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Fælles

- det er vi vist ikke i tvivl om. Vi er i de 
sidste par måneder i reklamer og tilbuds-
aviser gjort opmærksom på, at julen nær-
mer sig, så vi godt kan begynde at op-
bygge en forventning til den kommende 
højtid. Det ser dog ud til, at der ikke i år 
er så mange, der prøver at overgå hinan-
den i ”lysforurening” på deres matrikel, 
men det er nok kun af frygt for el-regnin-
gens størrelse. Man kan mene hvad man 
vil, men er det ikke blevet lidt for meget 
af det gode med alt det ”gøjl”, hvad me-
ner I om kunstige juletræer med lys i fle-
re farver og måske også med blinkende 
lys. Som om det ikke kan lade sig gør, at 
det bliver jul på en stille og rolig og mere 
hyggelig måde?

Det økonomiske råderum er i mange fa-
milier presset af stigende priser og øget 
inflation. Det skal ses i lyset af krigs-
handlingerne i Ukraine og forsynings-
usikkerheden på energi, samt ligeledes 
hvedeforsyningen fra Ukraine, der kal-
des ”Europas kornkammer”. Det forly-
der, at landbruget i Ukraine indtil nu har 
tabt �80 mia. på krigen. Ingen af os aner 
hvornår situationen bedre sig, eller måske 
ender i en værre situation. Vi må håbe det 
ikke går så galt. Og at de vestlige lande 
kan hjælpe Ukraine, uden at det udløser 
en situation, der ender i omfattende krig. 
Hvad der skal til for at få krigshandlin-
gerne til at stoppe, er ikke nemt at vide. 
Vi har vel alle det ønske for Ukraine, at 

”JULEN STÅR FOR DØREN” 
det må ende med en løsning, hvor kon-
flikten stopper. Når dette så forhåbentlig 
ender med, at de får smidt russerne ud, 
så forestår der en kæmpe opgave med 
genopbygningen af alt det ødelagte. Her 
vil det så stille store krav til den vestlige 
del af verden. Er vi er villige til at stille 
den fornødne hjælp til rådighed? Ligele-
des er det vigtigt, at vi giver de flygtnin-
ge, der kommer til os, mulighed for at få 
en bedre tilværelse med tag over hove-
det og en økonomi, der sikrer en rimelig 
tilværelse. Det må vi håbe på forståelse 
for, samt villighed til selv at stille knapt 
så store krav til vor egne behov. 

Vi må også have forståelse for, at fami-
lier der havde en økonomi, der tidligere 
netop slog til, i dag er i en meget svær 
situation. Det er især svært, når der er 
børn, der må opleve, at der ikke er øko-
nomi til at holde en god og hyggelig jul. 
Heldigvis er der organisationer, der træ-
der til og hjælper trængte familier. Det 
kan de dog kun gøre, hvis vi er flinke 
nok til at yde donationer til disse orga-
nisationer, så der er midler til at hjælpe. 
Det forlyder, at der er flere ansøgninger 
om julehjælp, end der plejer at være. 

På trods af disse dystre udsigter ønskes 
læser af nøglen med samt deres fami-
lier en glædelig jul og et godt og roligt 
nytår.

Kurt Muusmann, GM 2. Næstved

Nr. 1 26. januar 

Nr. 2   9. marts 

Nr. 3 13. april

Nr. 4 11. maj

Nr. 5   8. juni 

Nr. 6 17. august 

Nr. 7 21. september

Nr. 8   2. november

Nr. 9   7. december  

Print ud og sæt på opslagstavlen! 

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

Lisbeth Trinskjær
Formand for Højskolerne i DK,
grøn pigespejder 
& medlem af 2030 panelet

hed, man får til at visne, eller som 
man vækker”.

Om vi vil det eller ej, præger vi 
livet for de mennesker vi møder. 
Uanset hvor flygtigt, eller ubevidst 
mødet er. Når vi slår blikket ned 
foran Brugsen, fordi en slidt ”Hus 
Forbi”-sælger siger ”hej”. Når vi 
sårer, ignorerer eller ikke står op, 
for andre.

Det kan være en ganske lille på-
virkning. En, blandt utroligt mange. 
Men den kan, med Løgstrups ord, 
også ”være forfærdende meget, så 
det simpelthen står til den enkelte, 
om den andens liv lykkes, eller ej.”
Du kan ikke tage ansvaret for en 
andens liv på dig. Men hvis du mø-
der et medmenneske som har mistet 
håbet, som tvivler på sin egen og på 
vores fælles fremtid, kan du vove 
at dele din egen frygt, og fortælle 
hvad du selv finder håb i. Og så vil 
selv det mest håb-løse sind, kunne 
skimte en lille tråd af lys, til vejen 
videre frem. Den hjemløses livsba-
ne vil ikke grundlæggende afhænge 
af om du møder den hjemløses blik, 
når du tilbydes ”Hus forbi”. Købet 
varer kun kort. Men hvis blikket du 
møder den hjemløse med, siger ”jeg 
ved, at du er mit medmenneske. Et 

menneske med værdi 
og ret til at være”, så 
kan dit blik farve hans 
syn på sig selv.

Vi skaber fred i ver-
den, når livet handler 
om mere end vores egen lykke. Vi 
er næstekærlige, når vi rækker ud 
til mennesker vi ikke skylder noget, 
og som vi måske ikke engang bry-
der os om. Vi danner væksthuse for 
andres lykke, når vi bygger fælles-
skaber man kan tage ansvar for, og 
hvile i. Vi skaber fred, når vi usel-
visk tager vare på andres liv. Når 
vi giver, uden at forvente noget til 
gengæld.

 

Lisbeth Trinskjær  

Formand for Højskolerne i DK, 

grøn pigespejder & medlem af 2030 panelet 
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Fred begynder med dig 

Fælles

Fredslysets budskab 2022

”FRED begynder
med dig”

Det er ingen sag at udvise kærlig-
hed, overfor de mennesker vi hol-
der allermest af. Det er ikke svært 
at udvise tolerance, når vi er ens. 
Det er let at tilgive de, der ikke har 
gjort noget utilgiveligt. Let at om-
favne mennesker vi allerede sym-
patiserer med. Og det er dejligt når 
vi viser vores nære omsorg. Det er 
bare ikke næstekærlighed.

En fredelig verden, med dem vi el-
sker, i vores hverdagsliv og på vores 
fælles klode, ønsker vi alle. Allige-
vel er ambitionen om fred paradok-
salt nok, en evindelig opgave, som 
vi ikke lykkedes med. Men hvorfor 
har vi dog så svært ved at skabe, det 
vi alle ønsker?

Ingen gør alting rigtigt, altid. Må-
ske strækker vi lige sandheden en 
anelse, når vi gengiver en historie, 
så vi får mere positivt lys end vi 
fortjener. Måske lukker vi vores 
opmærksomhed ned et kort øje-
blik, når vi fornemmer at en ven er 

knapt så glad som overfladen anty-
der, fordi vi simpelthen ikke orker 
at kende sandheden. Vi klipper en 
hæl, og hugger en tå. Ikke fordi vi 
er dårlige mennesker, men fordi 
mennesket er uperfekt.

Det er menneskeligt ind imellem at 
gøre ting vi ikke er stolte af, at være 
lidt egoistiske eller springe over 
hvor gærdet er lavt. Men det er ikke 
en imponerende tilbagebetaling på 
den fantastiske gave, som tilværel-
sen er. Vores forpligtelse som men-
nesker, er større end det.

Den danske tænker K. E. Løgstrup 
satte i �9�6 ord på det som vi men-
nesker skylder hinanden. Det men-
neskesyn vores samfund er funderet 
på. Den medmenneskelige opgave, 
vi bestandigt skal løse. Løgstrup 
skriver: ”Den enkelte har aldrig 
med et andet menneske at gøre, 
uden at han holder noget af dets liv 
i sin hånd. Det kan være meget lidt, 
en forbigående stemning, en oplagt-
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Næstved fælles

Onsdag 23. november holdt Sct. Ge-
orgs Gilderne i Næstved café på Kil-
demarkscentret for beboere og pårø-
rende.
 
Seniorkoret var inviteret til at underhol-
de og det blev en fornøjelig eftermid-
dag. Koret lyste op i deres røde bluser 
og der blev sunget både kendte slagere 
og julesange. Det var en utrolig dejlig 
måde at begynde juletiden på. Stem-
ningen blandt beboerne var høj, og der 
blev sunget med af karsken bælg og der 
blev danset til bl.a. Snevalsen.

I pausen mellem slagerne og julesan-
gene blev der serveret kaffe med æb-
leskiver.

Onsdagens café var Sct. Georgs Gildets 
sidste arrangement på Kildemarkscen-
tret i år. Normalt arrangerer gilderne en 
café-eftermiddag med underholdning 
og servering af kaffe og lagkage ca. en 
gang i kvartalet. På grund af coronare-

EFTERMiDDaGSCaFé PÅ 
KiLDEMaRKSCENTRET

NyTÅRSGiLDEhaL
På Farmen

mandag 9. januar kl. 19.00

�. gilde står for gildehal og efter-
følgende traktement til en forventet 
pris af kr. 100,- pr. deltager.

Tilmelding senest 2. januar helst 
på mail til  
kurt.muusmann@gmail.com 
evt. tlf. ���� 0���.

striktioner har det kun været muligt at 
holde café tre gange i �0��, men gilde-
medlemmerne håber det bliver muligt 
at arrangere mindst � café-eftermid-
dage i �0��.

Næstved fælles

Bodil, Grethe og Ib i færd med at for-
berede fredslysglassene.

Boden på Axeltorv. Vores naboer var 
fra Lions Club i Næstved.

FREDSLyS 2022
Igen i år havde Gilderne i Næstved en 
bod på Axeltorv, hvor vi delte Fredsly-
set ud.

Mange mennesker var forbi for at få et 
lys, og nogle spurgte endda, hvor me-
get det kostede. Der måtte vi desværre 
skuffe dem og sige at fred(lys) var gra-
tis!

Vi havde fået naboer fra Lions Club 
Næstved, som gerne vil have et samar-
bejde med os.

Da vi lukkede boden efter et par timer, 
havde vi kun fire glas med lys tilbage, 
så det må siges at have været en suc-
ces.
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Redaktion:
Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. �9�� �6�9
Kalbyrisvej 99, ��00 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. ���0 �896
Nyvej �8, ��6� Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej �8, st.th., ���0 Præstø
tlf: ��6� �0�6 – lis.dam@mail.dk

Deadline til nr. 1, 2023
�6. januar

Forside
Så er det blevet vinter!

2. Næstved
NyT FRa GRUPPERNE
Gruppe 1
Vi er meget flittige i vores gruppe, så i 
november mødtes vi � gange!

Fredag den 11. november samledes 
vi hos Grethe i Karrebæksminde i trist 
og kedeligt vejr. Men indenfor var der 
varme og hygge, og rundt om kaffebor-
det gik snakken lystigt! Dagens opgave 
bestod af planlægning af julefrokost for 
gildet mandag den �. december.

Menu, bestilling, indkøb, borddækning, 
pynt osv, og fordeling af opgaverne. 
Alle ynder jo at tale om mad, men vi 
blev hurtigt enige om det forskellige, 
og så kunne vi kaste os over næste op-
gave, nemlig gruppens julefrokost fre-
dag ��. november hos Christian og Bo-
dil kl. ��.00, medbringende pakke til 
”Det store spil”, og med frokostplatte 
fra Kvickly. Så mødet bestod af plan-

lægning, og en masse snak om mad, 
og det er jo ret typisk for os danskere! 
Men vi havde det rart sammen!

25. november mødtes vi så igen, og 
havde en dejlig eftermiddag. Dog var 
der sket to uheldige ting. Vi havde ikke 
fået afstemt datoen med Grethe B. som 
IKKE kan møde en fredag, og det må 
ikke ske igen! Og Trist var faldet, da 
han skulle hentes, og magtede ikke at 
komme. Men vi fik spist den gode ju-
lemad og sluttede med ris a la mande, 
hvor Ole Munk løb med mandelgaven! 

Og traditionen tro kom terningerne på 
bordet og kampen startede! Så det var 
en ganske traditionel julefrokost!! Re-
sten er censureret!

Bodil

- mandag den 5. december.
”Farmen” var bare så dejlig den dag, 
en lav vintersol gød sit bløde skin ud 
over landskabet, og det var frisk og lidt 
koldt, både ude og inde. Et flertal af 
gildets medlemmer var mødt op for at 
nyde samværet, og når der går så længe 
imellem vi mødes, som det var tilfæl-
det her, så var der rigelige med emner 
der kunne tales om.

Gildehallen blev afviklet i den ånd, 
som vi som gidebrødre forventer, med 
behørigt hensyn til de ritualer der nu en 
gang hører sig til.

Gildemestertalen blev forelagt af 
”SOLE”, som talte ud fra emnet om ga-
ver og deres betydning i alle aspekter 
i omgangen mennesker imellem, både 
i primitive samfund og i vores mere 
avancerede tid.

JULEGiLDEhaL

Efterhallen var præget af den tilstun-
dende højtid, et lækkert tag selv bord 
med de retter der hører julen til, en 
masse snak og en del hyggelige sange.

Frank.

Vi hejser flaget 
for
Fødselsdage:
Christian Kjeldgaard    �0. dec.
Elke Høegh          ��. dec.
Grethe Munk                �6. dec.       

hjertelig tillykke

2. Næstved

Nøglens 
redaktører ønsker 
jer alle en rigtig 
glædelig jul og et 
godt nytår!



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

Suså
NyT FRa GRUPPERNE

Gruppe 4
- december 2022
Vejret viste sig ikke fra sin mest juleag-
tige side, da gruppe � holdt julegruppe-
møde hos Emmy. Det silede ned, men 
heldigvis havde Emmy pyntet op og 
købt en fantastisk julekage, så vi kom 
hurtigt i den rette stemning. 

Af forskellige årsager var antallet af del-
tagere næsten halveret, så der var rigelige 
mængder af gløgg vi kunne varme os på.   
Vi fik diskuteret gruppens planer for 
næste år, men kunne naturligvis ikke 

2. gruppe – alle var mødt frem
Tirsdag 6. december mødtes hele – ja, 
du  læste rigtigt – hele gruppe � hos 
undertegnede. Jeg var meget spændt 
på om de overhovedet kunne finde min 
adresse, da både vej og bebyggelse 
endnu ikke var på hverken papirkort 
eller GPS. Det var f. eks. først i forrige 
uge der blev sat vejskilte op! Derfor 
havde jeg også tydeligt forklaret, hvor-
dan man skulle finde vej, og der var da 
også kun én der måtte ringe og spørge 
om vej. Retfærdigvis skal det tilføjes at 
han ikke var med på det forrige møde, 
så han var lovlig undskyldt.

Da vi alle var samlet var der rundvis-
ning på matriklen, og da det er en �-
værelses lejlighed, var det overstået på 
ca. �0 sekunder. Så kunne vi kaste os 
over den ikke eksisterende dagsorden, 
men det plejer at gå udmærket uden.

Først og fremmest havde vi været me-
get aktive ved fredslyset på Axeltorv i 
Næstved. Det blev vendt og drejet og 
da det havde været en succes, blev vi 
ved med at svælge i alle detaljer om 
folk der kom og spurgte efter lyset. Da 
vi gik rundt på pladsen bagefter, så vi 
da heller ingen efterladte lys, som vi 
havde set de foregående år. Om succes-
en skyldes det gode vejr den dag eller 
om det var krigen i Ukraine, eller noget 
helt tredje, finder vi nok aldrig ud.

Suså

Jeg kom lidt ind på mine udfordringer 
med at få Internet og TV gennem Nor-
lys, men den historie ville tage en hel 
dag eller fylde en tyk bog, så den sprin-
ger jeg let og elegant over.

Det kan jo ikke skjules at vi efterhån-
den er blevet en flok personer, der har 
fremtiden bag os, så Bodil lukkede op 
for emnet om fremtidsfuldmagter. Kort 
fortalt handler det om, at man skriver 
ned hvem der skal varetage ens interes-
ser, hvis den dag skulle komme, hvor 
man af den ene eller anden grund, ikke 
er i stand til at tænke selv. Indrømmet; 
det er ikke særlig rart at tænke på el-
ler tale om, men det er rart for de på-
rørende at vide hvad de skal gøre, hvis 
situationen opstår. Det skal selvfølge 
lige omkring tinglysningskontoret så 
det bliver officielt. Det var noget der 
fik debatten i gang, men alle var vist 
enige om, at det var en god ide.

Næstved Havn kom også lige med i 
emne-rækken, da byrådet åbenbart har 
besluttet at droppe planerne om at lave 
havnen om til et eksklusivt (og dyrt) 
område med flotte lejligheder og for-
retninger. Jordbunden kan vist kun lige 
bære det der er der i forvejen! Gad vide 
om de så også dropper planerne om at 
flytte erhvervshavnen til Ydernæs eller 
Skraverup.

Ud over det der er omtalt her, blev der 
talt om meget andet, men det vil nok 
føre for vidt at skrive om det det her. 
Som I sikkert har læst i de tidligere 
udgaver af Nøglen, er det absolut ikke 
kedeligt at være med i gruppe �. Vi 

Kulturgruppen 
- foredrag 8. september
8 gildemedlemmer var mødt op i Æl-
dresagen, til foredrag med forfatteren, 
rejsebureauejer, bjergbestiger, van-
dringsmand, turplanlægger, foredrags-
holder og tidligere cykelrytter på det 
danske cykellandshold Jan Tvernø.

Deltageren fik en fornøjelig aften, med 
Jan Tvernø, som sprudlende fortalte 
om hele sit liv, fra fødsel til i dag og det 
var alt andet end kedeligt. Vi var med 
på rejse mange steder rundt omkring på 

kommer nok aldrig til at mangle stof 
til vores møder, så derfor var det atter 
en god eftermiddag i godt selskab. Og 
denne gang i Lotte og Kurts aldeles nye 
og smukt julepyntede stuer.

Kurt

beslutte noget. 
Der er dog nok 
at tage fat på i 
forbindelse med 
Sct. Georgs Gil-
dernes 90-års 
jubilæum 23. 
april.
 
Første gruppemøde næste år er planlagt 
til 23. januar, kl. 14.30, hos Bente og 
John.                                       Susanne

kloden, vi var med på bjergbestigning, 
vi var på tur i junglen, i ørkener og 
hvad Jan Tvernø havde arrangeret eller 
selv deltaget i som enkeltperson, eller 
sammen med en kammerat.

De � timer vi var på rejse gik hurtigt, 
der var mange spørgsmål, gode grin 
m.v. og hele foredraget blev understøt-
tet af fantastiske billeder.

Igen havde Bente Møller, som indpi-
sker i kulturgruppen, ramt plet. Tommy
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Fortsættes næste side

NyT FRa GRUPPERNE

Suså Suså

Spejderigruppen i Nyvang
Onsdag 30. november var størstede-
len af Spejderigruppen på udflugt.
 
Heidi og undertegnede havde taget fri 
fra arbejde, for sammen med de øvrige 
at kunne besøge Nyvangs julemarked.
 
Vel ankommet til oplevelsescentrets p-
plads (som allerede kort efter åbning 
kl. �0.00 var ret besøgt) nød vi en kop 
medbragt varm kaffe og Knuds hjem-
mebagte boller). Så var vi klar til jule-
marked.

Rundt omkring var sat små boder hvor-
fra diverse handlende solgte deres va-

rer, alt fra hjemmestrik, nisser, perler, 
smykker, lammeskind, dekorationer og 
meget mere til brændte mandler og øl. 
der var virkelig mange fine ting, også 
en del anderledes varer end dem man 
oftest ser på de store julemarkeder, og 
til en helt anden pris, hvilket jo desvær-
re var medvirkende til at især jeg fik 
købt lidt rigeligt med hjem.

Oplevelsescentret havde naturligvis 
åbent i diverse butikker og værksteder 
som vi også besøgte og især besøget i 
Apoteket var meget spændende, her fik 
vi historien om hvordan man trillede 
piller og pressede tabletter for år tilba-
ge. Politistationen med detentionen fik 

- den 1. december
�� var mødt frem til den fælles ju-
lebanko, arrangeret af �. gruppe i 
SUSÅ.

Det var let at komme i julehumør, da 
bordene på Farmen var pyntede med 
gran, røde sløjfer og mandariner.

Prisen for deltagelse, var kr. ��,00, som 
inkluderede � spilleplader samt trakte-
mentet, ligesom hver deltager skulle 
stille med en gave til kr. ��.

DOT bød velkommen og gav herefter 
ordet til Robert, som forklarede spille-
reglerne og Robert stod også igen i år, 
for at trække numre. Spillet foregik ved 

at der først blev spillet på � række og 
efterfølgende på hele pladen.

Efter �½ times spil, var der pause, hvor 
der blev serveret lune æbleskiver, ad 

JULEBaNKO

også et besøg, og som det fremgår af 
billedet var Esther tæt på at gøre arre-
stanten selskab (årsagen er dog fortsat 
ukendt, og vi fik hende heldigvis med 
hjem).

Frokosten blev en flæskestegssandwich 
inden vi aflagde de sidste værksteder 
og boder et besøg – dog burde vi nok i 
løbet af formiddagen have aflagt besøg 
i konditoriet, for om eftermiddagen var 
hylderne tomme…

I Brugsen købte Esther sivsko, og jeg 
en pose sagogryn, så jeg glæder mig til 

for første gang i nok �� år at få gul sa-
gosuppe, som jeg i hvert fald som barn 
synes var fantastisk, spændende om det 
stadig vil glæde mine smagsløg???

Efter en dejlig dag i godt selskab kørte 
vi retur til Næstved og glæder os til vi 
skal ses igen.

På spejderigruppens vegne
/Lykke

PS. Vi kan kun anbefale øvrige gilde-
brødre og andre at besøge Nyvangs 
julemarked i 2023 – I vil ikke blive 
skuffede.
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Suså Suså

GiLDEhaL
- med jubilarer, den 15. november.
�0 medlemmer var mødt denne aften, 
hvor Bodil og Tommy skulle begaves 
med �0-års nålen, som medlem af Sct. 
Georgs Gilderne. Der skulle også have 
været optagelse at Jette Stauner, men 
Jette var desværre blevet syg, så hun 
blev sat i venteposition.

Der blev startet med vandrehal, kl. 
�9.00, hvor vi blev beværtet med lif-
lige bobler i � farver, rød og hvid samt 
chips. Da alle var mødt og havde fået 
tømt glassene og snakket færdigt, kald-
te stavherold John Møller til samling i 
gildehallen, hvor vi blev mødt af mu-
sik fra ”BAMSES” crooner plade, som 

er hans mest solgte – i øvrigt var det 
”BAMSE” der leverede alle aftenens 
musikindslag – og det gjorde han godt. 
Men vi fik også sunget flere sange fra 
Gildernes sangbog.

DOT stod som gildemester for selve 
hallen og det gjorde hun godt, med ud-
levering af �0-års nåle, en god gilde-
mestertale, inspireret af en oplevelse, 
som DOT og Susanne havde fået på I-
dagen i Haslev. Talen handlede om den 
danske matematiker og seismolog Inge 
Lehman, som havde været med 
til at opdage mange ting ved-
rørende vores klode, men nok 
mest kendt for sin opdagelse af 
at jorden indre kerne er fast og 
ikke flydende, som man ellers 
troede. Hun fandt også ud af i 
�9��, ved hjælp af seismolo-
giske undersøgelser, at USSR 
havde atomvåben – det kan an-
befales at læse mere om Inge 
Lehman, hvis man ønsker at 
vide mere om denne store dan-
ske forsker.

Som sagt en gildehal, hvor vi 
sang meget og hørte god mu-
sik – når DOT og Bodil kunne 
få afspilleren til at virke.

I efterhallen var der også ud-
delt sangblade og der blev sun-
get inden vi spiste smørrebrød 
og også senere på aftenen.

Der blev holdt taler for jubilarerne og 
uddelt blomster m.v. til dem, lige som 
der blev talt om kommende arrange-
menter, som fredslys og juleklip. Ca. 
kl. ��.00, samledes vi omkring lysene 
og sluttede med ”Nu flyver mørkets 
fugle”.

Herefter var der kun oprydningen til-
bage, som �. gruppe tog sig af da de var 
turhavende.

Tommy

libitum, samt kaffe/the, øl og vand for 
egen betaling.

Da alle havde fået fyldt sukkerdepoter-
ne op blev der spillet om de sidste �� 
pakker og her blev vores nye medlem, 

Fortsat fra forrige side
Jette, rigeligt ”begavet”, ved at vinde 
� gange – næsten i træk. Men ellers 
blev pakkerne fordelt på en retfærdig 
måde – en enkel vandt � pakker, andre 
� og andre en enkelt – og så var der 
andre der gik tomhændede hjem – men 
mottoet ”tab og vind med samme sind” 
blev udvist af dem som intet vandt.

Kl. ��.00 var sidste pakke vundet og en 
hyggelig aften, med højt humør, mange 
suk, glædeudbrud, sjove kommentarer, 
var forbi – men vi vender tilbage til 
næste år.

Ærgerligt, at vi ikke var flere til dette 
hyggelige fællesarrangement, hvor der 
var mulighed for at medbringe gæster.

Alle hjalp til med oprydningen, men da 
der kun var plads til �. gruppe i køkke-
net, fik de lov at have det for sig selv.

Tak til �. gruppe for et godt arrange-
ment.                      Tommy og Susanne
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Præstø

STaTUSMØDE 
Onsdag 25. januar kl. 18.30.

Mødet er for alle gildebrødre.
Gildeledelsen.

NyTÅRSGiLDEhaL
Onsdag 11. januar kl. 18.30 i 

Spejderhytten

Til- og framelding senest 4. januar 
til Bjarne.

- blev modtaget i Præstø Kirke med 
meget stort fremmøde.

Mel: På det jævne
Her i vort Sct. Georgs Gilde 
rulles Danmarks fane ud. 
Både tidligt eller silde 
bærer fanen fælles bud 
om at være tro mod landet, 
tænke på vor nabos vel, 
dele det, vi ser som sandhed 
bygge op vort sind og sjæl.

Sker det end vor verden ramler, 
vore drømme går i skår, 
er det ikke verdens ende, 
når vi stadig sammen står. 
og i fællesskabet samler 
op igen vort du og jeg, 
selv i mørke frem vi famler 
finder vores fælles vej.

LD 2022

FREDSLySET  
2022

Alle ønskes en rigtig god advents- og juletid 
samt et godt nytår 2023.


