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Fælles

Vi lever i et demokrati her i Danmark 
– hvis vi skal tro på den analyse  ”The 
Economist” hvert år udgiver om ver-
dens landes styreform.

Analysen viser, at det stadig halter med 
den demokratiske ånd i mange af ver-
dens lande – og det triste ved undersø-
gelsen, som blev foretaget første gang 
i år �006, viser at det aldrig har stået så 
svagt som det gør i dag.

Danmark er rangeret som nr. 7. på 
listen over de mest demokratiske 
lande (Er med på den grønne liste) 
– og det der bliver målt på er:
• Valgproces og pluralisme = Vi me-

ner ikke at verden kun tilhører en 
”isme”, men flere grundlæggende 
principper og virkelighed og at ka-
pitalistiske lande holdes i balance af 

DEMOKRATI / DIKTATUR
indbyrdes interessegrupper og uden 
en herskende klasse.

• Civile rettigheder.
• Regeringsførelse.
• Politisk deltagelse.
• Politisk kultur.

De 5 mindst demokratiske lande i 
verden er:
• Nordkorea.
• Den Demokratiske Republik Congo.
• Den Centralafrikanske Republik.
• Syrien.
• Chad.

De 5 mest demokratiske lande er:
• Norge.
• Island.
• Sverige.
• New Zealand.
• Finland.

Herefter er landene inddelt i fire ka-
tegorier:
• Fulde demokratier (�� lande)
• Mangelfulde demokratier (54 lande)
• Hybride regimer (�7 lande) = blan-

dede styreformer.
• Autoritære regimer (54 lande) = 

strenge styreformer.

Diktatur har eksisteret i 80 pct. af de 
�49 uafhængige stater med en befolk-
ning på over � million indbyggere.

Mange diktaturer er opstået efter de-
mokratiske valg og det er gerne lande 
med store befolkningstal og i dag er der 
4 milliarder mennesker, der lever deres 
hverdag i diktaturets skygge.

Noget vi ikke må glemme, når vi taler 
om diktaturer er, at mange demokra-
tier, under den kolde krig, brød sam-
men, som følge af kup, båret på vej af 
USA og Sovjet Unionen. I dag ser vi 
bl.a. lande som Tyrkiet, Rusland Ve-
nezuela, Filippinerne, Ungarn, Hvide-
rusland, Zimbabwe m.fl. blive til mere 
eller mindre diktaturer, grundet stærke 
demokratisk valgte ledere, som befolk-
ningerne havde tillid til.

Ser vi på det vi kalder ”Vesten”, Euro-
pa, EU med flere, er der flere lande, 
ifølge The Economist, der endnu ikke 
kan kaldes rigtige demokratier, og der-
for ikke er på den grønne liste – det er 
bl.a.:

• Estland. Letland, Litauen, Polen, 
Østrig, Belgien, Italien, Græken-
land, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, 
Serbien, Kroatien, Bulgarien, Alba-
nien, Serbien, Nordlige Makedonien, 
Bosnien. Ukraine, Belarus, Rusland

Ovennævnte lande er bare Europæiske 
lande, som er på listen over ikke at være 
�00 pct. demokratiske – heller ikke 
USA er på den grønne liste, Canada, 
Chile og Uruguay er med, men øvrige 
lande i Sydamerika, mangler demokrati, 
lige som hele det Afrikanske kontinent 
er uden grønne lande. Tager vi til Mel-
lemøsten, Asien er det kun Australien 
og New Zealand der er grønne.

Det der har overrasket mig, er at i rigtig 
mange lande er dem der sidder på mag-

hUSK
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torsdag den 19. maj kl. 19.00 i 
Køge 

Dagsorden i henhold til 
vedtægterne.
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Fælles
ten, blevet folkevalgte og har nu taget 
magten og blevet til diktatorer, hvor 
alle modstandere fjernes; andre lande 
lader som om de er demokratiske, men 
laver valgsvindel, så det ser ud som 
om de er valgt af befolkningen; andre 
lande er rene et-parti-stater, hvor andre 
partier er ulovlige.

Hvad kan vi gøre, som danskere, gil-
debrødre mv. – kan være svært at sige 
og rådgive om – det må være op til den 
enkelte – for mit eget vedkommende, 
har jeg valgt ikke at besøge lande, hvor 
der kan stilles spørgsmål om de vil de-
mokratiet eller ikke vil – mange af de 
lande, der modarbejder demokrati, er 
dybt afhængige af indtægter fra turister 

– andre lande der vil højere op på li-
sten og måske komme på den grønne 
liste, er også afhængige af indtægter 
ude fra.

Var fornyeligt til et foredrag, hvor der 
blev fortalt om demokrati og den korte 
version var, at demokrati ikke kom fra 
bunden af samfundet, men fra toppen 
og at få et diktatur til at blive et demo-
krati, kunne godt tage op til �50 år, så 
der er lang tid til, at hele jorden kom-
mer på den grønne liste – se bare på vo-
res egen grundlov der kom i �849, hvor 
længe den var om at blive til en ægte 
demokratisk grundlov.

Tommy, Suså Gildet

Næstved fælles

Så har Naturlauget lavet mødeplan for 
resten af året. Vi er nu kun 4 tilbage, så 
hvis du har lyst til at give et nap med, er 
du altid velkommen. Der er aftalt føl-
gende datoer:

• �0. april
• ��. maj
• �8. juni
• �6. juli
• �0. august
• �4. september
• ��. oktober 
• �9. november

NATURLAUGET
Vi mødes gerne kl. 9.00 på værkstedet 
og finder ud af hvad vi kan gøre, alt ef-
ter hvad der er mandskab og kræfter til. 
Der er også en pause i løbet af formid-
dagen, hvor vi drikker vores medbragte 
kaffe/the/øl/vand og måske indtager et 
stykke kage til. Vi plejer at slutte om-
kring kl. ��.00-��.00.

Hvis du er interesseret i at komme, kan 
du give et praj til 
Kurt - karrebaekvej15@gmail.com 
eller 
Niels - njandersen@stofanet.dk

Næstved fælles

- den 17. marts 2022
Så kom vi endelig i gang med Cafe på 
Kildemarkscenteret, efter en laaaang 
pause på � år.

Dejlig at komme igen og mødes med 
beboerne og venner fra Sct. Georgs 
Gilderne.

Bodil havde fået arran-
geret et musikalsk ægte-
par, Lise og Kristian, til 
at underholde med gode 
gamle danske sange, 
kendt fra Giro 4�� og 
som beboerne kendte og 
sang med på efter om-
delte sanghæfter.

Der var også flere danse-
lystne beboere, som fik 
sig en svingom. Efter at 
have fyldt maverne med 
kaffe og lagkage, fik vi 
mere underholdning med 
sang og musik.

Vi fik også hyldet Bodil, 
som lige havde rundet et 
skarpt hjørne. Da vi ikke 
havde en decideret fød-
selsdagssang i sanghæf-
tet, sang vi ”Kære lille 
mormor – kære lille mor-
mor – tillykke med din 

CAFE På KILDEMARKSCENTERET 

fødselsdag” og råbte hurra for Bodil, 
som har fortjent denne hyldest, da hun 
gør et stort frivilligt arbejde på Kilde-
markscenteret.

Det så ud til at have været en god ef-
termiddag for de �5 beboere, som var 
mødt op til Cafeen.

Bente
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Næstved fælles

Så kan vi atter en gang kigge tilbage på 
et veloverstået Loppetorv. Denne gang 
gik der bare ikke de sædvanlige � år 
imellem, men � år pga. coronaen.

Vi havde frygtet at folk havde ryddet 
for meget ud under coronanedluknin-
gen og at den seneste anmodning om 
hjælp til Ukraine ville mindske mæng-
den af donerede varer. Men vi måtte 
sande, at kvaliteten var den samme og 
udvalget næsten som normalt. Men 
en overraskelse var det dog, at vi ikke 
kørte nær så meget på genbrugen under 
opsætningen som vi plejede.

Selve salgsweekenden blev skudt el-
ler rettere snittet i gang af borgmester 
Carsten Rasmussen. De første ivrige 
købere havde stået i kø siden kl. 8.�0 

LOPPETORv
2022

Næstved fælles
for af komme først ind til de gode sager 
da klokken slog �0. Der blev pruttet ly-
stigt om priserne rundt om på standene 
, og resultatet vidnede da også om store 
og gode handler gennem begge dage. 

Efter lukketid søndag havde vi besøg af 
velgørende organisationer og kræmme-
re som skulle hjælpe os med at mindske 
restlageret. Det kom blandt andet Røde 
Kors, Nødhjælpsdepotet, Red Barnets 
Børnegenbrug og Loppelageret i Ruds-
Vedby til gavn. 

Et foreløbigt samlet salg opgjort søn-
dag på ca. 8�.000. Jeg skriver forelø-
bigt, fordi vi stadig har nogle hænge-

vi gjorde det igen!
Vi afviklede et perfekt loppetorv, selv 
om der havde været mange overvejelser 
om vi skulle prøve igen efter CORO-
NAEN, som havde gjort at vi måtte af-
lyse et loppetorv. Nu var det nu eller 
måske aldrig igen – var først i april et 
godt tidspunkt? var det for koldt? var 
folk mætte af loppetorv? – genbrugs-
butikker – salg fra diverse hjemmesi-
der – fra virksomheder m.v., som alle 
tilbød billige brugte varer – spørgsmå-
lene var mange.

Det eneste tidspunkt vi kunne få Ride-
huset på, var de � første weekender i 
april, så det lejede vi og vores gilde-

partier som ikke er gjort op. Det bliver 
spændende hvad det endelige resultat 
bliver, når diverse udgifter er trukket 
ud. Vi håber der bliver mange penge til 
spejderne der hjalp, for uden dem var 
det ikke gået.

Vi vil gerne takke alle som har været 
involveret på den ene eller anden måde 
– Palle for alt pr- materiale, Bodil og 
Gunnar som sørgede for pengesagerne, 
dem som lånte os biler og trailere, spej-
dere/ledere, gildebrødre og venner af 
gildet. Uden jeres indsats intet Loppe-
torv! Og ingen indtjening til spejderne! 
TAK for indsatsen! 

Niels / Loppetorvudvalget

2 pensionerede tømrermestre har fun-
det sig et par otiumstole, og får sig en 
god snak.
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Næstved fælles
mester skar igennem og sagde, ”vi gør 
det”.

Herefter gik loppetorvsudvalget i gang 
med arbejdet, med Niels A. for bord-
enden og ganske langsomt begyndte 
tingene at falde på plads, og pludselig 
havde udvalget fået stablet et loppetorv 
på benene – lige som i de gode gamle 
dage – nu var det bare gildernes med-
lemmerne der skulle på banen, med ud-
deling af flyers i samtlige postkasser, 
hvor vi tilbød at hente ting der kunne 
sælges på et loppetorv – også dette lyk-
kedes. Arbejdsopgaverne blev fordelt, 
der blev fundet standledere og spejde-
re, FDF’er og andre interesserede, blev 
inviteret til at deltage, også det faldt 
på plads – ja selv kaffeboden ved ind-
gangen, bestyret af Tonkawa-Stammen 
kom på plads – i år var der desværre 
ikke lagkager på menuen, men andre 
former for kager.

Der blev lånt biler af diverse hånd-
værksmestre og firmaer, der sammen 
med private trailere, transporterede ef-

fekterne fra giverne til Ridehuset, hvor 
andre havde sørget for afmærkning til 
boderne og fået det hele stillet op til 
de første varer kom. Hele weekenden 
blev der arbejdet med at sortere, sætte 
på plads, så der på de � arbejdsefter-
middage i ugen op til loppetorvet, bare 
skulle finpudses. Et par af de mange 
malerier vi fik ind, er sat til salg på 
Lauritz-dot-com.

Lørdag den 9. april bød byens altid 
tjenstvillige borgmester velkommen 
til alle de fremmødte, som var stimlet 
sammen uden for ridehuset – kl. �0.00 
blev dørene åbnet og køberne strømme-
de ind. Vi havde fået mindre antal varer 
end tidligere og der var også mere luft 
imellem køberne, hvilket gjorde os lidt 
nervøse for salget, men det viste sig, at 
køberne tog sig mere tid til at se på va-
rerne og bedre kunne finde ”lige det de 
manglede”. Om søndagen var der åbent 
i � timer og også her gik handlen stille 
og roligt – kl. ��.00 lukkede loppetor-
vet og så blev der ryddet op, efter at 
andre foreninger organisationer, havde 

Næstved fælles
fået lov til at tage det de kunne bruge. 
Oprydningen gik i et rask tempo og 
igen i år stod man og græd over alle de 
ting der røg i skraldebilen – ærgerligt, 
men nødvendigt.

Borgmesteren var i øvrigt en af de 
første købere – et dejligt tæppe fandt 
han – om det skal ligge på borgmester-
kontoret eller i hjemmet, var der ingen 
melding om.

Efter oprydningen og de tjente penge 
var talt op, samledes vi til en tår at drik-
ke og se på resultatet af arbejdet – et 
resultat som vi kan være tilfredse med.
Alle sælgere, spejdere, forældre, gil-
debrødre fra �. gilde og Suså Gildet, 
havde gjort et godt stykke arbejde og 
ud over de tjente penge, som går til so-
ciale arrangementer, spejdere, FDFer 
og andre godgørende formål, så skal vi 

heller ikke glemme det sociale, sjove, 
kontakten til deltagerne, som et loppe-
torv giver.

Så alt i alt, kan vi være glade for gilde-
mesterens beslutning om at afprøve et 
loppetorv i starten af april.

Tommy
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TIM ER GåET hjEM

Suså

SUSÅ GILDET har mistet et af sine 
mangeårige medlemmer, Tim Thysted, 
i en alt for ung alder, kun 54 år.

Vi modtog den triste besked om Tims 
bortgang, søndag den �. april, under 
indsamling og klargøring til loppetor-
vet – et arrangement hvor Tim altid 
deltog aktivt – ofte som ansvarlig for 
grovvareafdelingen.

Tim havde igennem flere år kæmpet 
med sygdom, som ind imellem kræ-
vede indlæggelse og det var under en 
indlæggelse, at Tims hjerte sagde stop.
Tim havde været med i gilderne, siden 
den 8. oktober �99�, hvor han blev ind-
meldt i �. gilde, som senere blev sam-
menlagt med �. gilde og efter nogle år 
blev omdøbt til SUSÅ GILDET.

Det var ikke tilfældigt at Tim blev 
gildebroder – han var rundet af en 
rigtig spejderfamilie, hvor Tims far, 
Christian, var mangeårig ulveleder i 
WAINGUNGA, samtidig med at han 
også var gildebroder. Tims mor var 
mangeårigt medlem af gruppebesty-
relsen hos spejderne, lige som Tims 
hustru, Dorthe (DOT) også var aktiv 
spejder og leder og nuværende gilde-
medlem. Tim og Dots drenge, Henrik 

og Anders har også været spejdere. Tim 
selv, havde taget hele turen fra ulveun-
ge, junior, spejder og senior, hvorefter 
han valgte gildebevægelsen.

Som gildebroder, var Tim utrolig ak-
tiv, der skulle meget til, for at Tim ikke 
deltog i gildets arbejde. Tim var aldrig 
bange for at påtage arbejdsopgaver og 
ved sin bortgang, var han indpisker i 
naturlauget og medlem af gildets tur-
udvalg, ligesom han var med til at plan-
lægge gildets traditionsrige juleklip.

Vi var aldrig i tvivl om at Tim var til 
stede, da han aldrig undlod at deltage 
i diverse debatter og gav sin mening 
til kende, højt og tydeligt – Tim sagde 
hvad han mente og mente hvad han 
sagde – ikke en dårlig egenskab i en 
snak og debat, for så vidste vi hvor 
Tims holdninger og sympati lå.

Ingen tvivl om at Tim vil blive husket i 
gildet og hans navn vil nok gå igen, når 
der bliver snakket om ”kan du huske 
den gang”.

DOT var lige blevet gildemester, inden 
Tim ”gik hjem” og jeg er sikker på, at 
han var stolt af, at DOT havde påtaget 
sig denne opgave.

Suså

Fredag den 8. april, sagde vi farvel til 
Tim i en fuldt besat Fensmark kirke, 
hvor vi deltog i en smuk bisættelse i en 
kirke der var fyldt med blomster.

Tim efterleves af sin hustru Dorthe 
(DOT), sine sønner, Henrik og Anders 
samt sin mor, Jette.

Æret være Tims minde.
Tommy

Gruppe 4
Gruppemøde 21. marts hos Susanne
Susanne fortalte om de første �0 år af 
sin barndom, der foregik i Limfjords-
byen Lemvig, også kendt fra tegnese-
rien Livets gang i Lidenlund. Susanne 
fortalte om sin opvækst i et børnerigt 
kvarter med mange legekammerater og 
om sin første spejdertid som blåmejse. 
Noget der havde gjort stort indtryk, var 
solformørkelsen den �0. juni �954.

Ved årsskiftet �96�/6� flyttede fami-
lien til Skørping, en stationsby knap �0 
km syd for Ålborg, da hendes far var 
blevet kæmner her. Hun fortsatte med 
at være spejder og ellers var der ridning 
og klaverspil på tapetet. Efter at have 
afsluttet folkeskolen fortsatte skole-
gangen på Ålborg Katedralskole. Bør-
nene fra Skørping, der skulle i gymna-
siet tog hver dag, også lørdag, toget til 
byen med afgang kl. 7.07. Det passede 
med at de skulle gå hjemmefra, når gra-

veren begyndte med sin solopringning. 
Efter endt studentereksamen gik turen 
til Århus for at læse på Tandlægehøj-
skolen.

Ref. Susanne

NyT FRA GRUPPERNE
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NyT FRA GRUPPERNE

Suså

Gruppe 2 
Gruppemøde 19. april hos Bodil
Hele gruppen, minus Bent, var mødt op 
hos Bodil på trods af den meget sene 
indkaldelse. Det var pludselig gået op 
for vores gruppeleder, at det var vores 
gruppe, der var turhavende ved Gilde-
hallen den �8. april. Det var rigtig flot 
at så mange kunne møde op med så 
kort varsel.

Det første møde efter det succesfulde 
loppetorv på Grønnegade Kaserne gav 
naturligvis anledning til, at der blev 
fortalt historier om både små og store 
episoder. Dem må I have til gode til en 
anden god gang. Det egentlige formål 
med det hastigt indkaldte møde var jo 
at planlægge gildehallen, hvor vi også 
skulle indsætte vores nye gildemester.

Her smed Bodil så bomben: Susanne 
var kommet slemt til skade med sit ben 
og sin fod, og måtte overhovedet ikke 
støtte på det de næste mange uger, så 
hun kunne ikke deltage i gildehallen.

Nu vælger vi jo heldigvis altid en sup-
pleant på vores gildeting, så det ville 
være Helge der skulle træde til, men da 
da han heller ikke har det godt, og ikke 
føler at have overskuddet i øjeblikket, 
vil det være undertegnede der skal kla-
re overdragelsen at dette vigtige hverv 
til Dot. Vi ønsker Susanne  og Helge 

god bedring, og håber de hurtigt er i 
fuld vigør igen.

Nå! Men på trods af disse kedelige 
nyheder skulle vi klare planlægningen 
af traktementet til gildehallen, og de 
forskellige arbejdsopgaver skulle også 
uddelegeres. Vi mødes på Farmen til 
borddækning og madlavning kl. �7.�0.

Vores næste møde i gruppe � er fastsat 
til den 23. maj hos Palle. Klokkeslæt-
tet meddeles senere.

Kurt J.

SCT. GEORGS 
GILDEhAL

Med indsættelse af ny 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.

Suså

Spejderi-gruppen 
En flot, men kølig aften, mødtes �/5 af 
spejderi-gruppen hos Esther. Desværre 
var Lykke og Knud forhindret, så det 
var ”kun” Esther, Heidi og underteg-
nede der kunne deltage. Målet for vo-
res udflugt den dag var dejligt lokalt: 
Nemlig den nye bro over Susåen.

Vi mødtes rimeligt tidligt, så vi fik 
mest muligt ud af dagslyset. Det blev 
en gåtur gennem nogle af Næstveds 
villakvarterer som jeg ikke kendte på 
den måde. Man ser jo tingene på en helt 
anden måde når man går.

Inden vi vidste af det var vi ved målet. 
Jeg ved ikke hvad jeg havde ventet: i 
hvert fald ikke det syn der mødte os. 
Selve broen ser ikke ud af ret meget, og 
kan slet ikke måle sig med den ”Hvide 
Bro” ved Herlufsholm. Meget enkel og 
funktionel er vist det udtryk der passer 
bedst. Vi passerede Susåen, og fortsat-

te vores vandring ud mod Ydernæs og 
søen. Jeg ved ikke hvad den hedder så 
for mig er det Søen ved Lossepladsen.

Esther ledte os ud på en sti langs bred-
den og efter 5 minutters gang var vi ved 
målet: En beskeden bålhytte med en 
fantastisk udsigt over søen mod fjern-
varmeværket i solnedgangen varme 
skær. Her nød vi Perles lækre kyllinge-
sandwich, inden vi vendte næsen hjem 
mod Esthers varme stue. Godt, at vi var 
startet tidligt for inden vi nåede hjem, 
var det blevet helt mørkt. Tak til Esther 
for en god tur og god, varm kaffe og 
lækker kage.

Selvom vi måtte undvære Knud og 
Lykke blev det alligevel en god aften. 
På denne plads skulle egentlig have 
stået datoen for vores næste møde, men 
det må blive en anden gang.

Kurt J.
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2. Næstved

SCT. GEORGS 
GILDEhAL

Med indsættelse af ny GM

Farmen
mandag 2. maj 2022

Vandrehal fra kl. �9.00

Gruppevis tilmelding til  
Hans Köser,  

hans.koser@stofanet.dk,  
tlf. 5572 4919 senest 26. april.

vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Kurt (Trist) Hansen �6. maj

hjertelig tillykke

NyT FRA GRUPPERNE
1. gruppe
Onsdag den 23. marts mødtes grup-
pen fuldtalligt hos Grethe til månedens 
møde. Vi startede med højdepunktet, 
Grethes indbydende kaffebord, og så 
var snakken i gang!

Der var ikke noget emne for mødet, 
men vi kom rundt om mange ting. 
Hvordan ser fremtiden ud for vores 
gilde med faldende medlemstal, og sti-
gende gennemsnitsalder!? En tendens 
som jo er gældende for mange andre 
gilder i landet ifølge de tal vi kan læse 
i Sct. Georg.

Vi snakkede også om det kommende 
loppetorv. Kommer der effekter, eller 
har folk under coronaen brugt tiden på 
at rydde op og smide ud!? En pudsig 
ting dukkede op, da Anne Lise sad med 
en seddel, hun havde fået i sin postkas-

se, men åbenbart fra et tidligere loppe-
torv, for datoerne var helt forkerte!

Grethe greb hurtigt telefonen for at in-
formere Palle, og så måtte der nye sed-
ler ud i det distrikt!! Der var heldigvis 
god tid! 

Tiden gik stærkt, og sluttelig aftalte 
vi nyt møde hos Christian (og Bodil) 
onsdag den 27. april kl. 14.30.

Bodil

Præstø

FRA 
MIKROSPEjDER 
TIL 
STORSPEjDER

Foredrag af Mathias høgsgaard
Onsdag den 11. maj kl. 19.00 i Spejderhytten

Der begyndte som mikro i Præstø for �8 år siden. Mathias har siden 
dyrket spejderlivet.

Kom og hør Mathias fortælle om Plan – Adventure – Invictus og om 
Ungdomsøen i Københavns Havn.

Alt hvad Mathias har beskæftiget sig med inden for spejderbevægelsen!

Tilmelding sker til Lisbeth Kingo, Sct. Georgs Gildet.
tlf. 3025 3051 eller mail: lisbeth@kingo.dk senest 5. maj 2022

Tag gerne venner og børn med, der har interesse for spejderlivet.

hUSK!
Sct. Georgs aften med Gildehal og 
fællesspisning 

Onsdag 27. april kl. 18.30 i hytten
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