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Fælles
Så er atter et år gået! 2019 er snart slut
og så skal vi til at skrive 2020. Et år på
godt og ondt. Men vi mennesker er da
så visselig indrettet, at vi er bedst til at
huske det gode og sjove:
• Det gode som sker ude i verden.
• Det gode som sker i Danmark.
• Det gode som sker i gilderne.
Redaktion:
Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com
2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk
Præstø
Lis Dam, tlf: 2164 7076
Fjordparken 40, 4720 Præstø
lis.dam@mail.dk
Stege
Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk
Deadline til nr. 1, 2020
30. januar
Forside:
GLÆDELIG JUL!


Det er så alt sammen pakket ind i små
gaver, som I, i denne søde juletid, hver
dag kan pakke ud. Og selv vælge indholdet af! Men husk – kun de gode.
Inden længe sænker julefreden og hyggen sig i de små hjem. De gamle nisser
med pibe i munden kommer frem (altså dem som gemmer sig resten af året).
Måske bliver det vinter – så bliver der
plads til vinterboller, vintermedister
m.m.
Men vi som er opdraget i den rette ånd
– vi ved at JULEN kommer og at den
kommer midt i vinteren med:
• julelys
• juleøl
• julestjerne
• julemedister
• juletræ
• julesange
• julemad
• julesammenkomster
• julefreden
• juleglæde
• julegætterier, så gæt selv videre.
Det er en tid med forventning hos både
unge og gamle. Så lad os da holde den
gode gamle JUL som vi plejer.
Og snart kommer både fuglene og de
lyse nætter igen.
Glædelig jul og godt nytår til Jer alle
Elna
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Fælles
Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
2. Næstved
Mandag 9. december
Julegildehal
Mandag 3. februar
Gildemøde

st. Heddinge
Søndag 12. januar
Nytårsgildehal
Fredag 7. februar
Gildemøde

3. vordingborg
Mandag 6. januar
Nytårsgildehal
Mandag 3. februar
Gildehal

Suså/2. næstved
Tirsdag 14. januar
Nytårsgildehal
Onsdag 22. januar
5-kamp

stege
Mandag 6. januar
Nytårsgildehal

faxe
Mandag 20. januar
Nytårsgildehal

præstø
Onsdag 8. januar
Nytårsgildehal

Suså
Torsdag 6. februar
Gildemøde

Køge
Onsdag 8. januar
Nytårsgildehal

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
Fellowship Day
- 24. oktober 2019
38 gildemedlemmer fra Gøngernes
Distrikt mødtes i Borup Kulturhus kl.
19.00.

mester, Torben Lerbech, sagde et par
ord til Tove. Herefter var der spisning
og hyggelig snak ved bordene.

Distriktets DUS bød velkommen og
fortalte kort om, hvordan gildebevægelsen i Danmark blev international,
og at ISGF (International Scout and
Guide Fellowship) i år kan fejre 66 års
fødselsdag.

Efter spisningen gik vi over til aftenens
internationale indslag. Vi havde fået
Birgit Riemer fra Roskilde-gildet til at
komme og fortælle om hendes og Birthe Ømarks (LIU) besøg på Verdenspigespejdercenteret i Indien, Sangam,
der ligger i udkanten af Pune.

Derefter fik distriktsgildemesteren,
Lone Erkmann, ordet. Hun holdt en
tale for Tove Givskov, Køge Gildet,
der har været 50 år i gildet. Tove har
beklædt flere poster i løbet af årene.
Sidst har hun været DIS (distriktets internationale sekretær). Tove fik en stor
tak for sin indsats. Også Køges GildeTove Givskov



Birgit havde mange billeder med, som
hun fortalte ud fra. Desuden havde hun
en masse forskellige ting med, som
hun udstillede f.eks. affaldsposer af
avispapir, palmeskåle m.v. Også her
bliver der tænkt på genbrug og bæredygtighed.
Birgit Riemer

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

Fælles
Sangam
haven og det store område Sangam ligger på.
Sangams mål er:
• at bekæmpe vold
• at give pigerne selvværd
• at fokusere på økologi og bæredygtighed.
Birgit havde også en hel del tørklæder med, som hun solgte til fordel for
Sangam.
Birgit Riemer fortalte om, hvordan
spejderbevægelsen er knyttet til skolerne i Indien og at gilderne støtter spejderbevægelsen på skolerne .Birgit og
Birthe havde været til flere Thinking
Day arrangementer både på en skole i
Mumbai og i Pune.
Hun fortalte også om Tara-projektet,
der er et projekt i slumområderne, hvor
man tager ud og laver aktiviteter med
børnene. I Pune var der også et Kvindehus, hvor kvinderne kan få hjæp ril
at lære et håndværk og efterfølgende
sælge deres produkter.
På Sangam kan alle spejdere og gildemedlemmer verden over komme. De
betaler selv for rejsen dertil og opholdet, og yder så undervejs en indsats af
en eller anden art. På Sangam er der
ansat lokale i køkkenet og til at holde

Sangam har i øvrigt deres
tårn.rent vand er et stort
Indien. Birgit havde også
vandvogne, hvor folk kom
rent drikkevand.

eget vandproblem i
billeder af
og hentede

På opslagstavlen i Sangams spisesal,
var der sedler med noget man kunne
tænke over og ting man skulle gøre.
Man havde en pose med navn på, hvori
ens serviet lå. Den afleverede man efter
hvert måltid, og så blev de lagt ud på
bordene til næste måltid. På den måde
kom man hele tiden til at sidde ved siden af nye mennesker.
I øvrigt fortalte Birgit også, at gildemedlemmerne i Indien er folk, der har
penge.
Vi sluttede af med at Distriktsgildemesteren læste Fellowship budskabet fra
ISGF verdenskomite.
Ref.: Inga Gustafsen (DUS)
Se Fellowship budskabet, som er
vedlagt dette nr. af Nøglen.
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Fælles
Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Danmark

4/2019 – august 2019 – 86. årgang

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

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

Den
”Gamle Redacteur”
ønsker alle
Nøglens læsere
en god jul og et
lykkebringende
nyt år!


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

Næstved Fælles
Good-turn lauget
Den 27. november begyndte julen
2019 på Kildemarkscentret, da Goodturn lauget, havde inviteret Seniorkoret
til at underholde på årets sidste café-eftermiddag.
25 sangere og deres tre akkompagnatører lyste op i deres røde bluser og
spredte god stemning for de 35 beboere
der havde valgt at deltage. Eftermiddagen startede med at koret sang gode
gamle Giro 413-sange.
Efter pause med kaffe og æbleskiver,
sang koret julesange. Vi fik både ”Jeg
så julemanden kysse mor” og ”Rudolf

med den røde tud”. Der blev også plads
til et par velkendte julesalmer, som var
omdelt, så vi kunne synge dem sammen.
En eftermiddag med utrolig god stemning, hvor der efter hukommelsen, blev
sunget med på alle de kendte melodier.
Efter at have takket koret for en dejlig
eftermiddag hyrede Bodil dem til at
komme den sidste torsdag i november
til næste år.
Susanne NN.

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



Næstved Fælles
5-kamp - Dart
Tirsdag 26. november var jeg, sammen med 25 andre personer, samlet på
Farmen for at spille ”dart”. Humøret
var højt og det gav nok anledning til, at
støjniveauet blev ligeså højt (jeg kunne
i øvrigt godt bruge et såkaldt akustikloft til at tage toppen af lyden).
Arrangørerne havde virkeligt lagt sig i
selen og lavet nogle gode baner, hvor

nytårsgildehal

skiverne var sat op på bløde opslagstavler. På den måde kunne vi tillade at
ramme helt ved siden af skiven, uden
at ødelægge, hverken de pæne vægge
eller de dyre pile. Og tro mig: Der blev
virkelig brug for tavlerne så både tavler
og skiver blev godt perforeret. Væggene led ingen overlast og det var den
primære funktion for opslagstavlerne!
Jeg personligt kunne ikke notere mig
for hverken rekorder eller pletskud,
men jeg så flere sætte den drilske pil i
den lille røde plet i centrum af skiven.
Resultaterne har jeg ikke styr på, men
det er der forhåbentlig andre der har.
Hvis det går ”som det plejer” får vi nok
en mail med dem, altså resultaterne, en
af de nærmeste dage.

På Farmen
tirsdag 14. januar kl. 19.00
Kære medlemmer af gilderne i
Næstved.
SusåGildet arbejder på at tilrettelægge aftenen den 14. januar, men
er ikke helt klar endnu.
Derfor vil I senere modtage en direkte invitation til denne aften, men
sæt X i kalenderen allerede nu!
Med gildehilsen Susanne N.N.
Gm
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Næstved Fælles
Trængslen var stor, for selv om det
hedder ”storstuen” er der ikke så meget
plads til de store armbevægelser når vi
er så mange samlet, men det gik godt
og så vidt jeg er orienteret, kom ingen
til skade.
Vi blev alle rystet godt sammen, og
da vi nåede til den obligatoriske kaffe

og kage (hvem havde i øvrigt bagt den
lækre drømmekage?), satte uniformerede spejdere, ledere og gildebrødre sig
sammen i en stor pærevælling, og så
blev der snakket igennem!
En munter aften, krydret med spænding, fik en ende, og stor tak til dem der
sørgede for, at det kunne lade si gøre.
Vi må endelig ikke glemme den næste begivenhed i
5-kamp-serien, som er den
22. januar næste år, og
denne aften er det Ludo der
står på programmet.
Hav det godt og god jul og
godt nytår til alle Jer brave
5-kæmpere. Vi ses!
Kurt

Seniorlauget
Seniorerne var på Farmen tirsdag den
19. november. Det blev til en kort
gang formiddagskaffe, idet vi jo skulle
igang med de planlagt arbejdsopgaver,
som var følgende: Lukke for det udendørsvand, frostsikre toiletterne i toiletbygningen, rense tagrender så de kan
klare vinteren, påbegyndte at udskifte
plastikdupper på stolebenene.

Næste gang vi mødes er til den årlige
julefrokost, hvor vi først møder kl. 12.
Der er ingen arbejdsopgaver denne dag.
De seniorer som ikke var med til planlægningen og som ønsker at deltage i julefrokosten, skal tilmelding ske til Hans
Jørgen som står for det kulinariske.
Næste møde bliver tirsdag den 10.
december.
Hans Jørgen

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



Fælles - gilderejse
Gilderejse 2020:

BELGIEN - HOLLAND - EU
- lidt af hvert på 6 dage 24.-29. august
MANDAG 24. august
Opsamling på de sædvanlige steder.
Turen går til Rødby, hvorfra vi sejler til
Tyskland ca. kl. 8. Fra Puttgarden går
turen 600 km gennem Tyskland til Sydholland. Frokost undervejs er for egen
regning. Forventet ankomst til hotellet
kl.19. Her aftensmad og overnatning.
TIRSDAG 25. august
Morgenmad på hotellet serveres hver
dag kl.6.30-10.
Efter morgenmad køre vi på rundtur i
det Sydlige Holland. Vi besøger bl.a.
Kinderdijk med gamle vindmøller, hovedstaden Den Haag og Rotterdam,
hvor vi fra Euromastens udsigtstårn kan
se hele byen og havnen. I Rotterdam er
der frokostpause i den hypermoderne
del af byen med mange arkitektoniske
vidundere. Aftensmad på hotellet kl.19.
ONSDAG 26. august
Efter morgenmad går turen til Amsterdam. En heldagstur, hvor vi skal opleve
ALT det, man skal opleve i Amsterdam:
havnetur med en taxafærge, gåtur gennem de ældste og smukkeste dele af
Amsterdam, besøg i et af de store kunstmuseer (Rijksmuseum med Rembrandt
10

eller Van Gogh museum). Frokostpause
afholdes på Hollands største kræmmermarked. Aftensmad på hotellet kl.19.
TORSDAG 27. august
Efter morgenmad går turen til Bruxelles.
Ved ankomsten tager på rundvisning
forbi højdepunkterne, såsom Atomium,
kongeslottene samt ”magtens korridor”
– området i nærheden af Europa Parlamentet, hvor alle EU institutioner ligger. Frokostpause afholdes i den gamle
by, hvor vi ser bl.a. den smukke Grand
Place og figuren Manneken Pis inden vi
kører tilbage til hotellet. Aftensmad på
hotellet kl.19.
FREDAG 28. august
Efter morgenmad går turen til Brygge
– en af de smukkeste middelalderbyer
i Europa, som pga.
mange kanaler benævnes som “Nordens Venedig”. Vi
ser bl.a. byens indre med den flotte
Grotte Markt, Rådhuset og kirken,
hvor man opbevarer dråber af Jesu

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

Fælles - gilderejse

Kristi blod! Turen går også gennem
byen Baarle-Hertog en geografisk og
administrativt kuriosum Baarle-Hertogs bizarre geografi stammer fra en
række komplekse middelalderlige traktater, aftaler, jordbytter og salg mellem
landherrer af Breda og hertuger af Brabant. Efter splittelsen mellem Holland
og Belgien i 1839 tog det adskillelige
grænsekommissioner at løse problemerne. Den sidste fik en 36 km strækning og blev først afsluttet i 1995. Aftensmad på hotellet kl.19.
Belgien er et af verdens ”største” øllande, hvor over 600 forskellige ølmær-

ker produceres. Der bliver på turene
mulighed for at høre om og at smage på
de bedste af de belgiske øl.
LØRDAG 29. august
Turen går mod Danmark efter morgenmad ad samme rute, som på udrejsen
med en pause i Hannover, hvor vi skal
opleve et Panometer af Assisi, som forestiller Amazoniens regnskov (*med forbehold for aflysning pga. trafik). Turen
går til Puttgarden med indkøbspause i
Bordershoppen. Vi sejler med færgen
til Rødby kl.20. Forventet ankomst til
Køge kl. 22.

Pris pr. person: kr. 6.000,- v/ min. 40 deltagere

Inkl.: Bustransport, 5 overnatninger på 4-stjernet hotel med swimmingpool, indkvartering i dobbeltværelse med bad/toilet, 6 x morgenmad og aftensmad (på færgen og på hotellet), arrangering af udflugter iht. program, dansk rejseleder på hele
turen, Rejsegarantifonden.
Ikke inkl.: Enkeltværelse 1.600 kr., entreer (oplyses før turen), forsikringer, fro
koster og drikkevarer. Programmet er vejledende og gennemføres med forbehold
for ændringer og aflysninger.
Læs Praktiske Oplysninger og Rejsebestemmelser.

Henvendelse om interesse til Ruth Rosfeldt, tlf. 2095 9549
eller mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Næstved Fælles

5-Kamp

LUDO
Indbydelse til gildebrødre i 2. Gilde, Suså Gildet og – ikke at
forglemme – spejderledere og andre interesserede over 18
år…!
Så er vi klar til tredje runde af 5-kampen – og som det fremgår af overskriften, er det LUDO

onsdag 22. januar 2020 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.
Der vil også være mulighed for at købe øl og vand til de sædvanlige ublu
farmpriser.
Tilmelding til Lykke på sms 2729 1829
eller mail Lykke@fladsaaturist.dk senest søndag den 19. januar.
På gensyn
5-kamp lauget
12
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Næstved Fælles

Svendegruppen inviterer alle medlemmer af Susågildet og 2. Gilde med
ægtefæller/ledsagere til

nytårsbanko

Søndag 12. januar 2020 kl. 14.30-17.00 på Farmen
Tag familien under armen og kom glad. Man skal medbringe en pakke á
kr. 25,- pr. deltager til præmiebordet.
Det koster kr. 20,- pr. deltager og for dem får man 3 spilleplader (ekstra
kan tilkøbes for 5,- pr. stk.) samt kaffe/the og æbleskiver.
Øl og vand kan købes til sædvanlige Farmpriser.
Tilmelding til Inger senest den 9. januar - gerne gruppevis på
tlf. 2968 1114/inoc@stofanet.dk.
Vi glæder os til at se jer alle.
Svendegruppen
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved
nyt fra grupperne
Gruppemøde, gruppe 1 - 29.
oktober 2019.
Vi mødtes kl. 13.00 hos Hans Köser.
Efter frokosten som vi startede med,
gik vi i gang med en snak om den, på
sidste møde, aftalte bundne opgav. Baggrunden for opgaven var et par artikler
skrevet af et par klimaforskere, samt en
kronik af en journalist, der mente at vi
skal glemme alt om økologi.
Klimaforskerne mener, at udviklingen
i klimaet ikke alene er menneskeskabt.
Solen har også gennem tiderne haft
varierende indflydelse på klimaet, og
sådan en periode med negativ virkning
kunne vi være inde i nu.

julegildehal
På Farmen
mandag 9. december
Vandregildehal fra kl. 19.00
Gruppevis tilmelding senest
5. december til Kirsten Bronée
tlf.: 5048 9709
14

Hvad angår økologien er co2 belastningen ca. 30 pct. højere pr. produceret enhed end konventionel produktion. Når
vi så samtidig ser verdens befolkning
kan nærme sig 10 mia, vil der ikke være
mad nok til alle, når økologien betyder
mindre udbytter.
Vanskelige emner at forholde sig til,
når andre forskere mener noget andet.
Vi kan nok ikke helt vide, hvad der er
den rigtige holdning, blot være enige
om, at vi som forbrugere må leve så
klimaet bliver belastet mindst muligt.
Ref. Kurt Muusmann
Gruppe 2
I vor gruppe har vi i november haft 2
gruppemøder.
11. november var vi til møde i grænseforeningen, hvor den kendte historiker Kaare Johannessen (KJ) holdt sit
foredrag “Mellem to Verdenskrige”.
Og senere 26. november et af FOFs
foredrag under benævnelsen Kulturtræf: Erik Norman Svendsen.(ENS)
fhv. biskop. “Præst for Gud, Dronning
og Fædreland”.
Kaare Johannesens fortalte at perioden
mellem 1918 til 1939 ofte blev glemt
som om der ingenting skete, men i virkeligheden var det en tid der bød på

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

2. Næstved
enorme omvæltninger, både politisk,
socialt og kunstnerisk.
I Tyskland havde Weimarrepublikken
en dårlig indflydelse på demokratiet,
tænk på 30’erne, i USA skabte krise
og spritforbud gangstervælde, og tænk
blot på Børskrisen 1929, medens vi i
Danmark opfandt velfærdsstaten hvor
spiren blev lagt med Kanslergadeforliget. Og ikke mindst fik vi efter krigsafslutningen 1918, efter svære forhandlinger, en folkeafstemning, hvor vi fik
Sønderjylland tilbage. “Det lyder som
et eventyr, et sagn fra gamle dage, en
røvet kongedatter, er kommet frelst tilbage” Ja sådan digtede man dengang.
Og pudsigt nok, må jeg, som er født i
1938 i Sønderborg konstaterer, at var
det ikke sket, så var jeg blevet født i
Tyskland. I samme land, fortalte Kaare,
blomstrede kulturen, ikke mindst i Berlin, tænk blot de dekadente kunstnere
i revyerne der. Efter kaffepausen fortsatte foredraget, og vi kunne til slut
næsten ikke fordøje mere. En god og
udbytterig gruppeaften sluttede ved
22.00 tiden.
Lidt anderledes og lidt mere munter
var Erik Norman Svendsens foredrag
om sin tid som præst og biskop og ikke
mindst som kongelig konfessionarius.
Han havde lige været præst i 51 år,
var stadig præst i København, dog nu
kun på 20 pct. tid. Som han sagde “en
gudstjeneste om måneden passer mig

rigtig godt”. Han havde været Københavns biskop fra 1992 til 2009 og som
sagt Dronningens og kongehusets præst
og sjælesørger. Ligesom Kaare Johannessen kunne præsten her tale i mage
timer uden stop kunne vi tro, men det
der vel var mest spændende ved den,
var jo hans tid som kongehusets præst.
Et af hans højdepunkter var Kronprins
Frederiks og Mary Donaldsons bryllup
i Vor Frue Kirke 14. maj 2004.Det var
en dag han aldrig ville glemme. Vi andre kunne kun bifalde dette, vi var også
i København den dag, eller som flest,
så vi det hele i TV, ja min søster i England så endda Frederiks tårer.
Hans samtaler og samvær med Prins
Henrik havde været ENS til stor glæde,
mange forskellige samtaler kunne vi

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Hans Jørgen Nielsen 30. nov.
Anne Lise Koefoed 	2. dec.
4. dec.
Grethe Bjerg
Christian Kjeldgaard 	20. dec.
Elke Høegh
	22. dec.
Grethe Munk
	26. dec.

Hjertelig tillykke

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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2. Næstved
tro, navnlig Prins Henriks spørgsmål
om ENS havde smagt Tyrenosser vakte
nogen moro. Men også deres samtaler om Prins Henrik død og bisættelse
havde været givende. Jeg sad og tænkte
på at ENS var og er en flot repræsentant for den Danske Folkekirke. Han
fortalte også at når folk havde været til
gudstjeneste, også om de så kun kom
i kirken juleaften, så skulle de gå fra
kirken “opløftet og beriget”.
Således gik vi også fra foredraget på
Næstved Bibliotek hen til Tove og Oles
hjem, til en god snak om foredraget og
til Toves lette anretning, som vi alle
nød, håber jeg, for kl. blev jo næsten
mange før man sluttede.
Refr. OW.
Nyt fra gruppe 3 i 2. Gilde
Af årsplanen fremgår at vi er turhavende gruppe til vor julegildehal i år. Det
fordrer langtidsplanlægning, hvorfor vi

mødtes allerede den 7. november hos
Anne-Lis og Sole.
Nu kan man ikke kaste sig ind i de store
debatter om mad, julepynt, juletræ og
andet godt til en sådan aften, uden at få
de fundamentale behov dækket.
Vi mødtes derfor kl. 17 til svampesuppe
(med låg) og en velassorteret osteanretning med dertil passende drikkevarer.
Herefter kunne vi så tage fat på mødets
egentlige opgave. Gruppeleder Kirsten
var hurtig til at påtage sig fremstillingen af de mange kulinariske specialiteter, hvor vi andre kunne supplere med
de mere praktiske juleforberedelser.
Vi har lagt mange kræfter i, at vi får
en julegildehal, som alle kan glæde sig
til. Gildeledelsen har endvidere besluttet at ledsagerne må komme med denne
aften.
Sole, Krønikeskriver 3. gruppe

fødselsdagsfest
2. Gildes fødselsdagsfest 23. november 2019
Det, der blev en rigtig festlig fest, startede, for festudvalget med ledsager,
som en forfærdelig oplevelse...
Da nævnte festudvalg mødte op på Farmen fredag dagen før festen, for at gøre
klar, flød lokalerne overalt med alskens
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skidt og møg, gulvet var svinet til, glasskår fra glas og flasker på gulvet, møgbeskidte borde og stole, toiletter, køkken med videre.
Farmen havde været lejet ud til ????,
og den person, der nu står for rengøring

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

2. Næstved

på Farmen, havde set forkert på kalenderen, så han havde slet ikke været på
farmen. Man kunne, efter at havde talt
med Tommy, konstatere at vedkommende befandt sig i København.
Der forestod nu udvalget med ledsagere, i alt 8 personer, flere timers rengøringsarbejde, før de kunne gå i gang
med de opgaver de faktisk var kommet
for.
Som nævnt blev festen rigtig flot, god
mad, liflige vine og kvinder, god snak
før vi satte os til de veldækkede borde,
igen god snak, og så en aldeles god og
velsmagende menu. Der var en kok i
køkkenet der stod for det hele, der tilmed fortalte lidt om menuen.

dem godt, Vi gik med i Lunden,
Vi tittede til hinanden, og Vi blev
så glad nå solen skinner, og ikke
mindst når Glemmer du blev spillet. De to nævnte ,var kendte fra
tidligere Karrebæk-revyer. Udvalget havde også en sang med om
gilder i al almindelighed. Vi der er
lidt grå i toppen kunne nemt nikke
genkendende til verslinier som
disse “Og skal vi tro på kilderne,
og hvad man ser bag brillerne,
så ældes også Gilderne, alt medens tiden går”. Vor gildemester Bodil kunne
meddele at gildet i år fyldte 74 år, så festen næste år burde fejres med bravur.
På trods af vor fremskredne alder, var
fremmødet til festen flot,vi var i alt 27,
med to sidste øjebliks afbud. Nogle var
savnet og andre blot manglede vi.
Festen sluttede med kaffe, kage og
Portvin, alt efter behag, og kl. ca. 17.00
kunne vi vende næsen hjemad, efter
endnu en god fest i 2. Gilde.
Tak til festudvalget. Hjemme hos os
samler vi på gode dage. Denne dag var
en af disse.
Refr. Ole W.

Og midt i det hele, til vores store overraskelse, kom to optrædende. En pianist
med tilhørende” Bakkesangerinde” der
både sang og bad os om at synge med
efter omdelt sangblad. Jo vi kendte
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
GILDEHAL MED VÆBNEROPTAGELSE
20 medlemmer var mødt op til gildehal
med væbneroptagelse af Robert.
PR-gruppen stod for det kulinariske og
borddækning og dem der mødte op, kom
til en lun FARM, hvor der var dækket
op i efterårets farver – flot så det ud.
Ledelsen var lidt amputeret, da kansleren havde lovligt fravær grundet
lungebetændelse og John M. havde et
andet vigtigt møde, så reserverne blev
indkaldt og DOT tog sig af heroldjobbet og Tommy sad i højsædet.
Efter megen snak i vandrehallen, kaldte DOT til samling i gildehallen, som
også var varmet op og sammen med
god lunende musik og dæmpet lys,
fandt de fremmødte sig en plads, med
Robert og Inger på første række.
Efter fanen og Susannes velkomst, var
det tid til at høre Roberts væbnertale,
som havde emnet ”Hvad forstår du ved
en positiv livsanskuelse” og det var en
rigtig god tale.
Robert navn var ikke et tilfældigt påfund af hans forældre, som var aktive
spejdere, og derfor valgte at døbe Robert ”ROBERT” efter Robert BadenPowell, lige som Robert forældre havde sørget for at der hang et billede af
Baden-Powell, på Roberts værelse.
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Robert spejdertid foregik på Vesterbro,
hvor han startede som ulveunge og
sluttede som rover, da han flyttede til
Næstved, hvor han i studietiden havde
mødt sin hustru Lis, som også var en
meget aktiv spejder hos de Blå Piger og
hurtigt fik Robert med som hjælper på
mange lejre og ture – ofte som redaktør
af lejravisen.
Robert har også i mange år været aktiv på Sct. Georgs Gildernes loppetorv
i bogafdelingen, uden at være medlem
af hverken Sct. Georgs Gilderne eller
spejderbevægelsen. Da Robert blev opfordret til at blive Gildebror og sagde
ja, blev det også en positiv interesse,
sammen med alle de andre aktiviteter
han aktivt deltager i. Robert livssyn
er meget positivt og spejder- og gildebevægelsen, er med til hans positive
tilgang til de ting han beskæftiger sig
med.
Efter svaret fik Robert de obligatoriske spørgsmål om at blive væbner
– spørgsmål som alle kunne besvares
med et ”JA” – herefter fik Robert overrakt sit væbnerbrev. Så sang vi ”Nu falmer skoven”.
Susannes mestertale var delt i to – først
blev
FELLOWSHIPBUDSKABET
2019 læst højt, Budskabet havde titlen
”Hvad er venskab”, skrevet af Kristja-
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Suså Gildet
na Thordis Asgeirsdottir, fra Island –
budskabet fortjener at blive gengivet i
fuld tekst og findes i NØGLEN. Anden
del af Susannes tale var også om det at
have venner – men da jeg har mistet
mine notater, vil jeg ikke skrive noget
forkert, men der kom mange gode inspirerende ord.
Herefter sang vi ”Jeg elsker at sidde
alene” – en rigtig god sang, som vi ikke
rigtig mestrede at synge, men vi gav
ikke op og kom igennem alle 4 vers,
sunget i flere melodiske tolkninger.
Kurt holdt 5 minutters Sct. Georg, som
omhandlede 1. og 3. Gildes sammenlægning og 10-års jubilæum for det nuværende navn ”SUSÅ GILDET”. Kurt
havde virkelig arbejdet med at finde
svarene på det historiske, siden sammenlægningen og kampen om at blive
enige om et nyt navn – men Kurt havde
en god sparringspartner i faneherold
Helge, som også havde styr på nogle af
uklarhederne, så med fælles hjælp, fik
vi historien på plads.
Så blev gildeloven læst af Inger, hvorefter fanen blev rullet sammen og gildehallen sluttede til tonerne af ”I did it
my way”.
I efterhallen, blev vi trakteret med lækkert smørrebrød, kaffe og hjemmebagt

honningkage. De røde sanghefter var
delt ud og der blev sunget et par sange. Susanne fortalte om sin oplevelse
med indkvartering og anden logistik på
landsgildetinget – et morsomt indslag
og oplevelse som de 2 Næstved gildemestre delte.
Inger talte for Robert og orienterede
om fredslyset, som bliver uddelt på
Axeltorvet søndag den 1. december.
Der manglede mandskab til at betjene
boden, i kortere eller længere tid – så
hvis du vil afse en halv/hel time eller
mere, så kontakt Inger og meld dig.
Der var høj stemning i efterhallen og
Tim, som lige havde været en tur på sygehuset, takkede for opmærksomheden
og selv om han ikke var helt på toppen,
var en del af den ”gamle” Tim vendt
tilbage – det var godt at se og ikke
mindst høre.
En rigtig god gildehal/aften lakkede
mod enden og kl. 22.00 blev der sunget
”Nu flyver mørkets fugle”.
Så var der kun oprydningen tilbage og
det gik tjept, bare ikke med opvasken,
da maskinen strejkede – øv.
Susannes 2. gildehal i højsædet, blev
igen afviklet med bravur.
Tommy

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
nyt fra grupperne
Gruppe 5
Den 19. november holdt gruppe 5
møde hos Anne. Gruppen var, da julen
nærmer sig, udvidet med Tim og Dot.
Den 1. december er der uddeling af
Fredslys på Axeltorv, hvor vi i lighed
med de sidste par år, har lejet et af de
små træhuse, som Cityforeningen har.
Der er brug for gildebrødre til at dele
lys ud, mellem 14 og 16.30. Vi fik hver
nogle glas med hjem, som skal gøres
rene, så de er klar til dagen.

Så gjaldt det Juleklip den 7. december.
Vi fordelte opgaverne blandt os og aftalte, hvad der skal spises.
Til slut gjaldt det Nytårsgildehallen,
som Suså Gildet skal arrangere. Vi diskuterede muligheder som skal undersøges nærmere.
Næste møde hos Susanne 28. januar
2020. kl.19.		
Susanne N.N

For medlemmer af Suså Gildet med ægtefælle/samlever:

Juleklip

Lørdag 7. december kl. 18.00
vesterport Festlokale, fabriksvej 2
Sidste tilmeldingsfrist
2. december til Bente,
SMS: 2071 6538
mail: bentejohn71@gmail.com

HUSK!

Pakke til en værdi
af kr. 25,-
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HUSK selv at
medbringe
drikkevarer!

on

ers
pr. p
Pris 50,kr. 1

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

Præstø
Gruppemødet i
november
Mødet klarede afhentningen af Fredslyset i Roskilde. Modtages i Præstø
onsdag den 4. dec.
Program:
Kl. 17.00 andagt i Præstø
Kirke, derefter tændes der
lys i egne medbragte lamper og lanterner.
Ca. kl. 17.40 Lysvandring til Spejderhytten via
Adelgade og Hestemølle
stræde.
I Spejderhytten vil der blive serveret
risengrød og saftevand.

nytårsgildehal
Onsdag 8. januar 2020
Vi mødes til vandrehal kl. 18.30 og
ønsker hinanden Godt Nytår.
I eftergildehallen spiser vi noget
godt og hygger os sammen.
Til- og framelding senest 2. januar
til Marjun

Åbent
gruppemøde
Mandag. 13. januar kl. 15.00
På Jungshoved gl. skole
Jungshovedvej 46, 4720 Præstø

Tema: Baht der batter - Dåseringe til arme og ben.
Foredrag ved Ulla Lund, Odense.
Mødet holdes af Foreningen Norden i samarbejde med Præstø Sct.
Georgs Gilde.
Ulla er en af de to Danskere, som
har besøgt Thailand og oplevet behandlingscentret for ben/arm amputerede ofre.
I Asien og specielt
Thailand, har fattige i
meget høj grad problemer med landminer,
sukkersyge og slangebid, hvilket gør at mange bliver benamputeret og derfor
ude af stand til at arbejde og forsørge familien.
Der er til d.d. blevet sendt næsten
600.000 kr. til projektet.
Foredrag, kaffe/te, kage/frugt.
Ens pris for alle 40 kr.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Præstø
præstøgildets fødselsdag
Præstøgildets 74 års fødselsdag den 25.
november blev p.gr.a. trængsel i kalenderen rykket frem til gildemødet onsdag den 13. november 2019.
Aftenen blev lidt usædvanlig, idet
mændene var i flertal ved bordet, to
plus de fire på billedet.(red)
11 gildebrødre var mødt op i spejderhytten til et smukt pyntet bord og ild i
pejsen. Henrik, der var aftenens vært,
bød velkommen, og så startede vi med
sang til Linnets
dejlige fløjtespil.
Herefter fortalte
Henrik om sit liv.
Først hvor meget spejderlivet
havde betydet for
ham lige fra dren-

Julefrokost
Onsdag 18. december kl. 13.00
Medbring 100 kr. til maden, egen
drikkelse og en pakke til ca. 25 kr.
til pakkelegen.
Til- og framelding til Marjun senest den 11. dec.
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geårene. Senere om sin uddannelse og
liv som læge, og sidst om en meget
alvorlig faldulykke, hvor han endte på
Hospice. Men som en af få lykkedes
det Henrik at komme levende ud igen
og endda optage sit arbejde som læge
igen.
Kaffen blev nydt til hjemmebag fra
både Linnet og Ingrid. Efter hyggelig
snak og flere sange og fløjtespil sluttede en dejlig aften.
Lis Holm

Statusmøde
Onsdag den 29. jan. kl. 18.30
Statusmøder er afløsere for udvidede
gildeledelsesmøder.
Mødet er for ALLE gildebrødre. Tilog framelding senest den 24. januar
til Marjun

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

Stege
GILDEMØDE
Møns amatørgeologiske forening ved
Jan Nielsen.
- om forsteninger og fossiler Desværre var vi ikke så mange gildemedlemmer af forskellige årsager, men
det var dejligt at se spejdere samt gæster. Hanne bød velkommen og vi sang:
Hvor smiler fager den danske kyst.
Møns Amatørgeologiske Forening har
eksisteret siden 1984 og har til huse i
Foreningernes Hus i Lendemark. MAF
blev stiftet af en række geologiske interesserede personer fra Møn. Man kan
læse herom på hjemmesiden.
Vi fik beskrevet Jordens opbygning
samt udvikling, herunder livets udvikling. Møns Geologi: Der ligger en
højderyg fra Ringkøbing over Fyn til

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Karsten Sørensen	21. jan.
Jytte Hølund	26. jan.

Hjertelig tillykke

Møns Klint, her er kridt kun 1-3 km
nede - andre steder måske 17 km.
Vi hørte om forsteninger samt fossiler.
Fossiler omfatter bl.a. vættelys, søstjerner, østersskaller samt raslesten.
Efter kaffen med æblekage blev der vist
forskellige effekter, herunder havde
Kirsten et meget lille søpindsvin m.m.
Vi så også forskellige sten, der ikke
skulle stamme fra Norge, men bl. a. fra
Sverige.
Tak til første gruppe for en spændende
aften.
Jeres Ketty

nytårsgildehal
Mandag 6. januar kl. 19.00
hos Ena Poulsen, Katedralvej 7,
Stege
Efter gildehallen er der vandrehal
og spisning.
1. gruppe

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

GILDERÅDSMØDE

December:
Sø.08. Julemøde v. 2. grp. kl. 11.30.
hos Kirsten Zachariassen
– HUSK indgang fra haven

mandag, den 27. januar 2020.
Der vil senere blive udsendt yderligere
besked herom pr. e-mail.
Gildeledelsen

Januar 2020:
Ma.06. Nytårsgildehal v. 1. grp.,
kl. 19.00 hos Ena Poulsen på
Katedralvej 7, Stege
Ma.20. Grp.møde i 2. grp. hos Elna
To.23. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ma.27. Gilderådsmøde
Ti.28. Deadline Nøglen

Deadline til nr.
er tirsdag den 28. januar

Februar:
Ma.17. Grp.møde i 2. grp. hos Kirsten
Marts:
Ma.09. Gildeting 2. grp.
Ti.10. Deadline Nøglen
Ma.16. Grp.møde i 2. grp. hos Anni
April:
Ti.14. Deadline Nøglen
Ma.27. Sct. Georgsgildehal 1. grp.

Redaktøren

- ønsker alle en
rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
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Julefrokost
Vores årlige julefrokost vil blive
afholdt søndag, 8. december kl.
11.30 hos Kirsten med indgang
fra haven.
Hvis vejret er til det, starter vi med
1 times udendørs aktiviteter. Så tag
lunt tøj på.
Frokosten er for gildets medlemmer
med ægtefæller.
Pris: Gildets medlemmer: kr. 100,Ægtefæller: kr. 200,Tilmelding/afmelding til Kirsten
senest søndag, den 1. december
på tlf.: 22423579 eller e-mail:
kirsten@zachariassen.dk
Med julehilsen 2. gruppe

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

