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Fælles

 - men så fandt jeg denne sang:
Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

Men hvad hjælper det at vi nu igen må 
mødes, når hver eneste dag er spækket 
med grusomme nyheder fra vores
ikke så fjerne naboer !!
Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

’I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,

I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige !
I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende’

Og så hørte jeg indledningstalen til
de para-olympiske lege.
Også derfra lød det :
I skal ikke kæmpe mod hinanden
I skal konkurrere med hinanden
Selv vinderen af Melodi-grandprix’et
opfordrede til  fremstrakte hænder 
og smil.    

                              Rika, Præstø

Så er den varme sten blevet kastet i havet og foråret er på vej
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Deadline til nr. 3, 2022
��. april

Næstved fælles

Den almennyttige forening, Sct. Georgs Gilderne i Næstved, FARMEN.

oRDiNæR GeNeRalFoRSamliNG
onsdag 6. april kl. 19.00

på FARMEN, Strandbakken 82, Karrebækstorp.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
�. Valg af dirigent (ikke medlem af bestyrelse eller revisor).
�. Bestyrelsens beretning. 
�. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Drøftelse af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Godkendelse af kasserer, (Niels Ole Kajhøj er indstillet) revisorer,  
    revisorsuppleanter, efter indstilling fra gilderne
7. Eventuelt (herunder FARMENs fremtid).

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være næstfor-
mand, Tommy Møller, figenvej000@gmail.com i hænde senest 1. april.

Indkomne forslag vil blive bekendtgjort inden generalforsamlingen.

Revideret regnskab og budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 

NB: Vi håber på stor deltagelse til generalforsamlingen og håber at I der-
med vil være med til at træffe beslutninger om FARMENs drift og debattere 
fremtiden.

Hvis I deltager, må I meget gerne give en tilbagemelding til Tommy Møller, 
senest søndag 3. april, på mail: figenvej000@gmail.com så vi ved hvor 
meget forplejning vi skal tilberede.

Venlig hilsen
Tommy Møller, Sekretær i Farmbestyrelsen
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Næstved fælles 2. Næstved
Nyt FRa GRuPPeRNe

vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Bodil Kjeldgaard �4. marts
Kurt Muusmann �8. marts 

Hjertelig tillykke

Guppe 1
Torsdag den 24. februar mødtes vi 
igen til gruppemøde, denne gang på 
Herman Bangsvej hos Anne Lise. 

Efter et lækkert kaffebord repeterede 
Anne Lise lidt om Nis Petersen for os, 
og derefter fremtog hun et boghefte med 
digtene: “Forår ved Mariager Fjord”. 
Hun læste dem ikke op for os, nej hun 
rejste sig, og sang versene for os! Det 
er smukke vers, og de blev sunget på 
smukkeste vis!! Derefter indviede hun 
os via en avisartikel i planerne om luft-
havnsprojekterne i Grønland, og vi fik 
en god snak om grønlændernes fremtid.

Sidste punkt var fordeling af opgaverne 
til gildemødet 7. marts, og derefter var 
ordet frit, og snakken gik.

Næste møde er onsdag 23. marts kl. 
14.30 hos Grethe B.                    Bodil

Så er vores kæde af gildebrødre igen 
blevet et led fattigere, da vi har mistet 
Kurt Bronée, som døde mandag den 
7. marts, mens han var i Frederikssund 
hos familien sammen med Kirsten, 
som skulle komme sig efter sin knæ-
operation.

Kurt blev som ��-årig optaget i Stubbe-
købing-gildet �5. april �96�, og kunne 
således have fejret sit 60-års jubilæum 
i næste måned. Kurt har været i både 
Frederikssund og Odensegilderne, men 
blev overflyttet til �. Næstved Gilde i 
�989. 

Han har i sit gildeliv været skatmester, 
og i vores gilde har han jo i adskillige 
år været en betroet faneherold, ligesom 
han har taget en tørn i såvel loppetorvs-
udvalget som i Farmens bestyrelse. 

De sidste par år var Kurt ikke så rask, 
men hans bortgang kom alligevel uven-
tet. Kurt var altid et hyggeligt menneske 
at snakke med og være sammen med, 
og vi vil alle savne ham. Vore tanker 
går til Kirsten og hendes familie, og vi 
ønsker dem alt godt. Æret være Kurts 
minde.

Bodil
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Nyt FRa GRuPPeRNe

Suså

Spejderigruppen
En blæsende formiddag i februar må-
ned mødtes SpejderIgruppen hos Lyk-
ke. Til en afveksling var hele gruppen 
samlet, og det var jo herligt. Målet var 
denne gang en tur til Vordingborg, hvor 
vi skulle besigtige byggeriet af den nye 
bro over Storstrømmen. Forinden hav-
de Heidi sørget for proviant i form af 
lækre sandwich fra Perles Smørrebrød.

Hvorfor det netop blev Perle der fik 
æren, skyldes det faktum at vores sæd-
vanlige leverandør tilsyneladende ikke 
mente at kunne nå at levere 5 sandwich 
til kl. ��.00. Fremover bliver det Perle 
der kommer til at stå for provianterin-
gen JJJ

I passende afstand til selve byggeplad-
sen, som der absolut ikke er adgang 
til, har konsortiet bag broen bygget et 
besøgscenter, hvor nysgerrige sjæle 
som os. kunne se hvordan man bygger 
en bro og hvordan de enkelte faser i 
byggeriet skred frem. Meget informa-
tivt og med fyldigt videomateriale og 
interviews med nogle af aktørerne bag 
byggeriet. 

Efter en times tid var vi blevet sultne, 
så vi så os om efter et sted hvor vi kun-
ne spise vores mad. Det havde konsor-
tiet ikke tænkt på, og spise udendørs i 
den stride blæst, hvor sand og grus føg 
om ørerne på os, var ikke tillokkende. 

Det er første gang i flere år, Corona-situationen tillader at vi kan samles til et 
større arrangement, så derfor har spejderlauget besluttet at give den fuld gas.

Sct. Georgs løbet består i år af 5 discipliner. Derfor hedder det også – me-
get forvirrende – 5-kamp.

Hvis I endnu ikke har besluttet jer for at være med, kan det sagtens nås: det er 
bare at ringe eller maile til Helge eller undertegnede. Så bliver I skrevet på 
deltagerlisten og kan se frem til nogle fornøjelige timer i frisk luft, og være 
med til at give en masse spejdere og ledere nogle spændende og fornøjelige 
timer.                                                                                                     Kurt J.

Sct. GeoRGS løb 
FaRmeN, løRDaG 26. maRtS

Suså
Vi valgte derfor at blive indendørs i 
læ og brugte så biografens stole! Som 
supplement til vores sandwich havde 
Heidi bagt en lækker kage med pea-
nuts. Mums!

Således mætte kørte vi til Masnedøfor-
tet for at se om vi kunne få et overblik 
over det store byggeri. Men der var 
ikke rigtigt kommet noget over vandet 

endnu, så vi besluttede at vende snuden 
hjemad. En oplevelse rigere.

Vi savnede et sted hvor vi kunne få et 
overblik over byggeriet – gerne i form 
at en udsigtsplatform hvor man kunne 
overskue hele området. Så det var et 
forslag til konsortiet!

Kurt J.

i åR:

5-kamP
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Suså

kæRe SuSåGilDet!
Overraskelsernes tid er ikke forbi!

Selv om jeg nu – på både BP´s og Lady BP’s fød-
selsdag – gik ind i mit fjerde kvarte sekel, havde jeg 
bestemt ikke ventet at få fødselsdagsgave fra gildet! 
Men det fik jeg!!

Tusind tak for Maria Hesselagers debutbog, som jeg 
glæder mig til at læse. Forfatteren er oven i købet 
datter af to af mine tidligere kolleger. Det synes jeg 
da er rigtig morsomt!

Mange hilsner
Rikke Arnes

kulturgruppen
Den  21. februar mødtes vi på Røn-
nebæksholm for at høre om arbejdet 
på Nødhjælpsdepotet, hvor John og 
Bente har arbejdet som frivillige i en 
årrække.

Vi startede i det store haveanlæg, hvor 
Grete Dunk (også frivillig både på 
Nødhjlæpsdepotet og i haven) fortalte 
om arbejdet der. Her er der en gartner 

ansat, men resten af arbejdet passes af 
frivillige.

Her dyrkes grøntsager, blomster og 
krydderurter, som bruges til forskellige 
arrangementer på Rønnebæksholm. 
Der var ikke så meget liv i haven netop 
nu, men det bliver spændende at se den 
til sommer.

Efter en rundtur i parken, så vi Nød-
hjælpsdepotet, hvor frivillige samler alt 
fra skoleborde, stole, madrasser, senge 
cykler med mere. De reparerer tingene, 
hvis det er nødvendigt.

Forskellige NGO-organisationer hen-
vender sig så til depotet, når der kom-
mer ønsker fra lande i Afrika, som de 
hjælper. Organisationerne sørger så for 
transporten til Afrika.

De frivillige gør et kæmpe arbejde, og 
det var meget interessant at høre om.

Vi var �� fremmødte, som sluttede af i 
depotets frokoststue med kaffe og kage.
                                                    Ellen

Suså
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Den 10. februar var kun �6 gildemed-
lemmer fra �. Gilde og Suså, mødt op 
på FARMEN for at høre et foredrag 
om at være ”Finnebarn”, og som 4-årig 
blive sendt hjemmefra til et fremmed 
land, hvor man ikke kunne sproget og 
dem man skulle bo hos, heller ikke 
kunne finsk.

Anneli Andersen, hendes bror og sø-
ster, blev sendt til Danmark, men skulle 
ikke bo samme sted, men dog i samme 
by, men blev ikke oplyst hvor hendes 
søskende var anbragt, så hun havde et 
stort savn efter sine søskende.

Anneli Andersen kom til at bo hos en 
jernbanearbejder og hans kone på Lol-
landsvej og faldt efterhånden til, men 
en dag hvor hun skulle hen til bageren 
på Sterkelsvej, fik hun øje på sin bror, 
som boede i en stor villa, lige over for 
bageren – de havde boet ca. 50 meter 
fra hinanden uden at vide det – så gen-
synsglæden var stor og de mødtes også 
efterfølgende.

At børnene blev sendt til Danmark og 
Sverige, skyldtes Finlandskrigen mod 
Rusland, hvor også Tyskland var ind-
blandet – en voldsom krig, som stadig 
kendes i Finland.

Børnene var i Danmark og Sverige i 
flere omgange igennem årene og der 

GilDemøDe meD FoReDRaG
blev opbygget nogle relationer, som for 
fleres vedkommende, betød at de blev 
dansk gift og flyttede til Danmark – det 
var også sket for Anneli, som i mange 
år, havde været aktiv i den Finske For-
ening. Foreningen er nu lukket ned og 
de fleste ”Finnebørn” er efterhånden 
oppe i årene og flere er også døde, der-
for blev foreningen nedlagt.

Det var en interessant fortælling, som 
Anneli leverede, med gode beskrivel-
ser af forholdene i Finland, familier-
nes trængsler, familiernes deltagelse i 
krigen, strabadserne ved at blive sendt 
fra Finland til Sverige, med skib, midt 
under den værste isvinter, hvor de sad 
fast i isen, med et fragtskib der var 
fyldt med børn, hvor mange af dem bo-
ede i lastrummet og da de endelig fik 
isbryder-assistance og kom til Sverige, 
blev de sat i et tog der kørte tværs over 
Sverige til Gøteborg, hvor de blev delt 
og en del af dem blev sendt videre til 
Danmark.

Som sagt, var der kun �6 deltagere og 
der var masser af plads til flere fra beg-
ge gilder!

Tommy

Suså Suså

Anneli Andersen
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GilDemøDe obS: viGtiG Dato!
onsdag den 11. maj kl.18.30

Foredrag i Spejderhytten ved Mathias 
Høgsgaard: 
Fra mikrospejder til stor spejder.

kære gildebrødre (søstre)!
Økseløbs-udvalget vil bede jer over-
veje, om I kunne have lyst til at deltage 
i økseløbet den 3.-4.september 2022 i 
Lundby.

Økseløbet handler i år om Naverne, der 
går valsen. Vi har behov for postmand-
skab. Præstø gilde har � poster at be-
mande. I får mere information i løbet af 
foråret. Vi er stadig på planlægnings-
stadiet.

Hilsen fra Rika og Dorthe

- den 9. februar
På grund af nye coronarestriktioner 
blev mødet ændret til et mindre møde. 
Erik introducerede os til sin nye bog og 
vi glæder os til fortsættelsen senere på 
året.

Lis D

Præstø
økSeløbet 2022

Naverne var faglærte 
håndværkere 
De pakkede deres værktøj og drog 
ud i Europa, hvor deres arbejde 
var meget efterspurgt. Desuden 
udviklede naverne deres eget fæl-
lesskab og kultur bl.a. båret af de-
res egne sange.

Suså

Sct. GeoRGS 
GilDeHal

Med indsættelse af GM

Farmen
torsdag 28. april kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Gruppevis tilmelding/afbud til 
Tommy M.,  

figenvej000@gmail.com senest 
den 25. april.

Gruppe 2
Hele gruppen, minus John, mødtes 
hos Bent 28. februar. Inden vi kom, 
havde Bent sørget for en grundig be-
skrivelse af parkeringsforholdene, da 
Fjernvarmen har gravet samtlige veje 
og indkørsler op i kvarteret omkring 
Trekanten.

Der var ingen egentlig dagsorden, men 
Ruslands invasion af Ukraine blev na-
turligvis grundigt drøftet, og vi var helt 
enige om at det var fuldstændigt me-
ningsløst. Ingen kunne give et bud på, 
hvad der rører sig i hovedet på Putin.

Vi kom også lidt ind på vores private 
pensionsordninger, og kunne konsta-
tere, at der er enorm forskel på de for-
skellige ordninger. Så har jeg vist ikke 
skrevet for meget.

Som bekendt skal vi jo snart have gil-
deting, og forslag til vedtagelse skulle 
allerede have været sendt til kansleren 
inden �7. februar. Så er det jo godt at 
vi har Bodil, der har helt styr på datoer. 
Hun har sendt et forslag til nedlæggelse 
af Troldegruppen. Begrundelsen er, at 
der ikke alene mangler børn, men også 
friske kræfter til at tage over. Det er en 
trist beslutning, men jeg trøster mig 
ved tanken om, at vi trods alt har givet 
en masse børn en pause i en ellers grå 
og trist hverdag. 

Til slut blev Sct. Georgs løbet omtalt. 
Det skal afholdes i slutningen af måne-
den, og der efterlyses som sædvanligt 
gildebrødre der har lyst til at bemande 
en post. Se annonce andet sted i Nøg-
len!

Næste møde er fastsat til tirsdag 5. 
april kl. 14.00. Bemærk at mødet hol-
des på Grønnegade Kaserne midt i de 
forhåbentlig mange lopper til Loppe-
markedet.

Kurt J
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Præstø

Vi prøver igen og håber, det vil lykkes 
onsdag den 30. marts kl.14.30-16.

Niels Anton og jeg vil holde ”åben ter-
rasse” for de gildebrødre, der har lyst 
til bare at se hinanden.

Tag varmt tøj på og indånd det forår, 
der er på vej på Jernbanevej 18 st. - 
indgang i gavlen mod Nysøevej.

Lis D

Sct. GeoRGS aFteN meD GilDeHal oG 
FælleSSPiSNiNG 

Onsdag 27. april kl. 18.30 i hytten til Gildehal med efterfølgende spisning.

vi skal også dyste om totempælen! 

Hvis nogen kun vagt husker, hvor stor eller hvor lille 
totempælen er, får man det opklaret på dagen.

Uanset størrelsen er den elefantastisk.

Til- og framelding inden den 20. april til Bjarne.

kaFFemik På teRRaSSeN

Præstø

Aftenen begyndte ved et meget  smukt 
pyntet bord med fællesspisning af Ing-
rids særdeles velsmagende gule ærter 
med sprængt nakke, medisterpølse og 
rødbeder.

Herefter var alle klar til aftenens gil-
deting, der varede �½ time incl. en til-
trængt kaffepause midtvejs.

Gildemester Rika kunne berette om et 
gildeår, der i coronaens skygge havde 
været ramt af flere aflysninger, men al-
ligevel budt på mange møder.

Skatmesteren fremlagde regnskaber 
med overskud på såvel Gildets aktivi-
teter som på Spejderhyttens drift. Men 
det forventes udlignet ved et mere nor-
malt aktivitetsniveau i indeværende år.
Det vil således være muligt at imøde-
komme evt. ønsker fra spejderne i for-
bindelse med deres deltagelse i 5-korps 
lejren i Hedeland ved Hedehusene i den 
kommende sommer, ligesom der fortsat 
hen ad vejen kan fortages forbedringer 
i spejderhytten. 

Der var genvalg til højbordet.

GilDetiNGet 2022

Under punktet: ”Gildets fremtidige vir-
ke” blev der af flere understreget, at det 
er vigtigt at fastholde Sct. Georgs Gil-
dernes oprindelige grundlag, herunder 
at minde os selv om det, i vores adfærd 
både individuelt og i fællesskabet, her-
under opretholde den ro og alvor, der 
præger gildehallerne.

Der blev tillige forslået en række nye 
aktiviteter: 
Gildet kunne invitere spejderne med i 
et samarbejde om en markedsdag ved 
Spejderhytten med nogle boder, og 
f.eks. tombola, lidt enkel servering og 
snobrød.

Når samkørsel igen føles trygt, kan der 
arrangeres kørsel til interessante steder 
som f.eks. De glemte Kæmper på Kø-
benhavns Vestegn.

Gildebrødre, som vil medvirke til at 
synliggøre Gildet i Præstø kan tage ini-
tiativ til f.eks. en bod i Adelgade på en 
eller flere sommerlørdage.

De respektive udvalg fortsætter uden 
større udskiftninger.
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