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Fælles

Fælles

mens vi venter ...

Sct. Georgs Budskabet 2020

Og så blev det dronningens fødselsdag,
alt andet har været lukket ned den sidste måned – Gildeting og nu også Sct.
Georgs aften – men vi har så fået lejlighed til at synge, synge og synge, vifte
med flag og se glade ud – som ordet
siger – intet er så galt, at det ikke er
godt for noget.
Mange er spærret inde, så jeg må indrømme at det er dejligt at være sådan
en ’bonderøv’ som mig, der kan gå her i
det gode vejr, passe mine køer og høns,
ordne drivhuset og binde brombærrene
op til deres hegn.

Men der er blomster alle vegne – græsplænen er fyldt med bellis – mirabellerne er allerede afblomstret og forsythiaerne bugner med gule blomster, så
nyd synet.
Når det bliver varmere, kan vi måske
mødes udendørs. Foreløbig – godt forår – til alle.
			
Rika, Præstø

af Anne-Margrete Jessen, GM for Flensborg Gildet.
1920 er året for Danmarks genforening
med den nordlige del af det tidligere
Hertugdømme Slesvig, det nuværende
Sønderjylland. Efter krigen mod Preussen og Østrig i 1864 måtte Danmark afhænde Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til Preussen.
Første Verdenskrigs afslutning åbnede
muligheden for en demokratisk afstemning om landegrænsen mellem Danmark og Deutsches Reich Preussen.

Først var vi ved at drukne i vand og nu
har vejrudsigten lige meddelt at i næste
uge skal vi ud med vandkanden.

Redaktion:



”Dit samfund, dit medansvar!”

Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

Præstø
NY adresse:
Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Deadline til nr. 4, 2020
14. maj
Forside:
Forår - trods Corona.
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Det er en tid så fjern og dog så nær, at
den stadig præger min hverdag i det
danske mindretal syd for den dansk-tyske grænse. Så nær, at mine forældre
som 12- og 13-års børn oplevede afstemningen i det gamle Hertugdømme
Slesvig. Så fjern at jeg selv ikke har oplevet den, men dens følger har påvirket
hele mit liv.
I tiden før 1920 har man sikkert diskuteret nationalt sindelag. Var man nu
dansk, var man nu tysk?
Det danske nederlag i 1864 betød, at
alle værnepligtige skulle kæmpe for den
tyske kejser under Første Verdenskrig.
For de dansksindede var det en tort,

men i 1920 kom chancen for at kunne
stemme sig hjem igen til Danmark.
I 1920 blev Hertugdømmet Slesvig delt
op i tre afstemningszoner. Første zone
gik fra Kongeåen til den nuværende
grænse. Anden zone indeholdt Flensborg, Flensborg Amt og Mellemslesvig. Tredje zone gik til Slien og langs
med Dannevirke. Det var en glædens
dag, da 1. zone stemte sig hjem den 10.
februar 1920 og en sorg for de tilbageblevne dansksindede i 2. og 3. zone.
Disse begivenheder førte til, at der nu
er et dansk mindretal syd for den dansk/
tyske grænse og et tysk mindretal nord
for. Min barndom, ungdom og voksentilværelse har været præget af en stort
set fredelig kappestrid mellem dansk
og tysk her i Sydslesvig. Men det har
været trange år at komme igennem for
mine forældre og deres samtidige.
Mine forældre oplevede både Første og
Anden Verdenskrig. På grund af sit tyske pas skulle min far endda i seks år
– heraf et af dem i krigsfangenskab –
være tysk soldat under Anden Verdenskrig for et forhadt regime. Han havde
stærke forbehold over for Tyskland ef-
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Fælles
ter krigen. Det prægede os børn og var
svært at komme væk fra.
Nu lever vi dog fredeligt side om side
med det tyske flertal ofte i blandede ægteskaber, men i respekt for hinandens
identitet. De unges ståsted er ikke mere
så udpræget et ”enten eller”, men nu
mere et ”både og”. De unge har en sydslesvigsk identitet, der også bunder i en
dyb kærlighed til Danmark. Danmark
er deres hjerteland, som 18-årige sydslesvigske gymnasieelev Johanne Juul
Olsen så smukt udtrykte det i sin tale til
H.M. Dronning Margrethe, da hun gæstede Sydslesvig i september 2019.
København/Bonn-erklæringerne af 1955
dannede grundlaget for et nyt forhold til
hinanden i det dansk/tyske grænseland.
De gav nemlig befolkningerne ret til at
erklære sig som enten dansk- eller tysksindede uanset passets farve.
Denne udvikling er fortsat indtil nu,
hvor mottoet faktisk er blevet til et for
hinanden og med hinanden i gensidig
respekt, og det går rigtig godt. Der skal
dog fortsat arbejdes på det gode forhold, som bliver bedre og bedre.
Hvad har Sct. Georgs Budskabet nu at
gøre med Danmarks Genforening med
Sønderjylland?
Mit svar er, at afstemningen i 1920, der
lod folk selv bestemme, om de ville


Fælles
være borgere under Danmark eller
Tyskland, viser, at en fredelig dialog er
den bedste vej for al sameksistens. Kun
sådan kommer man videre i et samliv
med andre. Kun gennem samtalen kan
freden bevares. Kun gennem respekten
for den andens identitet, kan man udholde at leve side om side.
Intet menneske skal assimileres i flertalssamfundet, men mennesker skal integreres i respekt for deres identitet.
Det danske mindretal i Sydslesvig og
det tyske mindretal i Sønderjylland er
integrerede dele af den samlede befolkning. Gode samlivsforhold skal findes
ved at søge konstruktive muligheder i
stedet for at fokusere på mulige barrierer. Dem må man naturligvis tage i betragtning, men de skal overvindes via
konstruktive løsninger.
Sct. Georgs Gilderne i Norden og Litauen samt ISGF på verdensplan har
en stor opgave, en forpligtelse til at
arbejde på, at samarbejdsrelationer
bliver forbedret uafhængigt af etnisk
baggrund eller religion. Hver personlig
positiv indsats gør en forskel og smitter
af på andre.
Husk: En lille indsats kan gøre en meget stor forskel!
Tænk på Baden-Powells ord om altid
at arbejde på at kunne forlade verden
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en lille smule bedre, end vi forefandt
den. Det er kun os - som enkeltpersoner
eller i fællesskab med andre - der kan
gøre en lille eller stor forskel, der hvor
vi bor – i familien eller i det omgivende
samfund!

Vær beredt og tag din tørn, dit medansvar for freden, hvor du end er!
Med hjertelig gildehilsen
Anne-Margrete Jessen

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Kære gildemedlemmer
Her er listen over Gildemøder og -haller i april og maj.
BEMÆRK:
Hold øje med hvilke, der bliver aflyst eller får ændret tidspunkt.
APRIL
20. Sct. Georgs Gildehal
20. Sct. Georgs Gildehal
21. Sct. Georgs Gildehal
22. Sct. Georgs Gildehal
22. Sct. Georgs Gildehal
23. Sct. Georgs Gildehal
25. Sct. Georgs Aften

2. Næstved
Faxe
Suså
Præstø
Køge
Gilderne i Vordingborg
Store Heddinge

Maj
04. Gildehal
3. Vordingborg
19. Distriktsgildeting/Suså Distriktet
28. Gildemøde
Suså
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”



Næstved Fælles

Næstved Fælles

NYT FRA FARMEN
Der er sket flere nye ting på FARMEN,
siden vi sidst kunne/måtte samles i gilderegi.
I midten af marts, lige som Coronakrisen startede var vi 3 der brugte fredag,
lørdag og søndag på at lægge nyt gulv
i stuen og tanteværelset, vi fik sat de
sidste nye radiatorer op på sovesalene
(og de virker), sorteret i gryderne i køkkenet, fik rengjort 2 store gryder, som
havde været brugt på et bål, fik konstateret at vores største gryde var forsvundet, lige som en kasserolle og mellemstor gryde – men lågene var der stadig.
Vores del af vejen blev også sat i stand,
selv om vi kun havde bedt om et tilbud.
Vi ville have spurgt om de øvrige beboere på vejen ville være med til at hele
vejen blev istandsat – men sådan kom
det ikke til at gå, da entreprenøren, tilsyneladende havde misforstået os.

her i foråret og hvis der ikke lukkes op
for at måtte samles, bliver det rigtigt
slemt med udlejningen i 2020. De afbud vi har fået ind til nu, koster os ca.
kr. 40.000,00.
Vi har en enkelt udlejning i Pinsen, inden vi går i gang, med forhåbentlig 5
ugers udlejning i skolernes sommerferie. Vi har udlejet til 2 spejdergrupper,
der kun skal bruge lejrpladsen, 2 FDFgrupper, som også skal bruge huset
og TROLDELEJREN, som også skal
bruge huset.
Hvis vi får aflysninger, grundet Corona, bliver hele lejebeløbet tilbagebetalt,
så sommeren kan også blive dyr for os
hvis der stadig er påbud om samling af
flere end 10 personer, eller der stadig
skal holdes afstand.

De opgaver skulle vi gerne nå inden
pinse, hvor vi stadig har en udlejning.

FARMENs generalforsamling, blev aflyst på grund af krisen, men vil blive
afholdt, så snart det er muligt – og der
er styr på økonomi og hvad der ellers
rør sig på FARMEN og området, så der
er ikke grund til nervøsitet. Der kom en
udskiftning i bestyrelsen ved 2. Næstved gildeting, Hans Jørgen Nielsen afløste Kurt Bronée, som nu er suppleant
– ellers ingen ændringer.

Coronakrisen har kostet dyrt på udlejningssiden. Vi har fået 6 aflysninger

Niels Andersen, har trukket sig som
formand for naturlauget, men fortsætter

Vi nåede ikke at få skiftet gummidutter
på stolene og mangler også at slå glidesøm i 5 af bordene. Vores stengulv i
stuen og gangen, fik vi heller ikke vasket i bund og så vi kunne give det givet
klinkeolie.
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i lauget og FARMENs bestyrelse. Tim
Thysted har overtaget formandsposten
og det er herefter Tim der skal rettes
henvendelse til, hvis der er ønsker/problemer i terræn. John Møller fortsætter
som formand for Hyttelauget.

ningsgildebrødre fra SUSÅ og 2. Gilde. Græsset på den store lejrplads vil
blive slået umiddelbart inden udlejninger i sommerferien bliver aktuelt, lige
som også vores udekøkken og rum til
køleskab og fryser skal rengøres.

Men ellers bliver FARMEN passet med
græsslåning af vores flittige græsslå-

Det var nyt for FARMEN, som er klar
til at vi kan/må mødes igen. Tommy

Troldelejr for Børn
- et tilbud for børn, der ikke har mulighed for at komme på ferie.
Derfor har Sct. Georgs Gilderne i Næstved et tilbud:

En uges ferie i naturen med spændende
aktiviteter og en udflugt

19. juli - 24. juli
Hele herligheden der er gratis, er for børn mellem 8 og 11 år og foregår på
FARMEN, Strandbakken 82, Klinteby, 4736 Karrebæksminde
Se www.sct-georgsgilderne.dk. hvor I kan finde yderligere oplysninger, eller
kontakt Susanne tlf. 2078 0266 eller Bodil tlf. 4276 5594.
Hvis du ønsker at ansøge om en plads på Troldelejren, skal vi bruge nedenstående oplysninger, der
sendes som mail til
s.nabe-nielsen@stofanet.dk.
Ansøgningsfrist 1. juni 2020.
• Barnets navn, adresse og fødselsdato:
• Forældrenes navn og telefonnummer:
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet

Den almennyttige forening ”Sct. Georgs gilderne i Næstved”

Kære Suså Gildet!

Hovedtallene for årsrapport 2019
Tekst

R2019 - kr.

Regnskab
2019 - kr.

INDTÆGTER
Udlejning

(124.465)

Betaling for rengøring

(29.510)

Betaling for el-forbrug

(16.987)

(170.962)

(24.233)

(24.233)

64.452)

(64.452)

(37.698)

(37.698)

UDGIFTER
Variable udgifter
Vedligeholdelse, ordinær drift
Faste udgifter
El-forbrug, renovation, forsikring
Personaleomkostninger
Lønninger og kørsel
Sommerhøjskolen

32.650)

Hensættelser
Hensat til ekstraord. udgifter

(24.000)

(24.000)

(7.000)

(7.000)

Jeg er sikker på, at I alle ligesom jeg,
savner den kontakt, vi er vant til at
have i hverdagen, men som vi nu er
pålagt ikke længere at have, på grund
af risikoen for at blive smittet med Coronavirus. Det er gået op for mig, hvor
meget det samvær, man naturligt har
med familie, venner og bekendte betyder for hverdagen. I den forbindelse er

jeg kommet til at tænke på Dan Turèlls
digt om hverdagen, som I her får slutningen på:
Jeg holder af hverdagen.
Jeg er vild med den.
Hold da helt ferie hvor jeg holder af
hverdagen.
Jeg holder stinkende meget af
hverdagen.
Vi har måttet aflyse alle gildearrangementer indtil 10. maj. Vi ser frem til at
samfundet måske bliver lukket så meget op, at vi kan afholde en eller anden
form gildesammenkomst inden sommerferien.
På forhåbentlig snarligt gensyn.

Ekstraordinære udgifter
Ekstarordinære udgifter

Susanne NN.

Finansielle poster
Renteudgifter m.v.

(689)

Udgifter i alt

(689)
(158.072)

Årets resultat

12.891)

Revisorernes erklæring:
Revisorernes erklæring omfatter alene årsregnskabet for 2019, og ikke budgettet for 2020, samt
ledelsens – og kasserers påtegning.
Bilagene er stikprøvevis kontrolleret. Bankkonti er afstemt med kontoudskrifter. Årsregnskabet er
udarbejdet på grundlag af bogføringen. Årsregnskabet er i øvrigt gennemgået og giver ikke anledning til bemærkninger.
Næstved, den 22. januar 2020.

Bente Møller, Suså Gilde

Hans Jørgen Nielsen, 2. Gilde

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den 16. marts 2020.
Fuldstændigt regnskab kan udleveres efter anmodning.
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at

uds
Gildetur til

kjøge
mini-by
lørdag den 9. maj
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Suså Gildet

Præstø

Et anderledes guldbryllup

Gildemødet i Februar

Som bekendt havde Lotte og undertegnede guldbryllup d. 23. mart d. å. Alt
var timet og tilrettelagt, så vi kunne få
en festlig dag sammen med familie og
gode venner. Sådan skulle det som bekendt ikke gå, og efterhånden som lukningen af Danmark skred frem, måtte
jeg ringe og afbestille diverse leverancer. Til sidst måtte vi bare se i øjnene,
at den festdag vi havde glædet os til,
blev en noget alternativ oplevelse.
Jeg har netop hørt vores dronning udtale, at hendes 80 års fødselsdag ikke
blev den lange og triste dag som hun
havde frygtet og præcis det samme kan
vi sige.

Når nu vi ikke kunne ændre på omstændighederne, måtte vi jo bare få det
bedste ud af det, så vi gjorde sådan:
Klokken 8 kikkede vi ud af vinduet og
der var, som ventet, ikke et øje at se og
vi kunne heller ikke høre noget musik,
men kaffen var klar, rørægget og baconen lå på tallerkenen og vigtigst af
alt: den Gamle Dansk og Jägermeisteren var skænket op. Så sad vi to gamle
tudser og hyggede os, og talte om alt
og intet, medens telefonerne ringede i
et væk. I løbet af dagen dukkede vores naboer op, medbringende en flaske
Champagne og 4 glas. Senere kom ungerne og fik en kop øl eller kaffe og
sådan gik dagen. Vi havde egentlig en
meget hyggelig dag. Da
vi senere på dagen vovede os ud på vejen så vi
noget som vi ikke havde
set fra vinduerne: Børnene havde lavet noget
jeg vil kalde Danmarks
mindste æresport. Stor
tak for den.
Her er det på sin plads at
sige tak til Kratluskerne
og SusåGildet for de
flotte hilsner.
Kærlig hilsen fra Lotte
& Kurt.
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Vi havde en spændende aften i Præstø
gildet, hvor Torben Dinesen - ægtefælle
til Linnet - meget levende med ord og
fremvisning af søfartsbog og spændende dokumenter fortalte om tiden, da han
i sin ungdom sejlede med kombinerede
fragt- og passager skibe Østen til bl,a.
så fjerne destinationer som Chittagong
i Øst Pakistan og til Singapore.
Anledningen til at Torben Dinesen skiftede livet som landmand ud i flere måneder med livet til søs var ønsket om at
få opfyldt drømmen om en stor motorcykel. Drømmen blev opfyldt sammen
med både spændende og mindre spændende oplevelser ude i det fremmede.
Det kunne f.eks. være en prøvelse at
ligge for anker i op til en måned, før
der blev plads til at komme til kaj i
Østens travleste havne.

Vi sang sømandssange og der var høj
søgangsstemning omkring bordet, som
var dækket op med en original sejlerdug. Til kaffen fik vi Linnets lækre
skibspandekager, der er pandekager
med masser af revet æble i dejen og
serveret med sirup.
Ref. Lis og Niels Anton

Al aktivitet er lukket ned
I skrivende stund er der kun få tegn på,
at foreninger kommer med i udvidelsen af fase 1 i genoplukningen af Danmark.
Derfor afventer vi nærmere besked,
som formentlig kan forventes i ugen
forud for 10. maj.

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

11

Præstø
Gildeting stadig
udsat
Gildetinget kan udsættes til afholdelse
inden 1. september og stadig være rettidig i forhold til indberetninger af evt.
ændringer i gildeledelsen.
Hvis det bliver muligt at afholde gildeting 2020 inden næste nummer af
NØGLEN udkommer, vil datoen blive
udsendt på mail.

Mens vi venter
Der vi gå en rum tid, før vi kan nyde
dette syn i vores omegn; men der er god
gang i naturen. Vi har forsamlingsforbud; men vi har ikke udgangsforbud.
Hav en god forsommertid indtil vi kan
mødes igen.

Rollator
anskaffet
Nu kan rollatorbrugerne deltage i møder mv. i Spejderhytten uden at medbringe sin egen rollator.

Orienteringstur
Insekthotellet
afventer
Rika er tovholder på dette spændende
projekt.
12

Jeg (Lis D) er tovholder på planlægningen af årets orienteringstur. Der er ikke
lagt planer i den aktuelle situation.
Jeg håber, det vil være muligt at få en
tur, hvor det vil være muligt at besøge
et sted, der også lige nu er ramt af lukning.
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