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NØGLEN
Nr. 1 - januar 2023 - 54. årgang

23. april 2023 fylder Sct. Georgs Gilderne i 
Danmark 90 år. 
Det skal fejres med “Spis Ude”-arrangementer 
over hele landet.

Sct. Georgs Gilderne i Næstved og Præstø
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Fælles

Ingen danske planter blomstrer i febru-
ar. Vi skal ind i marts før følfods gule 
blomster viser sig som nogle af første. 
Erantisens gule blomster, som vi kan se 
i disse dage, regnes ikke rigtigt af bo-
tanikerne – for uden menneskets hjælp 
ville de aldrig have været at se her i lan-
det. Erantis hører ligesom vintergæk til i 
det sydlige Europa, hvor de vokser vildt 
i skovene og springer ud i denne tid. De 
blev hentet hertil for flere hundrede år 
siden og plantet ud ved klostre og her-
regårde, og de blev hurtigt populære.

De holdt nemlig fast ved at springe ud 
snarest efter at vinteren havde løsnet sit 
greb, og man kan se erantis folde sig ud, 
mens sneen dækker jorden. Den forme-
lig smelter sig vej op gennem sneen, for 
en plante i vækst ånder – ligesom alle 
andre levende væsener – og under ån-

Jeg går på mine bare tæer i det sprøde morgengræs  
og øjner noget gult !

Fælles
Sct. Georgs Gilderne i Danmark 

Gøngernes Distrikt

D. 7. januar 2023

Kære gildebrødre i Gøngernes Distrikt

Lørdag d. 18. februar kl. 1400 til kl. 1700
holder vi 

FASTELAVNSFEST 

I Spejderhuset i Køge

Marksvinget 22

4600 Køge

Hvor der naturligvis 

Skal slås KATTEN AF TØNDEN

drikkes kaffe og hygges

Kom alle sammen fra nær og fjern                                                                
og I må meget gerne tage jeres                                                        
børnebørn og deres forældre
med.                                                                                                               

I må også meget gerne være udklædte.

Af hensyn til traktementet vil vi bede om                                                         
en tilmelding, herunder hvor mange børn der kommer med, til:
kurt.muusmann@gmail.com senest d. 11. februar

Med Gildehilsen

Distriktsgildeledelsen

dingen udvikles der varme. Det er ikke 
meget, men nok til at hjælpe til med at 
smelte sneen hurtigere bort dér, hvor 
erantis gror. I dag kaldes den vel alle-
vegne erantis – men det er dens latinske 
navn. Vinterblomme  – ”vinterblomst” 
– er dens smukkere danske navn.

Den varme sten er ikke kastet i vandet 
endnu – men der er ingen is – og da jeg 
er vokset op med en mor, der altid slut-
tede af med det kolde skyl, så hopper 
jeg dagligt i  havnen og tæller til 10.

Det er ingen kunst at blive gammel. 
Kunsten er at være gammel. 
Skrev Goethe.

Godt Jubi-år.
Rika

Redaktion:
Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 4�50 �896
Nyvej �8, 4�6� Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej �8, st.th., 47�0 Præstø
tlf: ��64 7076 – lis.dam@mail.dk

Deadline til nr. 2, 2023
9. marts

Forside
Sct. Georgs Gildernes 90-års jubilæum
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Næstved fælles
SeNioRlaUGet
De fem seniorer var samlet tirsdag den 
17. januar til en lidt forsinket julefro-
kost hos undertegnede.

Efter et par gode stykker smørrebrød, 
var der som sædvanligt en god afsæt-
ning på juleosten.

Vi sluttede af med kaffe og hjemme 
bragt kage.

Næste møde bliver tirsdag den 14. fe-
bruar kl. 10.00 på farmen 

På laugets vegne
Hans Jørgen

  
Gildebrødre fra Suså-gildet og 2. Næstved Gilde med ledsager indbydes til

Foredragsaften

Mandag den 6. februar 2023, kl. 19.00
på Farmen

Aftens emne er Bisidderne i Næstved med Peder Sass. 

Bisidderne i Næstved er en lille gruppe personer 
med forskellig faglig baggrund, der frivilligt og 
ulønnet tilbyder borgere følgeskab så man ikke står 
alene overfor en myndighed, hjælper dig med at få 
et overblik og populært sagt ”låner dig øjne og ører”.
Men en bisidder er ikke din advokat eller part i en 
sag.

Peder Sass var folketingsmedlem for 
Socialdemokratiet valgt i Storstrøms 
Amtskreds (Næstvedkredsen) fra 
12. december 1990, til valget i 2005.

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 50,00 pr. person.

Der er kaffe/the med brød samt øl og vand til 
rådighed.

Tilmelding senest 2. februar 2023. 

Gerne gruppevis til GM Kurt Muusmann på 
kurt.muusmann@gmail.com

2. Næstved Gilde

  
Gildebrødre fra Suså-gildet og 2. Næstved Gilde med ledsager indbydes til

Foredragsaften

Mandag den 6. februar 2023, kl. 19.00
på Farmen

Aftens emne er Bisidderne i Næstved med Peder Sass. 

Bisidderne i Næstved er en lille gruppe personer 
med forskellig faglig baggrund, der frivilligt og 
ulønnet tilbyder borgere følgeskab så man ikke står 
alene overfor en myndighed, hjælper dig med at få 
et overblik og populært sagt ”låner dig øjne og ører”.
Men en bisidder er ikke din advokat eller part i en 
sag.

Peder Sass var folketingsmedlem for 
Socialdemokratiet valgt i Storstrøms 
Amtskreds (Næstvedkredsen) fra 
12. december 1990, til valget i 2005.

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 50,00 pr. person.

Der er kaffe/the med brød samt øl og vand til 
rådighed.

Tilmelding senest 2. februar 2023. 

Gerne gruppevis til GM Kurt Muusmann på 
kurt.muusmann@gmail.com

2. Næstved Gilde

  
Gildebrødre fra Suså-gildet og 2. Næstved Gilde med ledsager indbydes til

Foredragsaften

Mandag den 6. februar 2023, kl. 19.00
på Farmen

Aftens emne er Bisidderne i Næstved med Peder Sass. 

Bisidderne i Næstved er en lille gruppe personer 
med forskellig faglig baggrund, der frivilligt og 
ulønnet tilbyder borgere følgeskab så man ikke står 
alene overfor en myndighed, hjælper dig med at få 
et overblik og populært sagt ”låner dig øjne og ører”.
Men en bisidder er ikke din advokat eller part i en 
sag.

Peder Sass var folketingsmedlem for 
Socialdemokratiet valgt i Storstrøms 
Amtskreds (Næstvedkredsen) fra 
12. december 1990, til valget i 2005.

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 50,00 pr. person.

Der er kaffe/the med brød samt øl og vand til 
rådighed.

Tilmelding senest 2. februar 2023. 

Gerne gruppevis til GM Kurt Muusmann på 
kurt.muusmann@gmail.com

2. Næstved Gilde

Næstved fælles
NatURlaUGet iNFoRmeReR
Siden vores julemøde har der ikke væ-
ret de store aktiviteter hos kratluskerne, 
men så kan jeg fortælle lidt om vores 
daglige arbejdsmøder.

Vi starter som regel lørdag formiddag 
kl. 9 til en kop kaffe – og hvis er heldige 
– en enkelt bitter. Så gennemgår dagens 
opgaver og hver især melder ind med 
hvad de kunne tænke sig at lave (Det er 
vist det der hedder demokrati).

Vi har hele tiden kontakt med hinan-
den og hvis nogen har brug for hjælp, 
er alle parate til at give en hånd med. I 
løbet af formiddagen, afhængig at vind, 
vejr og den aktuelle opgave, holder vi 
fælles spisepause, hvor vi, udover at 
spise vores medbragte mad, taler om 
alt muligt mellem himmel og jord. Når 
vi er klar og har sunket maden, går vi i 
gang igen og fortsætter til omkring kl. 
�� – �� tiden, hvor vi gennemgår det vi 
har lavet i løbet af dagen, pakker sam-
men og kører hver til sit. 

Men hvad er det så for nogle opgaver vi 
kæmper med? Det, der nok fylder mest 
er at holde beplantningen væk fra græs-
arealerne. Her udvælger vi det område 
der trænger mest, og så går alle mand 
i gang med motorsave, sakse, river og 
buskrydder. Nogle klipper og skærer 
medens andre fjerne det afskårne. Det 
kan blive til en anseelig bunke på sådan 
en formiddag.

Andre gange kan det være fjernelse af 
muldvarpeskud. De er til stor gene når 
man slår græs. Atter andre gange kan 
det være parklamperne på parkerings-
pladsen der trænger til at blive vasket 
og få skiftet pærer. Sådan er der hele 
tiden noget at se til. Og så har jeg ikke 
engang omtalt græsslåningen. Det er 
ved at være en ordentlig tur, og tager 
snildt mellem � og 4 timer hvis man ta-
ger det hele på én gang. Derfor plejer 
jeg i sæsonen at køre ud når vejret er 
til det. Jeg kan godt mærke, at vi skal 
være flere om at tage en tørn med græs-
set.

For eventuelle interesserede har vi 
planlagt følgende datoer for vores mø-
der:

4. marts – 18. marts – 15. april
13. maj – 17. juni 

Kurt J
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Næstved fælles

Gilderne i Næstved afholder vores 90 
års jubilæum på Farmen søndag den 
23. april kl 10 til 15. 

Vi vil inviteret spejder, spejderleder og 
forældre til et par hyggelige timer. 

Det overordnet tema fra landsgildet er 
“spis ude”, vi planlægger derfor at del-
tagerne skal lave mad over bål og der 
vil være forskellige aktiviteter som de 
kan løse.

Sct. GeoRGS GilDeRNeS 90-åRS 
jUbilæUm

Vi håber at du som gildebror vil støtte 
op om denne dag.Der vil komme mere 
information om aktiviteterne senere.
Så sæt kryds i kalenderen.              Dot

- den 9. januar
Farmen genlød af glade stemmers kor 
den 9. januar, da den fælles Nytårs-
gildehal blev afviklet. Det var dejligt 
at konstatere den gode stemning, der 
udspandt sig blandt brødrene mellem 
de to gilder. Vandrehallen udmærkede 
sig med et gevaldigt højt lydniveau, 

FælleS NytåRSGilDehal 
og i takt med brødrenes ankomst, steg 
hyggen til uanede højder, medens 
velkomstdrinken gled ned, og gen-
synskrammerne blev delt ud.

Afviklingen af gildehallen fulgte nøje 
det program vi forventede, lidt kuk i 
musikken skal der være, for at det hele 
virker som det plejer. Kurts gildeme-
stertale var, på baggrund af de eksiste-
rende tilstande i verden, politisk præ-
get, hvilket vi nok er nogle som synes 
er helt OK, selvom der er enkelte, der i 
dette ville finde en solid knage at hæn-
ge sin hat på.

Eftergildehallen var helt ovenud den 
hyggeligste i lang tid. Et godt fyldt lo-
kale, med feststemning,  sang og dejlig 

Næstved fælles

mad samt drikke, og juvelen i det hele, 
Kurts Kransekage, der som sædvanlig 
var stærkt efterspurgt.

Det er en dejlig stemning at køre hjem 
i, når det hele har været SÅ vellykket.

Frank.
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Suså

Gruppe 4 den 23. januar
Hele gruppen måtte lægge hovedet 
i blød for at finde på interessante op-
gaver til Sct. Georgs Gildernes 90-års 
fødselsdag den 23. april. 

Vi skulle ligeledes lave indbydelse til 
spejdergrupperne og finde et sted at 
afholde arrangementet. Vi blev ikke 
færdige med planerne og det kræver at 
hele gildet bakker op, og at alle, der har 
mulighed for at hjælpe på dagen, mel-
der sig.

som typisk spilles af 4 personer: Øst, 
Vest, Syd og Nord. Selve spillet lød 
meget indviklet og jeg stod af, da han 
fortalte om, at man skulle bygge mur. 
Han fremviste også et smukt gammelt 
eksemplar på spillet og på brikkerne.

Nu tog samtalen et nyt spring da vi 
kom til at tale om pas og visumregler. 
Hvordan vi kom ind på det emne, kan 
jeg ikke huske, men jeg blev overra-
sket, da vi fandt ud af, at man skal have 
pas med til Tyskland, meden man i de 

nordiske lande kan klare sig med bil-
ledlegitimation. 

Joh, vi kommer vidt omkring i gruppe 
�. For ligesom at understrege dette, 
besluttede vi at hele gruppen deltager 
i distriktsgildehallen den ��. februar. 
Stedet kendes i skrivende stund ikke. 
Til gengæld kendes både tid og sted 
for vores næste ordinære møde. Det 
er nemlig hos Bent. den 28. marts til 
sædvanlig tid.

Kurt J 

1000 tak
Tusind tak for gaven i anledningen af min fødselsdag 
og tak for besøget af Dot og Susanne.

Hilsen Bodil

Næste gruppemøde hos Emmy den 
27. februar kl. 14.30

Susanne

Suså
Nyt FRa GRUPPeRNe
2. gruppe hos Palle 17. januar
Hele gruppen, minus Knud, var samlet 
til det første møde i det nye år. Meget 
naturligt startede vi da også med at 
vende den netop overståede Nytårsgil-
dehal. 

Som helhed var vi enige om, at det 
havde været god aften. Et lille kiks i 
musikken kunne ikke trække ned. Spe-
cielt Lise Kösers 5 minutter Sct. Georg 
om de udfordringer hun havde mødt i 
et lang spejder og -gildeliv var frem-
ragende. I eftergildehallen havde der 
også været en rigtig god stemning, hvor 
vi fik talt med nogle af dem vi ikke ser 
så tit.

Så fik samtalen en helt ny vinkel, da vi 
kom ind på de skandaløst lange venteli-
ster i det offentlige sundhedsvæsen. In-
ger skal vist være glad for de � måneder 
hun må nøjes med at vente; det er ikke 
alle der er så heldige. F.eks. skulle jeg 
til øjenundersøgelse på Næstved Syge-
hus. Jeg fik også et brev om at de havde 
modtaget henvisningen. Dog kunne jeg 
ikke finde nogen dato på brevet, så jeg 
ringede til dem og spurgte om ikke de 
havde glemt noget. Næh, det havde de 
ikke, de havde bare ikke en kalender 
der gik så langt ud i fremtiden!

Så er det jo i år, Sct. Georgs Gilderne 
i Danmark har 90-års jubilæum og det 

skal selvfølgelig fejres med maner. 
Landsgildet opfordrer de lokale gilder 
til at lave nogle spændende aktiviteter, 
der kan få spejdergrupperne til at strøm-
me til. Tænk over hvad vi kan tilbyde 
og fortæl om de gode ideer til Dot. Vi 
havde selvmange gode og spændende 
forslag, men dem røber jeg ikke her!

Jeg fortalte lidt om spejderigruppen og 
det O-løb vi havde været på i den for-
gangne weekend. Gruppen syntes det 
lød spændende, men var blot kede af, 
at vi ikke offentliggjorde datoerne for 
vores arrangementer, så gildebrødre fra 
de andre grupper også kunne deltage.

Så tog emnevalget igen en U-vending, 
for vi kom til at tale om spil. Altså ikke 
lotto og tips og hvad de ellers hedder, 
alle dem man bliver ludoman af, men 
rigtigt spil. Sådan noget man spiller når 
man er i sommerhus, campingvogn el-
ler bare er hjemme i regnvejret. Rigtig 
mange af os har spillet med vores børn 
og børnebørn og mange af os spiller 
stadig, selvom børnene ikke er i nær-
heden. Jeg er f.eks. lige kommet hjem 
fra Ludo på Farmen, hvor aktiviteten 
netop var Ludo. Vidste I for resten at 
ordet ludo er latin og betyder spil?

Her holdt Palle så et mindre foredrag 
om spillet Mahjong. Et meget gam-
melt spil af kinesisk oprindelse, og 
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Suså
spottede dem længe før os andre. Jord-
bunden var rimelig blød og smattet så 
det var kun mindre mirakler der holdt 
os på benene. Vi skulle også holde øje 
med de meget store kokasser. Jeg er 
ikke sikker på, at vi ville få lov til at 
køre med hjem, hvis vi havde kolort 
langt op af bukserne! Enkelte elektri-
ske hegn blev også forceret uden uheld, 
så efter et par timer i den meget friske 
luft var vi tilbage ved bilerne.

Så kom belønningen i form af lækre 
friskbagte brød og dejlig varm suppe. 
Brødene blev selvfølgelig bagt på tran-
gia, og smagte herligt: kun en anelse 
brændte. Den lækre suppe, som selv-
følgelig også blev lavet på trangia, 
bestod af porer, kokosmælk og flåede 
tomater på dåse, tilsat forskellige kryd-

derier, dog minus karry, smagte over-
raskende godt. Det tror jeg nu al varm 
mad havde gjort efter et par timer i 
strid blæst. Således mætte af god mad, 
oplevelser og gode venner, var det tid 
at køre mod Næstved. Kun en lille af-
stikker til Hammer hytte for at rengøre 
vores kogegrej.

Kurt J.

Suså

Søndag 15. januar 2023 mødtes hele 
spejderi-gruppen til et O-løb ved Nyråd. 
Som Lykke, med et stort smil sagde, da 
vi vantro kiggede på hende: vi løber 
altså kun, hvis der er nogen efter os.

Nå, men spøg til side. Den oprindelige 
plan var, at vi skulle besøge Esther i 
hendes sommerhus, og sætte den drage 
op, som vi havde bygget forrige år. Den 

gang vi lavede den, var det fuldstæn-
digt vindstille, så vi blev enige om at 
gemme den til en anden god gang. Da 
vi på vore juletur til Køge snakkede om 
vores næste tur regnede vi ikke med at 
det skulle blive blæsevejr, så vi ændre-
de planen til det føromtalte O-løb.

Vi mødtes hos Lykke, hvor vi samtidig 
kunne byde velkommen til gruppens 

nyeste medlem: Jette. Hun 
er et dejligt friskt pust, og et 
spændende bekendtskab. Vi 
fordelte os i bilerne og kørte 
mod målet. Vel ankommet til 
det gamle Sanatorium, fik vi 
fordelt vi kortene og så ”løb” 
vi derudaf. Vores forudsigelser 
om manglende vind blev gjort 
grundigt til skamme. Det blæ-
ste så færger måtte indstille sej-
ladsen og træer væltede. Vi var 
selvfølgelig pakket godt ind, 
men var glade for at det meste 
af turen foregik i relativt læ i 
skoven. Et kæmpe plus var, at 
solen skinnede i korte glimt og 
at der ikke kom en eneste dråbe 
regn.

Det lykkedes os at finde alle 
posterne, og vi gik kun forkert 
et par gange. Her viste Heidi 
sig som en sand ørn, da hun 

Nyt FRa GRUPPeRNe
Spejderigruppens o-løb ved Vintersbølle



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

Nyt FRa GRUPPeRNe

Suså

Da vi for længe siden planlagde grup-
pens aktiviteter, var det efterår og ri-
meligt varmt og tørt. Drømmen er, at 
når man planlægger en juletur, ser man 
for sit indre blik sneen der daler tyst 
ned over nogle gamle skæve huse. Jeg 
kunne næsten høre mederne fra kanen 
og det velkendte HO-HO-HO.

Desværre måtte � af gruppens 6 med-
lemmer melde afbud p.g.a sygdom, så 
det var en minimeret gruppe der mød-
tes på pendlerpladsen ved Rønnede. 
Mødestedet var valgt, så vi ikke skulle 
starte med at køre frem og tilbage for 
at afhente, men kunne køre direkte til 
Køge.

Drømmen fra indledningen blev en 
ganske anden. Virkeligheden var ikke 
blidt dalende sne, men derimod styrt-
regn og isslag. Måske derfor overså 
chaufføren (det var også mig) afkørslen 
til E4-nord, men kørte op ad rampen 
til det sydgående spor. Så måtte vi/jeg 
fortsætte til Tappernøje så jeg kunne 
vende bilen og komme i den rigtige 
retning.

Turen til Køge gik glat, bortset fra reg-
nen, men p.g.a. vejarbejde tog det nær-
mest en krig at nå den indre by. Heldig-
vis besluttede regnen sig at holde op, 
medens vi gik rundt og så på den ikke 

eksisterende juleudsmykning. Det mest 
spændende var at undgå at falde da reg-
nen ikke havde skyllet isslaget væk, 
men som nu nærmest var blevet for-
ræderisk glat. Vi måtte da også hjælpe 
en ung kvinde på højkant efter et fald. 
Selv undgik vi som ved et mirakel at 
lide samme skæbne.

I mellemtiden var vi blevet sultne og 
søgte mod havnen for at finde et spise-
sted, der havde en passende menu for 
vores behov. Første sted vi prøvede, 
havde ikke flere ledige borde. Det syn-
tes jeg var vildt underligt på en dum 
mandag aften, men vi fandt da et sted 
hvor de både havde borde, personale 
og mad der passede til vores humør (og 
pengepung). Stedet hedder Skippers 
Dreng, og er et lille hyggeligt sted med 
god mad til rimelige priser. Kan godt 
anbefales!

Det blev kørhjem tid og turen skete 
uden uheld eller svinkeærinder. 

Næste møde er planlagt til den 15. ja-
nuar og bliver et O-løb ved Vintersbøl-
le. Det er afholdt når disse linjer skri-
ves. Måske kan et referat læses andet 
sted i bladet.

Kurt J.

Spejderigruppens juletur til køge

2. Næstved
Nyt FRa GRUPPeRNe
Gruppe 1
Et nyt år er begyndt, og vi mødtes til 
gruppemøde hos Hans og Gunhild 
mandag den 23. januar.

Desværre havde Grethe Munk måttet 
melde afbud, da hun var faldet uheldigt, 
og havde brækket � ribben!!! Og det 
gør nas!! Men som altid var der gang 
i livlig snak, også om det kommende 
gildemøde, hvor vi står for kaffen, så 
det fik vi på plads! 

De næste gruppemøder blev datolagt, 
og indbefattede blandt andet en fore-
dragsaften med titlen KOEN, men tag 
ikke fejl, det lød interessant!! Så var 
vores fremtid også på bordet, hvad skal 
der ske med �. Gilde, som runder 78 år 

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Frank Jensen     ��. februar
Hanne Jensen   �5. februar 
Bodil Kjeldgaard �4. marts
Kurt Muusmann  18. marts

hjertelig tillykke

GilDetiNG
Mandag 13. marts kl. 19.00

på Farmen.

Dagsorden jfr. vedtægterne.

til december? ”Svaret blæser i vinden”, 
som man siger.

Næste møde er hos Kirsten tirsdag den 
21. februar kl.19.00.

Bodil
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Præstø

Til gildemødet 8. 
februar kl. 18.30 
i Spejderhytten 
vil Bjarne fortælle 
om sit liv som sæl-
ger gennem 40 år 
og om sine besøg 
rundt i verden i 
denne forbindelse.

Tilmelding til en kop kaffe med 
blødt brød senest 3. februar til tlf. 
6048 8491.          Gildehilsen gruppe 2

iNDbyDelSe til 
GilDemøDe

Onsdag 14. december var en stor flok 
gildebrødre samlet til Gildets julefro-
kost. Det blev en skøn eftermiddag 
med et flot bord, pyntet med levende 
lys, stedsegrønt, og blomstrende grene 
fra en Kejserbusk.Der blev serveret alle 
de traditionelle retter, som hører en ju-

jUleFRokoSteN 2022
lefrokost til. Der var en glad stemning, 
og de seks livlige livsledsagere gjorde 
deres til at fylde bordet med latter og 
glade stemmer.

Lis Holm læste op af en rigtig julehi-
storie, som endte godt for den heldige 
blaffer, som til sidst fandt varme, ven-
skab, mad og husly samt en dejlig jul 
hos familien, som havde taget ham op 
på vej til at holde jul med Mormor.

Der blev sunget flere julesange og sal-
mer.

Tak til gruppe �, som gav os alle en god 
oplevelse i Spejderhytten.          LinnetGilDetiNG 2023

Onsdag 8. marts kl. 18.30 
i Spejderhytten

Forslag, der ønskes behand-
let på gildetinget, skal være gil-
demesteren skriftligt i hænde 
senest den 8. februar.

Tag de røde mapper med.

Til- og framelding senest 1. 
marts. 

Gildehilsen - Gildeledelsen

PS: Gruppe 1 tager tørnen med det 
praktiske på aftenen. Husk at med-
bringe både en dyb og en flad tal-
lerken samt bestik til de gule ærter 
med tilbehør og en kop til kaffe/te.

Onsdag 30. november kl. 17 blev 
fredslyset båret ind i Præstø Kirke af 
gildemesteren – efterfulgt af fanebære-
re fra både de blå og de grønne spejdere 
samt fra Præstø Sct. Georgs Gilde.

Præsten udtrykte sin store glæde ved at 
kunne byde velkommen til en fyldt kir-
ke, hvor alle aldre var repræsenteret. Her 
var spejdere med familie, gildebrødre og 
mange af byens øvrige borgere.

Ud over sange af kirkens kor, var der 
fælles salmer, samt John Kreiner, der 
på sækkepibe spillede Amazing Grace. 
Piger fra både de grønne og de blå spej-
dere havde en læsning fra henholdsvis 
Mathæus 5 og Johannes 8, som de kla-
rede virkelig flot.

Efter Fadervor og velsignelsen sluttede 
en stemningsfuld oplevelse med, at vi 

Præstø

alle sang: Dejlig er den himmel blå, før 
fanerne og fredslyset igen blev båret 
ud.

Uden for kirken var der mulighed for at 
tænde sin egen lygte ved flammen fra 
fredslyset, inden det blev båret over til 
Spejderhytten, hvor gildebrødre vente-
de med risengrød og saftevand til spej-
derne og deres familier. Også her var 
der fuldt hus.

Lis H.

I Spejderhytten var der risengrød til 
både de store og de mindre store

Risengrøden blev serveret med kanel-
sukker, smør og saftevand

FReDSlySet 2022

GilDet 
GRatUleReR

Bjarne som 15. februar runder 75 år 
og 4. marts har �5-års gildejubilæum.
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Præstø

Gildets nytårsgildehal blev holdt ons-
dag aften den 11. januar.

Vi startede med at ønske hinanden 
Godt Nytår med en skål i champagne. 
Derefter holdt vi gildehal. Rika læste 
budskabet fra fredslyset, og fortsatte 
med kloge ord om venskab og hensyn-
tagen til alle mennesker. 

Efter gildehallen serverede gruppe � et 
dejligt måltid, med skinke, dejlige sala-
ter og lækre kartofler.

Efter maden tog vi en runde med for-
tælling om, hvordan vi hver især havde 
fejret julen. Marjun havde endvidere 

Billerne: I eftergildehallen blev der 
spist, fortalt, sunget og nærlæst bøger 
og blade.

NytåRSGilDehal 2023
taget nogle bøger med, hvor gildets hi-
storie var beskrevet, det var sjov læs-
ning.                                            Ingrid


