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Vintergæk sød og kæk, forårsbud dig bringer.
Med min lille blomsterklokke, jeg lykken for dig ringer.
Det er allerede et stykke tid siden vintergækkerne brød frem, og nu har de
fået selskab af erantis og krokus. I dag
har jeg også set, at piletræerne i vores
kvarter fra fået gæslinger, så det er sikkert og vist, at foråret er godt på vej.
Den anden dag lå der pludseligt et gækkebrev på mit bord. Hvordan det var
kommet der, ved jeg ikke, men det var
lavet efter alle kunstens regler.
GÆK GÆK MIT NAVN DET STÅR
MED BLÆK PAS PÅ DET IKKE BLIVE VÆK FRA? OOOOO.

andre tegn. Gætter man ikke afsenderen er man dennes gæk, det vil sige nar,
og man må af med en gave, når afsenderen afslører sig.
Gækkebreve er udelukkende en dansk
skik, og der findes bevarede gækkebreve tilbage fra slutningen af 1700-tallet.
Skikken med at gøre en anden til gæk,
som nok skal forstås som at drille en,
i forbindelse med at de første blomster bryder frem, er imidlertid ældre.
Man forestillede sig at sommergækken, der er vintergækkens oprindelige

På den anden side stod:
HEJ MORMOR!
Sådan et gækkebrev er det meget svært
at undgå at gætte afsenderen på, og jeg
vil jo gerne give et påskeæg, som tak
for det fine brev. Derfor satte jeg mig
for at finde ud af, hvordan historien bag
gækkebrevet egentlig er, og om det er
en ufravigelig regel, at det kun er hvis
man ikke gætter afsenderen, at man
skal af med et påskeæg.
Et gækkebrev er et smukt udklippet og
dekoreret brev, med et lille vers og en
indlagt vintergæk. Brevet kan enten
være anonymt eller afsenderen kan
have skrevet sit navn med prikker eller
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navn, varslede at sommeren stod for
døren, men da den bryder frem i februar, er der jo længe til sommer, og
der kunne sagtens komme både kulde
og sne inden. Dvs. sommergækken
gækkede(drillede) os, ved at få os til at
tro at sommeren var nært forestående.

gækkebrevet fint udklippet og dekoreret og indeholdt en gåde skrevet på vers
eller en knude af silketråd, som modtageren skulle løse. Det var gerne umuligt og så var modtageren ”bundet” til
at holde et gilde. Bindebrevet modtog
man gerne på sin navnedag.

Jeg har læst en lille interessant historie
om, at der i midten af 1800-tallet var
en fejde om at omdøbe sommergæk til
vintergæk, og at H.C. Andersen mente,
at planten skulle beholde sit oprindelige navn. I den forbindelse skrev han
eventyret: ” Sommergæk.”

Konklusionen på min søgen i leksika
og på nettet må blive: at de regler, der
gælder for gækkebreve i høj grad afhænger af hvad man plejer at gøre i de
enkelte familier, og jeg har da også været ude at købe et fint påskeæg til mit
barnebarn, der helt uden hjælp fra mor
eller søskende, selv havde fremstillet
og leveret gækkebrevet.

Gækkebreve har ikke altid været knyttet til påsken, så gaven behøvede ikke
at være et påskeæg.
Forløberen for gækkebrevet er det såkaldte bindebrev. Dette var ligesom
Redaktion:
Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com
2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Indledningsverset er det gækkebrevsvers, vi brugte i min familie i slutningen af 50-erne, og det indeholder mit
ønske for jer alle.
Susanne

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk
Deadline til nr. 4, 2021
13. maj (Kr. himmelfartsdag)
Forside:

Solnedgag
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Sct. Georgs Budskabet 2021
af Ivan Chetwynd, sekretær for Sct. Georgs Gilderne i Norge.
Da Georg hørte, at der var en farlig
drage i en lille by, vidste han, at han
skulle gøre noget. Det måtte være en ny
og farlig drageart, da den åd børn. Den
var ikke som de kinesiske drager, der
udelukkende bringer lykke. Drager kan
også skade på anden vis for eksempel
starte skovbrande, når de nyser. Derfor
red Georg ud til dragens hule og dræbte
den.
Skovbrande er selvfølgelig nødvendige
for at rydde underskoven og give plads
til ny vækst i skoven. Og måske havde
denne drage et problem med helbredet,
der gjorde det umuligt for den at fange
og æde sin normale føde i naturens brutale fødekæde. (”Vi æder hinanden, og
sådan er det”, som Bedstemor Mus fra
Hakkebakkeskoven siger.) Måske kunne denne stakkels drage ikke fordøje
andet end menneskebørn?

Georg levede et par hundrede år efter
Jesus, men han havde måske ikke hørt,
hvad der skete for Martha fra Bethania,
som optræder i Lukasevangeliet.
Efter pinsen tog Martha til Frankrig
som missionær, og der oplevede hun
nøjagtigt det samme som Georg. En
forfader til den drage, han måtte tage
sig af, åd børn i en by, hun besøgte. Men
Martha dræbte ikke sin drage. I stedet
talte hun venligt til den, og til sidst var
hun i stand til at tage den med ind til
byen og brugte sit strømpebånd som
snor. Frans af Assisi tæmmede en ulv
på samme måde tusind år senere (Desværre dræbte mændene i byen Marthas
drage, da hun var rejst).
Uanset hvordan, skal vi forhindre andre væsner i at dræbe uskyldige mennesker. Men vi bliver nødt til at under-

søge alle sider af enhver sag, og vi må
ikke dræbe vores medvæsner uden god
grund (Baden-Powell skiftede mening
om dette: i sine yngre dage holdt han
meget af at jage vildsvin; senere sagde
han til spejderne, at de skulle gå på jagt
med et kamera – ikke en riffel.)

derimellem – mere sårbare end drager. Uanset om vi kan lide det eller ej,
bestemmer vi mennesker over andre
væsners skæbne, væsner, som vi deler
denne planet med.
Ivan Chetwynd

Vi bør blive mere opmærksomme på,
hvordan vores måde at leve på påvirker den komplekse og delikate balance,
vi finder i naturen. I dagens verden er
insekter og hvaler – og utallige arter

DISTRIKTSGILDETING I
GØNGERNES DISTRIKT
mandag den 17. maj kl. 19.00
I Store Heddinge – Skovvængehus Dagorden i henhold til vedtægterne.



Ivan Chetwynd er født i England i 1943. Han har studeret filosofi, psykologi
samt teologi ved universiteter i England og Danmark og arbejdet som metodistpræst i England, Nigeria, Danmark og Norge, ligesom han har været
menighedsforvalter i Norge.

Såfremt det ikke af hensyn til restriktioner kan afholdes under tag, bliver det
under åben himmel. Så medbring gerne selv stol.

Ivan Chetwynd er sekretær for Sct. Georgs Gilderne i Norge og står i spidsen
for de norske Fredslysaktiviteter.

Tilmelding gildevis senest den 10. maj til
Kurt Muusmann DGK - mail: Kurt.muusmann@gmail.com
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Alle har møderet, men kun gildeledelserne har stemmeret.
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Suså
nyt fra grupperne
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Referat fra vores gruppemøde den 29. april 2021
Ja så fik vi endelig startet på vores førUndertegnede havde taget kaffe og kage
ste gruppemøde, efter en længere Comed. som vi nød “indenfor” i bålhuset
rona nedlukning.
– det var lidt koldt, men Emmy havde
været så betænksom at have taget tæpDer var 7 af gruppemedlemmerne, som
per og hynder med, så vi fik da hygget
var mødt op – afbud fra Tommy og
og snakket i et par timer. Flere af grupAnne.
pemedlemmerne (4) er blevet vaccineret og en har fået det første stik, så nu
Vi mødtes ved Peder Bodil Spejdernes
hjælper det da på det. (Jeg har lige fået
hytte, hvor vi have fået lov til at låne
en tid til første stik, - den 12.4.)
deres fine store bålhus.
Vi blev enige om at mødes igen den 26.
Vi startede med en hyldest til Lars, som
april kl. 14,30 hos Ellen, som vil stille
var blevet 70 år i januar og Ellen, som
sin udestue i sit sommerhus til rådighed
var blevet 80 år, også her først på året.
- Beliggende Kontrolørlodden 15, KarDe fik overrakt hver en gavekurv – og
rebæksminde
vi lykønskede dem med en lille en til
God påske til alle
halsen.
Bente
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Præstø

Præstø

GØNGERNES
DISTRIKTsGILDETING

OPSUMMERING PÅ MULIGHEDER
De generelle forsamlings-restriktioner
er stadig max. 5 personer indendørs,
men hævet til 10 personer udendørs.
Den sidstnævnte lempelse giver grupperne mulighed for at benytte forårstiden til at ses under åben himmel.

Distriktsgildeting afholdes mandag
den 17. maj kl. 19.00 i Store Heddinge, Skovvængehus. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Såfremt det ikke kan afholdes under
tag, bliver det under åben himmel.
Medbring derfor stol.
Alle har møderet, men kun gildeledelserne har stemmeret. Tilmelding til
Marjun senest den 8. maj.

TURFORSLAG
Mens vi ikke kan mødes, kan vi alligevel få fælles oplevelser hver for
sig. Man behøver ikke at være godt
gående for at gå ud i skoven til disse
anemoner. De findes ved bilvejen øst
for Brandelev, hvor bilvejen går gennem skoven.


Ugledige mellem Præstø og
Vordingborg

Om status på vaccinationer vil de ældste i præstøgildet være færdig-vaccinerede midt i april og klar til evt. at møde
op omkring den 1. maj, mens de yngre
må vente ca. en måned mere.

Mel: Den lille Ole med Paraplyen
Kom grønne forår,
hvor vi forventer
helt nye kræfter, vi alle henter.
Gå kolde vinter med tåge klam.
Kom varme dage
ved fjord og strand.

De færdigvaccinerede må forventes
ikke at kunne smitte andre og heller
ikke at kunne blive smittet af evt. ikkevaccinerede; men det anbefales stadig
at have fokus på afstand og håndhy-

For vi har ventet
med håb så længe,
og mange uger har været strenge.
Når græsset grønnes i forårsregn,
er det helt sikkert
et forårstegn.
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Summa-summarum: Lad os alle fjerne
fokus fra begrænsningerne og glæde os
over mulighederne.
Red

Det er endvidere tilladt at samles til
foreningsaktiviteter udendørs i organiseret regi med op til 50 personer – men
ikke til sociale samvær.

FORÅRSSANG

Lad himlen drive
med lette skyer.
Kom lys og varme,
når dagen gryer,
når ventetiden på blomst og blad
er ovre, bliver enhver så glad.

giejne for at undgå at medvirke til at
sprede evt. kontaktsmitte.

GILDETINGET 2021
Præstø Sct. Georgs Gilde
Der er endnu ikke fastsat en ny dato for
gildetinget 2021 i Præstø Sct. Georgs
Gilde

Red
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2. Næstved

Suså

Vi hejser flaget for

gildeting
Sct. georgs
gildehal

Fødselsdag:
Kurt (Trist) Hansen	16. maj

Hjertelig tillykke

Mandag den 31. maj
Vi afholder GILDETING og
bagefter GILDEHAL med
indsættelse af ny gildeledelse.
Nærmere tidspunkt kommer i
dagsordenen for gildeting.
Hanne
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vandretur
Kære alle
Som I kan se af nedenstående, har
vandregruppen planlagt en lille gåtur,
på mandag den 19. april, hvor vi vil
kikke på det store naturgenopretnings
projekt der er omkring Saltø å.

Hvis I kunne tænke jer, at gå med, er I
velkomne – I kan se mødested og tidspunkt nedenstående – men giv mig et
praj hvis I vil med.
Adressen hvor vi mødes er
Saltøvej 62. Kør ned af vejen lige over for indkørslen til
Saltø Gods og det er 3. hus på
venstre hånd, som ligger lidt
tilbagetrukket. På vedhæftede
kort, står der “HYTTE” med
rødt.
Er der nogen der vil køre med?
Vi ses kl. 11.00.

Venlig hilsen
Tommy Møller
Mail: figenvej000@gmail.com
Tlf.: 3036 18 40
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