, blev vi enige om at
deltage som medhjælpere og dommere
i stedet for.

Naturlauget mødtes altså ved Tybjergs
spejderhytte lørdag 24. september kl.
9.00 og giver en hånd med der. Så må
naturen klare sig selv den weekend!
Næste mødedag på Farmen bliver altså
først 22. oktober, hvor vi mødes kl.
9.00 og starter dagen med noget der
kan sætte gang i blodomløbet.
Kurt

Ændring af
Dato
Fællesledelsesmødet med laug
(budgetønsker),
tirsdag den 8. november, er
flyttet til onsdag 9. november.
Årsagen er andre gildearrangementer og optagne kalendere.
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Perioden, hvor vi gerne vil have
opgaverne udført, strækker sig fra
mandag 10. oktober, til og med torsdag 27. oktober. Datoerne 13. og 14.
oktober kan dog ikke benyttes.

farm-vedligeholdelse!
På FARM-bestyrelsens seneste møde,
var der mange bolde i spil vedrørende
FARMENs drift og vedligeholdelse, til
gavn for gilderne, lejere og lånere.
For mange år siden blev der afholdt 2
Farmvedligeholdelsesdage om året.
Denne ordning døde, grundet mangel på deltagelse af gildemedlemmer
– herefter var det en snæver kreds der
prøvede at holde hjulene i gang, sammen med naturlauget.
Vi har rigtig mange udlejninger af
FARMEN igen – vi må endda sige nej
til mange der ønsker at leje – og udlejningerne gør at vi kan drive FARMEN,
næsten omkostningsfrit for gilderne.
(Spejdergrupperne er igen i fremgang
som lejere/lånere af både hovedhus,
Busserhytten og lejrpladsen).
Udlejninger gør også at der er et stort
pres på FARMEN, med korte overgange og dermed ikke altid rengøring i
bund, inden næste hold lejere kommer.
Det betyder, at FARMEN indvendig,


trænger til en god gang rengøring, helt
i bund og det er her appellen til gildemedlemmerne kommer i spil.
FARMENs bestyrelse, har afsat datoer
i oktober, hvor FARMEN ikke bliver
udlejet og her har vi et godt tilbud om
at komme og give en hjælpende hånd
med rengøring.
Det er tænkt som enkeltmands/dame
arbejde, gruppearbejde, medlemmer
der finder sammen og så mødes på
FARMEN og yder det som den enkelte
magter – man er altså ikke bundet til en
bestemt dato, men kan komme når det
passer ind i ens kalender og bliver man
ikke færdig med den valgte opgave på
en dag, kan den sagtens strækkes over
flere dage – det vigtigste er at opgaverne bliver gennemført.
På næste side er en oversigt med de opgaver som der er, og så kan man byde
sig ind på det arbejde man gerne vil
udføre – vi vil forsøge at rumopdele
opgaverne og beskrive hvad vi mener
der skal gøres.

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

I samme periode, som der er FARM
vedligeholdelse, vil vi også få udført
eftersyn på vores varmepumper og
opvaskemaskine, samt få skiftet vores
armaturer i stueetagen med led lys armaturer.

Som tidligere skrevet, er det ikke nødvendigt, at arbejdet bliver færdiggjort
på en dag – det kan strække sig over
hele perioden
FARM-bestyrelsen håber på opbakning til dette nye tiltag, så vi stadig
kan have FARMEN som et velholdt og
godt samlingssted.
Med gildehilsen
Farmbestyrelsen

ARBEJDSOPGAVER:
1. Toiletter i stueetagen:
Alt vaskes ned, vægge, vandrør,
brusekabiner, toiletter, vaskerender, vinduer pudses og døre, karme og skillerum aftørres.
2. Gangareal, lederrum og trappe:
Rengøres grundigt, trappe til 1.
sal rengøres, vinduer pudses, døre
og karme aftørres, gulve vaskes.
3. Sovesale og gildehal:
Begge dele rengøres. Gulve vaskes/støvsuges og der tørres af på
fladerne og vinduer pudses, aftørre døre og karme.
4. Opholdsstuer og lederrum:
Borde og stole aftørres, vindueskarme aftørres, vinduer pudses,
døre og karme aftørres, spindelvæv støvsuges væk fra lofterne,

hvis nødvendigt, nedtages gardinerne på HELE FARMEN og vaskes.
5. Køkken, baglokale, handicaptoilet, og baggang:
Skabe og hylder tømmes og aftørres, porcelæn tjekkes og sættes på rette plads. Køkkenbord,
fliser, underskabe rengøres, emhætte rengøres, kaffemaskiner og
elkedel afkalkes, ovne rengøres,
vinduer pudses, døre og karme aftørres, handicaptoilet rengøres og
der vaskes gulve.
Kulturgruppen i Suså har påtaget sig opgaven. De mødes mandag 17.oktober kl. 11.00.
6. Udendørs vinduer:
Samtlige vinduer vaskes/pudses
udvendig.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Næstved fælles
han hentede da dagen var slut. Alle ca.
100 flødeboller blev uddelt.
Klokken 15.00 bredte en brandbil som
sædvanligt skum ud, så børn og andre
der havde lyst, kunne få sig et skumbad, og vi var nærmeste nabo.

Foreningernes dag 2022
Som i de sidste mange år viste det danske efterårsvejr sig fra sin pæne, men
lidt blæsende side, den 1. lørdag i september. Allerede fredag aften havde
vi, som nogen af de første, fået stillet
vores telt op, og fået samlet det meste
af hvad vi skulle bruge sammen.

Vi mødtes lørdag formiddag kl. 10.30.
Foruden Inger og undertegnede, havde
vi hele formiddagen god hjælp af Dot
og Ib samt andre gildemedlemmer, der
kom forbi og gav en hånd med i kortere
tid. Som sædvanlig var flødebollemaskinen trækplaster. Det gik dog hurtigt
op for os, at enten er flødebollerne blevet mindre holdbare, eller også er børnene mere sarte og kan ikke lide græs
på maden.

Hovedfærdselsåren for foreningernes
dag, var i år forlagt over mod skoven.
Det virkede fint for dem, der havde deres telte placeret der, men vores plads
og spejdernes lå lidt udenfor dette
hovedstrøg hvilket gjorde, at der var
færre, der kom forbi end tidligere. Vi
havde som sædvanligt forskellige spejderopgaver med, men der skal være
flere gildemedlemmer på standen, hvis
de for alvor skal i brug.

Da vores sædvanlige teltnedtagningsteam var til diverse fester, havde Inger
og jeg været lidt nervøse for, hvordan
det skulle gå. Heldigvis fik vi hjælp
af Bent, Kurt og Mogens, så inden der
var gået en halv time, var alle tingene
læsset på Johns trailer, som Kurt ville
sætte hos ham.
Susanne

Heldigvis fik Ib en god ide. Vi fandt en
lille trædims, som kunne skydes af og
hvis den blev grebet, kunne den byttes
til en flødebolle. Trædimsen var dog
lidt hård at få i hovedet, men heldigvis
kom en far forbi, han havde en tennisbold i lommen, som vi lånte, og som


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

5-kamp - petanque

GILDEMØDE MED GAVLMALERIER!

Petanque, dette underlige spil med de
tunge jernkugler. Jeg har set det spillet i Frankrig af ældre herrer iført netundertrøje, den uundgåelige Gauloises
hængende i mundvigen og som prikke
over i’et: baskerhuen. Jeg bør vel ikke
tilføje at temperaturen var omkring de
30 grader.
Sådan var det absolut ikke hin mandag
i begyndelsen af september. Da deltagerne som aftalt mødtes på banerne på
Rolighedsvej, var det nærmest stormvejr og temperaturen var absolut ikke
over 15 grader. Når man tænker på vejret i den nys overståede sommer, var
det mærkeligt at det lige den dag skulle
være sådan.
Nå, men en smule blæst slår ikke en
rigtig gildebror/søster ud, så vi blev
budt velkommen af vores instruktør der
skulle indvi os i dette underlige spil. Jeg

har glemt hans navn, men han var en
lille lun fyr, der vidste alt om Petanque,
og kæmpede med at danne nogle hold
og fortælle lidt om spillets finesser.
Det lykkedes ikke helt, så vi begyndte
bare at spille. Vi havde fået en slags
tæller, så vi kunne holde styr på vores
point, og den fik vi også god brug for!
Til at starte med var vi glade, bare vi
kom i nærheden af ”grisen”, men efterhånden som vi fik øvelsen, gjaldt det
lige så meget om, at skubbe modstanderens kugler væk, så vi selv kunne score
nogle point. Det var jo den der var tættest på den lille ”gris”, der fik pointene.
Vi sluttede en sjov, anderledes og blæsende aften af med hjemmebagt kage
og varm kaffe eller te. De medbragte
kolde øl og vand blev gemt til en anden
god gang.
Aftenens vinder:
Tjaaa - Jeg tror
Lykke stadig regner
på resultatet, da det
ikke gik så godt med
holdinddelingen.
Tak til 5-kamp
lauget for en sjov og
anderledes aften.
Kurt
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Torsdag 25. august var en snes gildemedlemmer mødt op til gildemøde,
med mødested på P-pladsen ved Sort
brødre anlægget – mødets tema, var
Gavlmalerier i Næstved.
I gildeledelsen var der desværre sket en
forglemmelse vedr. planlægningen, efter en lang sommerferie. Vi troede det
var turhavende gruppe, nemlig gruppe 4, der stod for hele arrangementet
– hvilket ikke var tilfældet, da vi ikke
havde underrettet dem om det – det var
gildeledelsen der stod for den kulturelle
del af arrangementet og turhavende der
klarede det kulinariske, som blev indtaget i Røde Kors’ lokaler i Østergade. Vi
prøver at forbedre os.
Skatmester, Bodil, blev redningen for
aftenens program, da vi var for sent ude
til at få fat i den rundviser vi havde haft
i tankerne.
Bodil havde sat sig godt og grundigt ind
i alle de gavlmalerier, der er i Næstved
– hvor gamle de var, hvad tanken bag
billedet var, hvor kunstneren kom fra
og hvad baggrund han/hun havde, hvad

Tak

- for opmærksomheden ved min
60 års fødselsdag.
M.v.h. Kim Nielsen

billedet havde kostet at male og mange
andre oplysninger – en informationsmængde, som en professionel rundviser
ikke kunne have gjort bedre. Godt gået.
Bodil havde også skaffet et lille hæfte
der gav yderligere information om de
billeder vi så.
Turen foregik på gåben, men dog var
der arrangeret kørsel for enkelte, som
havde problemer med bentøjet.
Vi nåede stort set hele byen rundt, også
ude på den anden side af Sandbanken
ude på Ridemarken – i dag kaldet Kildemarkskvarteret.
En rigtig god og informativ aften, hvor
der også var masser af tid til at snakke og udveksle nyheder her på første
møde i gildeåret.
Til dem der ikke kom, er der kun at
sige – ærgerligt for jer og til os der var
der – vi lærte hvilken betydning og udtryksform der kan være i gavlmalerier
– og gavlmalerier, er på ingen måde
sammenlignelig med graffiti. Næstved
smykker sig med titlen ”KUNSTBY”
og det med rette.
Aftenen sluttede inde i varmen, med
drikkevarer og basser til kaffen.
Tommy

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

Til sidst vil jeg lige nævne at Knud
havde lavet en pragtfuld æblekage med
flødeskum, og lidt usædvanligt (i hvert
fald for mig) drak vi Nescafe’ til. Rigtig

Gruppemøde hos Knud
Det var en veloplagt gruppe 2 der
havde fundet vej til Tappernøje, for at
deltage i gruppemødet hos Knud, én af
de sidste dage i august. På turen ud til
Knud så vi de mange nyhøstede marker, og blev enige om, at det havde været et godt høstvejr i år!
Knud bød velkommen, og ikke helt
uventet startede snakken med det
samme. Et af de emner vi kastede os
over, var energiprisernes himmelflugt.
Hvordan det var kommet så vidt, var vi
overhovedet ikke i tvivl om, det kunne
siges med eet ord: Putin. Det var helt
sikkert også krigen i Ukraine der var
en medvirkende årsag til den hastigt
stigende inflation, som især ramte
hårdt på fødevarer og energi. Vi kan
desværre ikke gøre noget ved det, andet en at spare hvor der spares kan og
ellers spænde livremmen ind og holde
humøret højt.
Nå, men det var da heldigvisr ikke
jammer det hele. Inger fortalte at hun
skulle være med ved ”Foreningernes
Dag” og det glædede hun sig til. Dog
havde hun et ønske om at flere fra Gildet kunne være med. Som hun sagde:
”Jeg er jo ved at være en ældre kone”,
og det kunne hun jo have ret i. Nu udspandt der så en lille diskussion om
alder, og det viste sig at Inger var den
12

ældste i gruppen. For at vende tilbage
til det væsentlige, så endte det med at
vi fik arrangeret hvem der hjalp til med
opstilling og nedtagning, og også lidt
mere bemanding. (Efterfølgende har
jeg hørt at dagen gik udmærket, men at
vi godt kunne have haft en anden placering på Rådmandsengen, men det er
en helt anden snak).
Så havde vi – og altså også resten af
gildet – været en tur rundt i Næstved
by for at kigge på Gavlmalerier. Som
I måske ved, var Knud med i et udvalg
som skulle beslutte hvilke malerier der
skulle med på Spejdernes Lejr i Hedeland, og kommunen havde også fået
lavet en flot bog med billeder og placeringen af de fleste af malerierne. En
interessant tur, som Bodil kyndigt viste
rundt i, og fortalte om. Nu jeg er ved
Bodil nævnte hun, at et af hendes børnebørn var på udveksling i Brasilien.
Det er en lang rejse og længe at være
væk hjemmefra!
Vi kom også lige rundt om Loppetorvet.
Det kan blive rigtigt spændende om vi
får afviklet et nyt et i ’24, nu da flere
af de garvede medlemmer er trådt ud
af udvalget. Jeg håber vi/de får styr på
det, da det er en rigtig god måde at lære
hinanden at kende på, og overskuddet
er jo også rart.

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

god eftermiddag med megen god snak.
Næste gang vi mødes er det 4. oktober
hos John Nilsen på Skyttemarksvej.
Kurt

Gruppe 4.
Så er sommerferien forbi og gruppe 4
har genoptaget gildearbejdet.
Vi mødtes hos Dot i hendes nye hus i
Næstved, og i dag var det Robert, der
fortalte om sin opvækst i forskellige
dele af København. Vi så billeder lige
fra dåbsbilleder til spejderbilleder, hvor
Robert optrådte både som patruljeassistent og i mere voksenspejderroller.
Meget interessant var det også at se
luftfoto fra København.
På mødet fik vi også talt om fremtidige
planer i Susågildet og det vi skal stå for.
Dagens forplejning var næsten sønderjysk kagebord. Det var rart at komme
Kulturgruppen i Vordingborg
Fredag 16. september, mødtes 10 deltagere til Kulturgruppens arrangement,
ved sejlklubben i Vordingborg.

i gang igen, og vi kan håbe på, at efteråret kan afvikles, uden at coronaspøgelset igen stikker sit grimme hoved
frem.
Ref. Susanne

Gruppens indpisker, Bente Møller, havde arrangeret dagen og den stod i kvindernes tegn – nemlig Jim Lyngvilds udstilling på Vordingborg borgcenter, om
middelalderens stærke og magtfulde
dronninger.
En seværdig udstilling, med fortælling
om de enkelte dronninger gøren og laFortsættes næste side

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Fortsat fra forrige side...
den, i en periode med mange stridigheder. Mange af disse dronninger kom fra
lande langt fra Danmark, nogle fik børn
som døde tidligt og flere af dem døde i
en ung alder i barselsseng – hårde betingelser.
Udstillingen rummede også fantastiske
kopier af diverse smykker der var givet
til dronningerne og det var ikke bare en
ring eller halskæde fra den lokale guldsmed. Det var smykker, diademer, kroner, brocher o.s.v., som var tæt besat
med store og små ædelsten – et kæmpe
arbejde for de smykkeskabere, der på
den tid arbejdede uden moderne hjælpemidler og uden stærkt lys – kunne
ikke lade være med at tænke på hvad
disse håndværkere havde fået i løn for
deres smukke arbejde.
Da alle var kommet igennem udstillingen, mødtes vi i cafeteriaet og fik kaffe,
kage, sodavand og holdt et lille kulturgruppemøde og planlagde næste møde,
som Bente allerede havde i støbeskeen.

Lille
Zarinakrone.
14

Næste møde bliver (sikkert, måske,
nok), tirsdag 8. november i Sct. Jørgens Park, med et foredrag med en
der har prøvet stort set alt hvad der kan
prøves. Nærmere besked senere.
Da vi var færdige med det kulinariske
og mødet, sluttede vi dagen af med at
se en udstilling med nogle af de ting,
der var fundet under udgravninger på
ruinterrænet.
Anne havde også fundet vej til mødet
og det var rart at høre at de var glade
for den nye bolig i Rønnede, og der var
tid til at snakke.
Sluttelig spadserede vi tilbage til lystbådehavnen, sagde pænt farvel til hinanden og kørte hjem, efter endnu et
godt arrangement i kulturgruppen.
PS: der er dog endnu en samling i Kulturgruppen, inden arrangementet i november. Gruppen påtog sig vedligeholdelsesopgaven, med at ordne og rengøre køkken, baglokale, handicaptoilet,
og baggang – dette skulle ske mandag
den 17. oktober kl. 11.00 – naturligvis
på FARMEN.
Dette kan også ses som en opfordring
til, at andre grupper, interessegrupper
m.v. påtager sig en af de skitserede opgaver.
Tommy

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

GILDEMØDE ”EN AFTEN SOM SPEJDER”
Tirsdag den 13. september, var der
igen gildemøde – også denne aften var
henlagt til Røde Kors’ lokaler, da FARMEN var lejet ud.
Denne aften, var det gruppe 1 der stod
for HELE arrangementet.
Temaet var ”kan du huske da du var
spejder”, en anderledes, men rigtig
hyggelig gildeaften, hvor der kun var
mødt 16 – selv om der havde været udsendt en reminder.
Ellen og Ib, havde stået for bordpyntningen, som bestod af små lejrbål, med
lys i, lejret med mos og masser af bålbrænde – flotte dekorationer. Ib og Ellen havde været i skoven flere gange
for at finde tilstrækkelig med mos!!!
Helge havde taget af de spejdermæssige opgaver, opgaver der var hentet
fra kommende Sct. Georgsløb. Der var

fletning med 3, 4 og 5 snore – en noget vanskelig opgave, for mig, som sad
med 5 snore. Der var kending af fisk,
af træer og fugle – de fleste klarede det
godt, men især fuglene gav lidt problemer. Der var kodetydning, med et smart
apparat, som bestod af 2 jernringe, som
kunne forskydes – lidt vanskeligt at
forklare, men med lidt hjælp kom vi
dog alle igennem kodetydningen.
Tror deltagerne morede sig godt med
dette lidt anderledes, men dog genkendelige program.
Her sluttede aftenen og med lidt til ganen og Gunnars hjemmebagte kage,
som smagte dejligt.
Det eneste der ikke var så godt ved aftenen, var at vi ikke fik lukket mødet
på en ordentlig måde – det gør vi bedre
fremadrettet.
Tommy

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Nyt fra grupperne
Gruppe 1
Onsdag 24. august havde vores gruppeleder Hans indkaldt til første møde
efter sommerferien, og vi mødtes til
Gunhilds kaffebord. Det var dejligt at
ses igen! Og velkommen til Grethe
Munk!
Først kiggede vi lidt rådvilde på den
nye årsplan, som virkede ret uoverskuelig for os alle, men var enige om, at vi
nok fandt ud af det hen ad vejen!
Vi overbeviste Hans om, at vi slet ikke
kunne undvære ham som gruppeleder,
og undertegnede tilbød at føre pennen
igen. Så var det på plads, hvorefter vi
snakkede om, hvad vi kunne tænke os
at lave på gruppemøderne i næste runde.
Mange forslag kom på bordet, vi vil alle

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Lise Köser	30. sept.
Anne Lis Caspersen
5. nov.

Hjertelig tillykke
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gerne opleve noget, men hvad og hvor,
og hvad magter vi? Det spekulerer vi på
hver især, til vi ses næste gang.
Og næste gang er torsdag den 13.oktober hos Anne Lise.
Desværre manglede vi Kirsten og Grethe Bjerg, men håber at se dem næste
gang.
Bodil
Gruppe 2
Gruppe 2 i 2. Gilde var høj-kulturelle den 13. september 2022.

modigt, virtuost, alvorligt, meditativt,
gammelt og nyt.

niveau kombineret med en ligefrem og
uhøjtidelig koncertform.

Vi valgte at tage til Kultunariet i Haslev for at høre Michala Petri & Lars
Hannibal.

Et af duoens særkender har altid været
en kombination af højeste musikalske

Det blev til en dejlig aften med en fantastisk koncert.

I 30 år har Petri/Hannibal været en
fast del af det internationale og danske musikliv. De har spillet over 2.000
koncerter i hele verden, fra New Yorks
Lincoln Center, Shanghai Concert
Hall, Suntory Hall i Tokyo og Londons
South Bank til små koncerter i intime
rammer. Og nu vil de gæste Kultunariet
i Haslev.

gildehal

På jubilæumsturneen blev der præsenteret et varieret program med kendt og
ukendt, i alle stemninger: Let, sørg-

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

Torsdag den 15. september genlød
Farmen atter af glade stemmer, da 2.
Gilde afholdt Gildehal. Det var jo længe siden hele skaren havde været samlet, så der var ikke mangel på emner til
den sædvanlige hyggesnak.
Det var Kurts første gildehal i denne
omgang, og så er der plads til lidt små
bump på vejen i den rituelle del af højtideligheden. Kurt konstaterede, at der

ikke var plads til politiske overvejelser
i gildehallen, og det gav han så nogle
eksempler på. Hanne gav os en god oplevelse med sine 5 min.
Eftergildehallen forløb som sædvanlig
i hyggeligt samvær med lækkert smørrebrød og hvad dertil hører samt kaffe
dejlige chokoladestykker.
Frank

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Økseløbet 2022
En kort rapport fra det fælles Økseløb 2022 arrangeret af Sct. Georgs Gilderne i
Vordingborg Kommune. Temaet i år var “NAVERNE.”
Min kiggetur begyndte hos murerne,
hvor der skulle bygges en mur. Der var
streng kontrol med, at muren var både i
lod og i vater!

forlænget
gildemøde
Onsdag 9. november
kl. 16.00 - 21.00
Marjun, der er opvokset på Færøerne, ser frem til at uddybe de overskrifter, der uden for Færøerne beskrives som Færinger i blodbad.
Undervejs serverer vi kaffe og aftensmad.

Derefter besøgte jeg urmagerne, som
fremstillede urskiver. I “Italien” var der
både skibsbyggere og kunstmalere. På
snedkerposten var der gedigent, gammelt værktøj.
På lejrpladsen opbyggede spejderne i
teenage-alderen deres lejr, gjorde sig
klar til aftensmad tilberedt over bål og
forberedte sig til natløb.

Alle ville selvfølgelig gerne være med
i kampen om at vinde de eftertragtede
trofæer, så overalt blev der arbejdet seriøst.
Men der var også plads til at finde det
gode humør frem, selv om aftensmaden et sted fik det lidt for varmt.
Lis D

sensommertur
En gruppe på 5 gildebrødre og en ægtefælle genoplivede Præstøgildets tidligere vandregruppe i ny skikkelse.
Ligesom tidligere mødtes vi lørdag
den 17. september ved Spejderhytten kl. 10.00 og kørte til Samlermuseet
”Thorsvang” i Stege/Lendemarke.

Efter et par timer i ”Barndommens
Land,” hvor vi genkendte mange facetter af livet i vores egen barndom
og ungdom, satte vi os ude i det fri og
spiste vores medbragte frokost i hinandens hyggelige selskab, indtil det dejFortsættes næste side

Til- og framelding til Marjun senest 2. november.
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Præstø
Fortsat fra forrige side...
lige solskinsvejr meget pludseligt blev
afløst af et par heftige tordenskrald og
skybrudsagtigt regnvejr.

I hast begav vi os derfor hjemad; men
allerede en times tid senere skinnede
solen igen over Sydøstsjælland.
Lis D.

Høst- og
efterårs
gildehal
onsdag den 12. oktober kl. 18.30
VI ØNSKER
TILLYKKE
- med fødselsdagen til
Annette, der runder
75 år den 2. oktober.

Gruppe 1 tager sig af de praktiske
opgaver, herunder at stå for et let
traktement efter gildehallen.
Til- og framelding til Ingrid
senest den 5. oktober.

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
oktoBER
25. Fellowship-Dag

novEMBER
12. I-Dag

Program og tilmelding findes foran i dette nummer af NØGLEN!
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