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Friluftgildehal 

. Sct. Georgsgilde i Vordingborg inviterer til friluftsgilde-
hal for Distriktet 
Onsdag d. 13. juni 2018 kl.: 18.30 ved 

Dehnshytten 
Strandgårdsvej 30 
4760 Vordingborg 

Friluftsgildehallen starter med foredrag om området v. 
Berit Christensen, ansat i Kulturarvsenheden på Vor-
dingborg museum. 
 Herefter et let måltid og kage til kaffen for kr. ca. 
80.00 
Vi slutter aftenen med gildehal med bål og udsigt over 
Storstrømmen. 
(I tilfælde af regn, kan vi være indendørs, dog uden bål) 
Medbring selv drikkevarer, bord, stol, bestik, tæppe, lom-
melygte. 
 
Tilmelding gildevis med 
navne allersenest d. 5. juni 
Grundlovsdag til Lotte 
Stehr, 28833929 eller lotte-
laurs@nrdc.dk  
 
På arrangerende gruppes 
vegne Lotte Stehr 
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Mandag den 11 juni kl. 18.00 afholder vi vores sommerafslut-
ning i spejderhytten på Rosenkildevej. 
Hver enkelt bedes medbringe det som skal grilles, service og 
bestik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppen finder på lidt spændende at lave, vi håber på det 
gode vejr. 
 
Tilmelding gruppevis til Stoffer på tlf. 40451556 senest den 5 
juni. 
 
Gildehilsen gruppe 1. 
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Vi mødtes ved spejderhytten på 
Rosenkildevej kl. 9 i strålende 
solskin,  og herfra kørte vi til To-
reby Kirke, hvor Gert fortalte os 
om sin families baggrund og til-
knytning til godset Fuglsang. Vi 
så kirken, der er imponerende 
stor af en landsbykirke at være. 
 

Derefter kørte vi videre til Vesterhavegaard,  
 
 
 
 
 
 
hvor Gert er vokset op. Vi hørte, hvordan gården var kom-
met i familiens besiddelse, hvordan Gert kørte i jumbe til 
skole og hesten selv kunne finde vej. Gert fortalte også om 
fru Neergaards store sociale engagement. F.eks. stillede hun 
en ejendom til rådighed for landevejens riddere om vinteren, 
mod at de ydede et stykke arbejde. Fru Neergaard købte og-
så en skole i Toreby, som hun stillede til rådighed for KFUK 
og KFUM.  
 

Vi fik også vist, hvor tidligere transportminister Gunnar Lar-
sen (1902-1973) d. 14. september 1941 knækkede spaden, da 
han tog det første spadestik til Fugleflugtslinjen. Det tog i 
øvrigt mange år, før den blev gennemført. 
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Herefter kørte vi videre til "Fandens 
fodspor", Kongeegen Europas stør-
ste/ældste eg og Skalkekorset.  
 

 

 

 

Så blev det tid 
til frokost. 

 

 

 

 

Bagefter gik vi en tur gennem 
Fuglsangs smukke park med mange imponerende store og 
sjældne træer. Fuglsang blev af Fru Neergaard i 1947 over-
draget til Det Classenske Fideicommis. 

 

Tak til Gert og Liselotte for 
en veltilrettelagt tur, men 
mange flere spændende 
fortællinger, end jeg har 
kunnet gengive her. 

Ref.: IG 
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 9 0  å r s  f ø d s e l s d a g  
TIRSDAG d. 21. august 2018 

Kl.14-18 
er der åbent hus med let frokost, 

kaffe og kage 
i Odd Fellow Logen, Gamle By 4, 

Haslev 
 

Vi fejrer Svend Erik Myrup, på 
hans 90 års dag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SU: Giv gerne besked om jeres deltagelse på 
mail bsemyrup@mail.tele.dk 
senest 1.august 2018 evt. sms til 20 94 98 77 
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Opslagstavlen 

HUSK at sætte × ved: 
D. 24. 10.: Fellowship Day i 
Præstø 

D. 3. 11.: I– dag i Haslev. Invi-
tation hertil kommer i løbet af 
juni måned. 

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer. 
Gildeinfo holder ferie til d. 3. august, der er 
næste deadline. 

Gildeledelsen står for et gilde-
møde d. 27. august. Reserver 
datoen. Her plejer vi ar indlede 
med spisning og derefter tages 
aktuelle emner 
op.  
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Kalender 

 

Dato Arrangement Hvor? Arrangør 
11.06 Sommerafslut-

ning 
Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 1 

13.06. Friluftgildehal Dehnshytten, Vor-
dingborg 

Distriktet og 
2. Vordingb. 

16.08. Overførsel af 
Amy og Jens 

Nykøbing Falster 2. Nykøbing 

19.08. Workshop Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Distriktet + 
Faxe Gildet 

27.08. Gildemøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

 Juni: 
7.06: Jytte Laurberg Jonasen 
24.06.: Leo Sørensen 
Juli: 
14.7.: Signy Svare Winther 
August: 
1.8.: Inger Hansen 
2.8.: Tommy Pedersen 
3.8.: Marianne Sørensen 
21.8.: Svend Erik Myrup—90 år 


