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Refleksioner efter mit første landsgildeting
Selv om det endnu ikke er en kold tid vi
overvældende, og selv om jeg havde
lever i, så er det en turbulent tid for Gilstor hjælp og støtte af gildemedlemdebevægelsen både centralt og lokalt.
mer både fra nabogilde og andre gilder i
Gøngernes distrikt, er der nogle ting, jeg
Jeg har, for ikke længe siden, været
først efterfølgende har forstået.
på mit første landsgildeting. Sådan en
generalforsamling kan godt virke ret
Nok vedtog vi på LGT ændringer, som
økonomisk slankede vores organisation,
men vi fik ikke talt om hvilke forandrinRedaktion:
ger, der skal til, for at organisationen kan
udvikle sig, så den kan vedblive at være
Suså Gildet Næstved og
interessant for potentielle medlemmer.
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Måske er det på tide, at vi spørger os selv
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
og hinanden om, hvorfor vi hver især er
kalbyrisvej99@gmail.com
medlem af Gildebevægelsen i Danmark,
2. Næstved
så vi kan finde ud af, hvorfor nogle blev
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
medlem som unge efter endt spejdertid,
Nyvej 18, 4262 Sandved
og andre først blev det senere. Det er
hanneogfrank@privat.dk
også nødvendigt at finde praktiske og
sociale opgaver at arbejde sammen om,
Præstø
måske finde nye projekter, hvis man har
Lis Dam, tlf: 2164 7076
lavet det samme i mange år.
Fjordparken 40, 4720 Præstø
lis.dam@mail.dk
Mange af jer der læser dette, vil sikkert

kontakt med de sidste dage, og de er
alle blevet medlem at et gilde, pga. personlige relationer til et gildemedlem.

Spejderbevægelsen har fremgang for
tiden, mon ikke det smitter af på os om
nogle år, hvis vi forbereder os godt.

Er det så ikke den vej vi skal gå? Prøve
at skabe relationer til voksne med tilknytning til spejderbevægelsen, så de
får lyst til at deltage i vores arbejde.

I mellemtiden kan vi gå en tur i skoven
og nyde de smukke efterårsfarver, der
pryder naturen lige nu.
Gildehilsen, Susanne

3. vordingborg
Mandag 4. november
Gildehal

Suså
Torsdag 14. november
Gildehal

stege
Mandag 4. november
Gildemøde

vordingborg
stadsgilde
Mandag 18. november
Fælles gildemøde

faxe
Mandag 11. november
Gildehal

Distriktet
Onsdag 20. november
Gøngernes Højskole

præstø
Onsdag 13. november
Gildemøde

Deadline til nr. 9, 2019
28. november

sige: ” Det er jo det vi allerede prøver
på.” Til det vil jeg svare: ”Ja!”, men det
er først her på det seneste, det er gået op
for mig, hvad distriktets TÆNK VILDTprojekt egentlig går ud på. Måske er der
andre end mig, der er lidt langsomme i
opfattelsen.

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

Forside:
Efteråret er i fuld gang..

Jeg har foretaget en lille og fuldstændig
uvidenskabelig rundspørge blandt gildemedlemmer, jeg af anden grund har haft

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



Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt

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

Suså/2. næstved
Tirsdag 26. november
5-kamp
1. december
Fredslys

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”
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Print ud og sæt på opslagstavlen!

Deadlines
for nøglen i 2020:
Nr. 1

30. januar

Nr. 2

12. marts

Nr. 3

16. april

Nr. 4

14. maj

Nr. 5

18. juni

Nr. 6

20. august

Nr. 7

24. september

Nr. 8

29. oktober

Nr. 9

10. december

Ovenstående deadlines er alene chefredaktørens. Bemærk at der
lokalt i dit gilde kan være andre datoer.
Kontakt venligst lokalredaktøren for disse.


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

Fredslyset
i Næstved
Sct. Georgs Gilderne har en stand
på Axeltorv den 1. december.
Fra kl. 14.00-ca. 16.30 uddeler vi
Fredslyset.
Fredslyset 2019
Sct. Georgs Gilderne i Næstved holder julens traditioner i hævd. Derfor uddeler
”Gildebrødrene” igen i år gratis Fredslys på Axeltorv i Næstved den 1. søndag i
advent.
I forbindelse med juletræstændingen i Næstved City er Sct. Georgs Gilderne til stede på Axeltorvet den 1. søndag i advent fra kl. 14.00, hvor vi udleverer Fredslyset.
Temaet for Fredslyset i år er mod til fred!
Fred har behov for et tolerant fællesskab
I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredslyset uden
nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke, men en gave hvor budskabet
er:
• Fred på jorden
• Et lys for nødlidende og ensomme
• Et lys for fællesskab
• Et lys for aktivt arbejde
• Et lys for forståelse
• En gave som skal lyse op i adventstiden
• Et lys for fred og venskab • En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde
• Et lys for tolerance
for andre
Nærmere information: fredslys@sct-georg.dk eller på Facebook

Gildebrødre opfordres til at komme og gi’ en
hånd med en time eller 2!!!
Tilmelding til Inger Ch. tlf.: 2968 1114 eller inoc@stofanet.dk
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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FÆLLESMØDE OM FARMENS FREMTID

Men der er stadig åbent for at være en
del af FARMENs daglige drift i hyttelaug, naturlaug, seniorlaug eller som
føl i bestyrelsen, som udlejer, formand
eller bestyrelsesmedlem. Ingen vil blive overladt til sig selv, men vil grundigt
blive indført i de forskellige arbejdsopgaver – og det er et spændende job,
som ikke kræver oceaner af tid – så

Ca. 30 gildebrødre var mødt mandag
den 7. september, på FARMEN, for at
drøfte FARMENS fremtid – hvert gilde
var repræsenteret med ca. 15. SOLE
tog sig af rollen som ordstyrer.
Efter et kort oplæg fra SOLE og Tommy, som kort orienterede om FARMENs nuværende status, økonomi og
bestyrelsens bekymringer for FARMENs fremtid, hvis ikke yngre gildebrødre viste interesse for FARMENs
drift og på sigt ville overtage bestyrelsens arbejde.
Der var ikke den store debat om fremtiden, men et par klare udmeldinger
om problemer, med afstand, alder og
trapper, når der skulle holdes møder
og vedligeholdelse på FARMEN, men
ingen reel debat og ønske om afvikling.
Bestyrelsen pointerede at der var styr
på FARMENs drift, lige som både naturlaug og hyttelaug havde styr på tingene og arbejdede ud fra at videreføre
af FARMEN i gilderegi.
Et par af de nye medlemmer i Suså stillede sig til rådighed for hjælp og ville
meget gerne kontaktes hvis der var behov. Den ene (Bo) var allerede aktiv i
naturlauget – dette tilsagn var positivt
og vil blive husket.


2. gilde kunne sige, at det nok var begrænset, hvor meget de kunne bidrage
med af større vedligeholdelsesopgaver,
da aldersfordelingen, blandt medlemmerne lå i den høje ende for stort set
alle. Her kan jeg tilføje, at seniorlauget trods alt bidrager med flere mindre
vedligeholdelsesopgaver og de fleste
medlemmer kommer fra 2. gilde, lige
som græsslåning også deles mellem
gilderne.
Min vurdering af mødet, uden der var
afstemning, var at det skulle forsøges
at videreføre FARMEN i gilderegi, til
gavn og glæde for gildebrødre, spejdere, FDF’er, skoler og hvem der ellers
mangler et godt sted at afvikle diverse
aktiviteter.
Bestyrelsen tager det der blev sagt med
hjem og prøver at udfærdige en slagplan for det videre arbejde.
På nuværende tidspunkt er det besluttet, at udlejningen stopper efter 2020,
men da det er de respektive gildeting
der træffer beslutningen om FARMENs
fremtid, kan denne beslutning naturligvis ændres, hvis gildetingene beslutter
sig for at videreføre FARMEN – så det
punkt er vigtig at få på dagsordenen til
gildetingene og ikke mindst få drøftet i
medlemsskaren, så alle er klædt ordentlig på til beslutningen på gildetinget.

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

tænk over det og lad os tage en snak,
inden du evt. beslutter dig.
2. gruppe, 2. gilde havde stået traktementet, med kaffe, te, dejlig kringle,
øl og vand. Bordene var flot pyntede
i efterårets og i halloweens tegn, med
græskar og efterårets bær grene – flot.
Endnu en god aften i gilderegi.
Tommy Farmbestyrelsen

svendegruppen
Gruppen havde møde den 23. oktober.
Vi indledte med at fortælle om vores
nye grupper. Alle var kommet godt
igang, og der blev fortalt om planer,
som spejderløb, foredrag, kend din by
m. m.
Derefter var det de 3 arbejdstrin:
svend - væbner - ridder, der blev gennemgået. Aflæggelse af væbnersvar og

Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Danmark

4/2019 – august 2019 – 86. årgang

• Sprogets mangfoldighed
• Bilag til LGT 2019
• Naturens dag 2019

væbnerløftet fik vi en længere drøftelse
om.
Sidste punkt på programmet:
Bankospil
Det blev planlagt til:
Bankospil på Farmen
søndag 12. januar 2020 kl. 14.30-17
Herom nærmere.
Inger

Medlemsbladet
Sct. Georg

Hvis du hellere vil modtage Sct. Georgs
Gildernes medlemsblad ”Sct. Georg”
elektronisk end på papir, skal du henvende
dig til til din Kansler eller Landskontoret,
tlf.: 3332 2733.
1

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

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

Naturlaug
Lørdag den 28. september stillede en
god del af Naturlauget sammen med en
stor flok hjælpere fra Tamburkorpset
for at lægge det sidste af den nye lejrplads an.

ves op. Til slut sørgede Frank, Lene og
Anne for at der blev sået græs. Vi havde
desværre ikke nok frø, men det bliver
klaret på næste møde hvor vi også skal
rette nogen af de værste huller op.

Torben, der slår vores græs, havde på
forhånd været der med harven og fjernet en god del af ukrudtet men der var
alligevel meget tilbage som skulle væk.
De fleste blev udstyret med rive og gik
i gang med at rive det sammen i bunker
som andre kørte væk på trillebør.

Det var virkelig et godt arbejde der blev
udført af alle og havde Tamburkorpset
ikke stillet med så mange aktive hjælpere, var det aldrig gået.

Da det var revet over startede vi forfra
og fik jævnet det så pænt af som muligt
og fjernet det sidste ukrudt. Lige som
der var en del poppel der skulle gra

Til næste år skulle der gerne være en
fortræffelig lejrplads til glæde for vores
brugere. Den ligger godt i læ og er næsten plan, hvilket gør den meget bedre
end den gamle.
Niels

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

Dart turnering
Hermed indbydelse til den anden dyst i sæsonens 5-kamp

tirsdag 26. november kl. 19.00 på Farmen
Prisen er (som sædvanlig) kr. 10,- pr.
person, og for dette beskedne beløb får
du kaffe/te og kage og ikke mindst godt
selskab i et par timer.
Vi håber at se jer kampklare!!!
Tilmelding til Dot på sms 2345 8630 eller mail dottimthy@gmail.com senest
torsdag den 21. november
På gensyn
5-kamp lauget
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Kære alle

Good-Turn Lauget

I skal have mange mange tak fordi I
deltog i mit 60-års spejderjubilæum,
det gjorde festen endnu mere festlig.
Tak for de fine ord til mig, og tak for
den dejlige gave, jeg blev meget glad
for alt.

Onsdag 25. september havde vi atter
en cafe-eftermiddag på Kildemarkscenteret, hvor der var mødt ca. 40 beboere
op samt nogle familiemedlemmer.
Vi blev festligt underholde af “De syngende Gymnaster” fra Fakse, hvor
gennemsnitsalderen er på 76 år.

Jeg havde en fantastisk dag, takket
være min bestyrelse, ledere og klan for
deres helt utroligt flot arrangerede reception i anledning af mit 60-års spejderjubilæum.

Sluttede med “skuld gammel venskab
rent forgå” efter en dejlig eftermiddag.
På Good-Turn Lauget vegne,
Bente

De består af et
mandskor på 6, hvor
den ene kan spille på
“guldtrompet”, samt
4 syngepiger og en
sprudlende kvindelig
pianist.

Det kunne ikke gøres mere rigtigt spejdermæssigt, og det var jeg meget glad
for. TAK for deres stor arbejde!

... tak for totempælen!
De mange mange gæster, jeg fik besøg
af, overraskede mig også. Og gjorde,
at jeg ikke lige fik været det sted, jeg
skulle på den rette tid. F.eks. så jeg kun
den fine kages skrift på et billede, men
den smagte godt.
Dagen/aftenen har sat sig dybt i mig.
Jeg vil mindes den med glæde og fortælle om den gang på gang.
Spejderhilsen og Tjikkerlikker
Kirsten S H
10

holdning og sang – bl.a. en sang, “hvor
vi ikke kunne få armene ned”, til stor
morskab for alle tilstedeværende.

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

De startede med at
trompetisten spillede “Amazing
Grace“, derefter
sang mandskoret et
festligt sømandspotpourri, hvorefter der
kom syngepiger og
underholdt med nogle
kendte slagere, som
mange af beboerne
sang med på. Der
blev også plads til en
lille svingom.
Efter at have nydt kaffe og lagkage, sluttede
vi af med mere underFind også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Seniorlauget

nyt fra grupperne

Seniorerne var samlet på Farmen den
15. oktober.

ve renoveret er nu ordnet. Det var hvad
vi nåede denne gang.

Den dag var vi heldige med vejret, således at vi kunne få skiftet frontpladen
i den højre dør på depotbygningen, nu
mangler dørene kun at blive malet. De
sidste sangbøger som manglede at bli-

Næste gang vi mødes bliver tirsdag
den 19. november til sædvanlig tid.
På laugets vegne,
Hans Jørgen

2. Næstved
1. gruppe
Vi mødtes 18. september kl. 19 hos
Grethe Bjerg, hvor vi, set i lyset af den
omfattende klima snak, begyndte at
drøfte de omfattende problemstillinger,
der er på banen.
Med baggrund i nogle artikler skrevet
af et par klimaforskere, der ikke er helt
enig i, hvad der betragtes som være
gældende ”viden” på området.
Disse artikler blev vi enige om at nærlæse, og så fortsætte drøftelsen på næste gruppemøde.
Vi sluttede aftenen med kaffe og kage,
og var klar til at tage hjem kl. 22.00.

2. gruppe
”Livet er ikke det værste man har” en
titel, der virkelig kunne få os væk fra
hjemmets arne, og sikke en oplevelse
vi fik med det foredrag.
Foredragsholderen, Erik Lindsø, var
virkelig professionel, og havde et grundigt indblik i emnet. Det var bare ærgerligt for Tove, Ole og Elke, at de ikke
kunne være med. Til gengæld havde
vores ”prøvemedlemmer” Ras og Knud
glæde af at være med.
Salen i Sct. Jørgens kirke var fuld, og
der var en velfortjent applaus til foredragsholderen.
Frank

Næste møde hos Hans Kõser den 29.
oktober kl. 13.00.
Ref. Kurt Muusmann
12

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

2. gruppe
Vor gruppe holdt sidst møde 2. oktober hos Lise i Myrup.
Vi havde 2 ting på programmet. A.
Vi var besynderligt nok blevet Turhavende til “Fællesmøde på Farmen om
Farmens fremtid.”. Gruppens kvindelige medlemmer havde mange ideer
omkringden “Lette anretning”, men
disse blev manet i jorden, fordi Fællesledelsens kasserer Sole, havde meddeltat det ville blive et kort møde, så
kaffe med blødt brød var det der skulle
serveres. Desuden skullede fremmødte
have mulighed for at købe øl/sodavand.
Så opgaverne blev hurtigt fordelt og vi
kunne gåtil punkt B. Efterårets møde
program. Vi fandt frem til 1 møde i
okt., 2 møder i november og julemøde,
ikke overraskende, i dec.
Flere i gruppen havde spurgt Knud K.
om han ville over i vor gruppe. Efter
at han havde talt med Ras meldte han
tilbage, at de begge gerne ville prøve,
dog var møder om onsdagen ikke muligt. Nu havde vi således allerede planlagt vore mødedatoer uden at have ramt
en onsdag, så banen var klar.
Nu har vi budt velkommen til de to,
som jeg personligt kender rigtigt godt
fra min tid i “Mandegruppen”, den
gruppe der også blev kaldt 7. patrulje.

Vort næste møde er 11. november kl.
19.00 (vor mødetid kl. 18,30) Sognegåden ved Sct. Jørgens kirke. Emne: Kaare Johannessen fortæller “Mellem to
verdenskrige”. Entre incl. kaffe /kage
kr. 80,00. Det er Grænseforeningen der
er indbyder.
Til sidst vil jeg knytte et par ord omkring omtalte møde på Farmen om Farmens fremtid.
Når jeg skriver at det var besynderligt
,at det var vor gruppe der var turhavende skyldes det, at det ville have væretoplagt at man havde bedt Svendegruppen om denne opgave, dels har der tidligere ved sådanne fællesmøder været
svendegrupperne der var turhavende,
dels ville de nye og “unge” der tilhører Gilderne i Næstved, være til stede
ved dette møde, hvor man, kunne man
forstå, efterlyste nogle (mange) unge
nye, der kunne tage over i bestyrelsen,
eller hjælpere til Farmens bestyrelse.
Der var ganske vist 2-3 unge til stede,
der gerne ville yde en ekstra indsats for
at bevarer Farmen som den virker nu,
men endnu flere ville være nødvendigt.
Håber der møder mange flere unge op
til Gildetinget i marts måned. Slutteligt
vil jeg sige at ung i denne forbindelse,
er også hvis man er 40- 50 år, og så ville det nok være godtmed nogle kvinder
i omtalte bestyrelser.
Refr. Ole W.

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

nyt fra grupperne

nyt fra grupperne

Gruppe 3 til foredrag
Onsdag den 9. oktober begav 3. gruppe sig ud til Sct. Jørgen Kirke for at
høre foredrag af Steffen Jensen om den
aktuelle situation i Mellemøsten. Det
var et tilløbsstykke, så man var nødsaget til at flytte arrangementet fra mødelokalerne ind i selv kirkerummet.
Foredraget tog udgangspunkt i den
aktuelle situation i Mellemøsten – en
region i verden, som er fascinerende,
og som påvirker vores verden – både
på godt og ondt, om det så er i form
af påvirkning af oliepriser, terror eller
flygtningestrømme.

grund og forståelse af problematikken.
Og han var næsten ikke til at stoppe, så
vi sluttede først kl. 21.30. Derefter forlagde vi residensen til Morelvej 7 hos
Kirsten og Kurt, for at aftale de næste
møder i gruppen. Det blev Fellowship
Day og I-dag samt den 7. november for
planlægning af julegildehallen den 9.
december. Et godt og inspirerende foredrag, men det kan undre lidt, at man i
kirkeligt sammenhæng gennemfører et
foredrag uden den mindste relation til
det kirkelige miljø.
Sole
Gruppe 3s krønikeskriver

Gruppe 1 - Byvandring
Vi mødtes på Sortbrødreparkeringen,
søndag den 29. september, kl. 10.00.
Vejrudsigten var ikke for god, men der
var først lovet regn omkring kl. 14.00,
så der var ingen grund til at medbringe
regntøj og paraplyer – troede vi.
Følgende var dukket op: Susanne, John
M, Bente, Ib, Emmy, Anne og Tommy.

Bente bød på en gammeldansk til at
varme op på og samtidig begyndte det
at støvregne lidt, men vi mente at kunne skimte solen i horisonten, så vi gik i
gang med den historiske rundtur.
Efter at have gennemgået Sortbrødreklosterets historie, gik turen videre til
Hotel Kirstine og Købmagergade og
regnen tog til – vi fandt ly under et træ
ved Sct. Peters kirke, men måtte hurtigt

Deltagerne fik fra starten udleveret et gammelt og et nyt kort over Næstved bymidte, så man kunne se hvilke forandringer, der var sket.

Steffen Jensen, som i mange år har boet
i området, forsøgte på bedste måde at
rydde op i tingene og give os en ny bag-

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Anne Lis Caspersen
5. nov.
Ole Wulff	27. nov.
Hans Jørgen Nielsen	30. nov.
Anne Lise Koefoed
2. dec.
Grethe Bjerg
4. dec.

Hjertelig tillykke
14
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fortrække til porten på den gamle Kirkepladsens Skole, som havde erstattet
den tidligere latinskole, som desværre
blev nedrevet – her blev vi et stykke og
fik snakket lidt historie omkring kirken,
Boderne, Skolen og Vinhuset – det klarede lidt op og vi fortsatte forbi kirken
og Vinhuset for at ende i Kirkestræde,
hvor vi måtte søge ly i en port, for nu
høvlede regnen ned og det så ikke længere ud til at stoppe.
Efter nogen tid i porten, foreslog Emmy
at vi ”løb” hjem til hende og fortsatte
mødet – det var der stemning for og da
vi allerede var våde, spurtede vi så hurtigt vi kunne hjem til Emmy, hvor vi
kunne få noget af det våde tøj af.
Bænket i Emmys dejlige stue, fik vi
varm kaffe, som gjorde godt og som
altid var Emmy god for nogle historier
fra fortiden i Kindhestegade og andre
steder i byen, lige som Emmy også
havde billeder (malerier) af nu nedrevne huse i gaden.
Vi var en god times tid hos Emmy og
fik vendt mange emner og hyggede os
og blev enige om at vi ville gøre turen
om en gang til foråret, for der var mange ting vi ikke havde fået historien.
Om ikke andet, lærte vi at påklædningen til udendørs aktiviteter ikke skal
planlægges efter vejrudsigten, men efter sund fornuft – ikke at vi havde gen16

Suså Gildet
nemført rundturen hvis vi havde haft
regntøj med/på, men vi var ikke blevet
gennemblødte.
Vores næste møde, er onsdag den 9. oktober, hvor vi skal være inde døre i Sct.
Jørgens kirke, til foredrag med journalist Steffen Jensen, som i mange år har
arbejdet i Mellemøsten – så vi håber
der bliver plads til os alle.
Tommy
Gruppe 1:
PÅ RUNDREJSE I
MELLEMØSTEN
Første gruppe, var den 9. oktober, på en
2½ times rundrejse i Ægypten, Yemen,
Saudi Arabien, Jordan, Libanon, Israel,
Syrien, Irak, Iran og Tyrkiet – kun afbrudt af en 20 minutters kaffepause.
Rejseføreren var journalist Steffen Jensen fra TV2, som havde boet i Israel i
mange år. Rundturen foregik i kirkerummet i Sct. Jørgens Kirke, som var
fyldt op med tilhørere.
Med en utroligt indleven og fortælleevne, blev vi ført igennem de kriser,
krige opture og nedture, som landene
og deres befolkninger havde oplevet.
Vi fik forklaret de forskellige religioners betydning, hvad kurderne var for
et folkefærd, hvilken forskel der var på
arabere og andre folkeslag der boede i
Mellemøsten.

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

Vi fik fortalt hvem der ven og fjender
og hvorfor de var det, hvorfor vesten
var venner med nogle lande og Rusland med andre og hvorfor de støttede
de forskellige lande.
Der blev fortalt om de forskellige oprør
der var foregået i de forskellige lande,
for at blive mere demokratiske og hvorfor det gik så langsomt med at indført
nye reformer.
Vi hørte om Islamisk Stat, som ikke kun
bestod af fanatiske muslimer, men også
af flere andre grupper, som følte sig
trådt over tæerne i en af de mange konflikter der havde været. Om at Islamisk
Stat ikke var udraderet, som USA påstår, men at tilhængerne nu blev spredt
ud over hele jorden. Lige som de forskellige fraktioner inde for Islamisk Stat
ville begynde at bekæmpe hinanden.
Kurderne som havde været en afgørende faktor i krigen mod Islamisk
Stat, bestyrede nogle store fangelejre,
hvor der både sad krigere, ægtefæller
og børn under kummerlige forhold.
Kurderne ville gerne have, at de lande
som havde borgere f.eks. dansk pas,
tog dem hjem, lige som vi i Danmark
gerne vil sende udenlandske kriminelle
tilbage til deres hjemlande. Kurderne,
som bor i grænseområderne i Tyrkiet,
Syrien, Iran, havde ikke mulighed for
at skabe ordentlige forhold for fangerne og føre evt. retssager.

Det var et foredrag der satte mange ting
på plads for mig og fik mig til at se tingene i et helt nyt lys og samtidig fik jeg
forståelsen af at ting tager tid og man
ikke bare ændrer de forskellige landes
strukturer og styreformer, hen over natten, men det kan tage rigtig mange år,
måske flere hundrede.
Skulle I få mulighed for at opleve Steffen Jensens foredrag, kan det varmt anbefales – de kr. 30,00 som vi gav for
kaffen, var givet godt ud.
Tommy
Gruppe 3 - Vandregruppe
Den 14. oktober 2019 var vi 4 – Gunnar Helge, Esther og undertegnede,
som deltog i vandretur i Holmegårds
Mose. Denne gang var det Helge, som
stod for turen. Afbud fra Tommy. Vejret var med os og turen var på 8 km.
Helge og Gunnar fik lige lidt porse til
snapsen.
Næste tur udgår fra p-plads ved Næstved Kajak og Canoklub, Kanalvej 28,
Næstved, mandag den 11. november
2019 kl. 13.00. Undertegnede står for
turen denne gang, som går rundt om
Ydernæs. Turen vil blive på ca. 8 km.
Selvom man ikke er i vandregruppen, er man velkommen til at deltage
alligevel.
Bent S

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

Suså Gildet
nyt fra grupperne
Gruppe 5
Forstærket med Kurt J. og John M.
holdt gruppe 5 møde hos Bente den
22. oktober.
Vi startede med planlægning af Gildehal den 14. november, hvor vi er turhavende.

ber mellem 14 og 16. Interesserede må
meget gerne kontakte Inger, inoc@
stofanet.dk eller 2968 1114.

BEMÆRK det fremrykkede tidspunkt.
Alle mødes i Præstø Kirke kl. 17.00.
Efter andagten i kirken bliver der lejlighed til at tænde flammer ved fredslyset. Medbring derfor egne lanterner,
flagermuslygter eller fyrfadlys beskyttede i egnede glas, stager eller krukker.

gildehal
- med væbneroptagelse
af Robert Fischer
På Farmen
torssdag 14. november kl. 19.30
NB! Det er en torsdag.

Fredslys arrangement er på trapperne.
Det basale er på plads, men vi mangler
gildemedlemmer til at stå for uddeling
af lysene på Akseltorv den 1. decem-

Vandrehal fra kl. 19.00
Gruppevis tilmelding senest
8. november til Bente M.
tlf.: 2071 6538
bentejohn71@gmail.com

HUSK:

Ved arrangementer med gruppevis tilmelding.
Det er VIGTIGT at du skriver til din gruppeleder, hvilken gruppe du melder
dig til hos, hvis du er med i flere grupper.
18

Fredslyset modtages i Præstø onsdag
den 4. december kl. 17.00.

Næste møde 19. november kl. 19 hos
Anne.

Derefter evaluerede vi Foreningernes
dag, som vi synes var et godt arrangement, hvor vi havde en fin placering. Vi
var dog for få til at betjene standen om
eftermiddagen. Vi håber, der er flere, der
vil lægge en time eller to til næste år.
De, der har stået for Startskud de sidste to gange, er ikke mere en gruppe,
så vi efterlyser hermed gildemedlemmer, der er interesseret i at stå for næste Startskud, der kunne evt. dannes
en Startskudgruppe, hvis ikke en af de
allerede etablerede grupper, vil påtage
sig opgaven.

Officiel
modtagelse af
Fredslyset

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

Flammen afhentes
i Roskilde

Alle er derefter inviteret på en kort
vandring via Adelgade og Hestemøllestræde over den gamle bro til Spejderhytten.

Flammen afhentes i Roskilde onsdag
den 27. november.

Her vil der blive serveret risengrød og
saftevand.

Det plejer at være en indholdsrig aften
med fakkeltog, kirkebesøg og efterfølgende råhyggei Gildehuset sammen
med gildebrødre fra hele Sjælland og
omegn.

Lis H.,
Annette og
Ingrid har
brug for
flere
hjælpende
hænder.

Flammen bliver bragt sikkert hjem til
Præstø i en spand, der er helt specielt
fremstillet til formålet.
Kørsel aftales med Ingrid.

Så, kom frit
frem.

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

Præstø
Kort nyt
Julefrokost i Spejderhytten,
onsdag den 18. december kl. 13.
Noter datoen! Servering og pris følger
i næste nr. af Nøglen.
Præstø Sct. Georgs Gilde
profilerer sig på FaceBook.
Inden for en uges tid kan man skrive
navnet i søgelinjen og ”synes godt om”
profilen.

Gildemøde
Traditionen tro inviteres gildebrødre
med ledsagere og evt. gæster til et gildemødei Spejderhytten omkring Gildets fødselsdag i november.

Efterårets gildehal
I Gildehallen dvælede Rika ved 800års jubilæet for Dannebrog. Flagets
sagnomspundne modtagelse under et
afgørende slag ved Tallin i Estland har
knyttet en ekstra dimension til betydningen af vort nationale symbol.

En kopi af den ældste, kendte udgave af
Dannebrog og forgængeren til Kongehusets flag, vajer nu – med sine mange
splitter – over Borgcentret i Vordingborg.
I eftergildehallen blev der serveret
flotte kuvertanretninger – fremstillet
af Bjarne – med høstsild og wraps med
kødsovs. Desserten var en ”alliance” af
bær som kompot og serveret med makroner og flødeskum.
En rigtig hyggelig aften.
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

Red.

Dette års novembermøde afholdes
onsdag den 13. november kl. 18.30.

SIDEN SIDST
Gruppetur for alle
Redaktøren har hørt, at de, som deltog i
turen rundt på Jungshoved til de gamle
transformatortårne, havde en rigtig god
dag.

Der bliver serveret kaffe/te med lidt tilbehør.
Til- og framelding til Henrik senest
8. november.

Her er syn for sagn. Man kan komme
ind i tårnene, som uafhængigt af hinanden er udsmykket af forskellige lokale
kunstnere.
Red.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Gildemøde
- den 7. oktober 2019 med besøg i Vinhuset.
Vinhusets ejer Thomas Nyhr bød velkommen, hvorefter han fortalte lidt om
sin baggrund og om, hvordan han blev
vinhandler på Møn.
Thomas overtog butikken i 2013 med
en uddannelse som cand. mag i fransk
bag sig. Men da der på daværende tidspunkt ingen job var at få inden for hans
fag, koncentrerede han sig om vinbranchen, som han havde fulgt med interesse siden studietiden.

Mange vinsmagninger, megen læsning
om vin og kontakt med forskellige vinbutikker banede vejen til de faglige
kompetencer og da Thomas er gift med
en pige fra Møn, kendte han også Vinhuset i Luffes Gård, som han så overtog for seks år siden.
Men trods den charmerende beliggenhed valgte han at flytte, idet lagerplads
og tilkørselsforhold var for dårlige.
I dag residerer Vinhuset på 1. parket
midt på Storegade i en stor og dejlig
butik og med et imponerende udvalg.
Der blev efterfølgende lejlighed til at
smage nogle af husets dejlige vine og
samtidig en livlig snak, hvor vi gildebrødre fil rig lejlighed til at kommentere de liflige dråber og desuden fortælle
om egne vinoplevelser før og nu.
Inden vi forlod Vinhuset, takkede Elna
for det fine arrangement efterfulgt af en
lille ”sang” til vinens pris uden melodi.
Men vi filkden en gang mere, nu med
melodi!! Det var en herlig aften, som
blev rundet af med kaffe og lækkert
hjemmebag hos Kirsten.
1. gruppe takker for et virkelig godt arrangement.
Ena
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

gildemøde
mandag 4. november kl. 19.30
i SPEJDERHYTTEN
Kobbelvej 28, 4780 Stege

Møns amatørgeologiske forening
v/ Jan Nielsen
Fossiler er aftryk af dyr og planter, er ligger bevaret i millioner af år i Møns
Klints kridt.
En spændende aften venter os.
Hvis I har sten eller fossiler derhjemme, er I velkommen til at tage dem med
og få dem beskrevet.
Ægtefæller og gæster er meget velkommen - pris 25,00 kr.
Der serveres kaffe og kage.
Tilmelding til Hanne Hansen senest søndag den 27. oktober.
tlf. 30 62 66 30 - nanok@hansen.mail.dk

Vores årlige Julefrokost
søndag, den 8. december kl. 11.00 i Spejderhytten på Pilevej.
Frokosten er som sædvanlig med ledsager.
Yderligere information bl.a. om pris for ledsager følger i Nøglen sidst i
november.
Tilmelding/afmelding senest søndag, den 1. december til
Kirsten telefon: 22423579
Med julehilsen 2. gruppe
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Stege
KALENDEREN:
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.
Januar 2020:
Ma.06. Nytårsgildehal 1. grp.
To.23. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.27. Gilderådsmøde
Ti.28. Deadline Nøglen

Juni:
Ma.15. Sommertur 1. grp.
Ti.16. Deadline Nøglen
August:
Ti.18. Deadline Nøglen
September:
Ti. 22. Deadline Nøglen
Oktober:
Ti.27. Deadline Nøglen
December:
Ti.08. Deadline Nøglen

Marts:
Ma.09. Gildeting 2. grp.
Ti.10. Deadline Nøglen
April:
Ti.14. Deadline Nøglen
Ma.27. Sct. Georgsgildehal 1. grp.
Maj:
Ma.11. Gildemøde 2. grp.
Ti.12. Deadline Nøglen
Ma.25. Gilderådsmøde
Deadline til nr.
er tirsdag den 26. november
24

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Anni Sørensen	27. nov.

Hjertelig tillykke

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

