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Forside: 
Næsten sommer.

- Et smil koster intet, men sætter me-
get i gang.

- Det beriger den, som modtager det, 
uden at gøre giveren fattigere.

- Det varer kun et øjeblik, men det hu-
skes for evigt.

- Ingen er så rige, at de kan undvære 
det.

- Ingen er så fattige, at de ikke kan eje 
det.

- Det skaber lykke og er altid et di-
skret tegn på venskab.

- Et smil giver hvile til de trætte og gi-
ver mod til de modløse.

- Det kan ikke købes, ikke lånes og 
ikke stjæles, for det er noget, der 
ikke har værdi, før i det øjeblik det 
skænkes.

et Smil ...
- Og hvis du nogensinde møder et 

menneske, der ikke ejer et smil, så 
vær ædelmodig og giv ham eller 
hende dit. Ingen har så stort behov 
for et smil som den, der ikke er i 
stand til at smile til andre.

- Du får det ganske sikkert tilbage, når 
du trænger til det.

Ovenstående tekst fandt jeg i min 
skuffe den anden dag, da jeg ryddede 
op. Jeg har engang klippet den ud af et 
blad. Forfatteren er ubekendt.

I disse tider hvor vi skal holde sammen, 
ved at holde afstand, er det godt at hu-
ske på, at den korteste afstand mellem 
to mennesker stadig er smilet.

Susanne

FælleSFælleS
	 	

Kære gildemedlemmer

Her er listen over Gildemøder og -haller i maj/juni.

BemærK: 
Hold øje med hvilke, der bliver aflyst eller får ændret tidspunkt.

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.

GildearranGementer i 
GønGernes distrikt

maj
19. Distriktsgildeting/Suså Distriktet - Udsat
28.  Gildemøde Suså - Aflyst

jUni
  3. Friluftsgildehal Gøngernes Distrikt/Store Heddinge
10. Friluftsgildehal Vordingborg Gilderne
16. Friluftsgildehal Suså
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Jeg har fået den ære at skrive lidt om 
Kurt Hansen, bedre kendt som Trist, i 
anledning af at Trist fylder 90 år den 
�6. maj �0�0. For mig fremstår Trist 
som et ordensmenneske og samtidig er 
han et ordentligt menneske....

Trist er fra Vordingborg, hvor han 
havde sin spejdertid, var lige omkring 
de �5 år 4. maj �945, for ligesom at 
sætte tingene i den sammenhæng alle 
taler om netop nu. Må har været i lære 
som automekanikker og flyttede i be-
gyndelsen af �950erne til Næstved og 
blev samtidig medlem af �. Gilde i 
Næstved. Trist har altid været en meget 
aktivt gildebror. Jeg har set billeder ude 
fra Farmen hvor Trist . og flere andre, 
høster med en selvbinder, jo de første 
år, gilderne i Næstved havde Farmen, 
blev der sået og høstet havre, negene 
solgte spejderne på torvet i Næstved 
som juleneg.

Spørger man meget gamle gildebrødre, 
også dem fra din gamle �. gruppe, for-
tæller de om muntert samvær og arbej-
de på Farmen om Farmudvalget, plant-
ning af træer, der senere blev til skov, 
og efter arbejdet op til Karla og Alfred 
til en kop kaffe og en cigar. Personligt 
kom jeg til Næstved ultimo �97�, da 
havde man en Gildehal, en lille stue og 
et køkken, og så en søjlehal. Søjlehal-
len lå der hvor der nu er pejsestue ,trap-

2. NæStved

per op  til gildehallen, toiletter, tante-
rum og værksted, for slet ikke at tale 
om at der nu er � sovesale m.v. på �. 
sal. Hele denne ombygning var Trist en 
stor del af, kom man ud på farmen en 
week-end, og om der var mange eller 
få der arbejde der, så var Trist der altid.  
Tak for det.

Efter at Farmen var færdigbygget, var 
det at vedligeholde Farmen en del af 
det at være gildebror i Næstved, ja så-
dan var og er Trist.

Rent familiært ,så må Trist have mødt 
sin Inge, da han kom til Næstved, de 
har da siden fået � børn , � piger og � 
dreng.

tRiStS 90 åRS FøDSelSDaG
Jo vi kender dem, bl.a. fra Loppetor-
vene, hvor også svigersønnen arbejde 
med. Jo loppetorvet her i Næstved, har 
Trist straks fra starten været med, ja 
endda meget aktivt, jeg var med før-
ste gang i �97�, dengang kørte Trist en 
stor lastbil, når der skulle hentes ting 
hjem til Grønnegade. Altid frisk og al-
tid i godt humør.

Engang jeg var til gildehal med væb-
neroptagelse, hørte jeg det svar på 
spørgsmålet “Hvad forventer du af at 
blive Gildebror?” Svaret lød:” at gøre 
noget fornuftigt sammen med nogle 
fornuftige mennesker”  Hun må hav 
haft dig Trist i tankerne.

Rent arbejdsmæssigt, for Trist har også 
gået på arbejde, så husker jeg dig fra 
din autovirksomhed i Østergade senere 
som en super god værkfører hos Fiat,  
senere at komme til Seas i Haslev som 
den der havde det store overblik over 
Seas store vognpark. 

Da du så gik på pension, tænkte man, 
nå det var så det, nej du havde mere at 
give af, du blev sammen mend andre 
autofolk, frivillig hjælper på teknisk 
skole, de unge skulle rigtig lære at re-
parerer biler. Som sagt var det frivilligt, 
men i fik hver dag en kop kaffe med 
ostemad, ostemaden blev sener sløjfet. 
Der skulle jo spares.

2. NæStved

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:
Kurt (Trist) Hansen �6. maj
Kirsten Bronée         ��. juni
Erling Larsen         �4. juni

hjertelig tillykke

Ved siden af alt det du har været aktiv 
med i gilderne, så har du jo også væ-
ret Gildemester, ja du har endda været 
Stadsgildemester, det var dengang vi 
havde � aktive gilder her i Næstved, 
det var også dengang vi fik lov at holde 
Nytårsgildehallen i riddersalen på Her-
lufsholm Gods. Da havde man det fine 
tøj på.

Jeg ved at du stadig er aktiv i gilderne, 
du møder stadig op til vore møder i vort 
gilde og disse møder om mandagen på 
farmen,tak for det. 

Til slut: Rigtig hjertelig tillykke med 
de 90 år, pas godt på dig selv og på 
din Inge.

Ole W.
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PræStø

aFlySNiNGeR oG uDSættelSeR
GøNGeRNeS DiStRiKt
har udsat distriktsgildetinget og ny 
dato kendes endnu ikke.

DiStRiKtetS 
FRiluFtSGilDeHal
Er ligeledes aflyst.

GilDetiNG 2020 i 
PRæStøGilDet uDSat
Ny dato bliver meldt ud i næste num-
mer af NØGLEN.

oRieNteRiNGStuReN 2020 
aFlySeS
Med de restriktioner, der gælder frem til 
8. juni vil det ikke være muligt at gen-
nemføre en fælles tur for alle. Efter 8. 
juni kan der forventes flere lempelser; 
men Sundhedsstyrelsen løfter i deres 
nyeste anbefaling en vigtig pegefinger: 

(Citat) ”Vi kan ikke give udtømmende 
og detaljerede anvisninger for alle situ-
ationer, sektorer og erhverv, men gen-
nem en række eksempler har vi forsøgt 
at gøre de generelle anbefalinger hand-
lingsanvisende. Vi håber, at anbefalin-
gerne kan bidrage til at finde konkrete 
løsninger inden for de enkelte sektorer. 
Anbefalingerne bør tilpasses situation 
og risiko, herunder også særlige for-
hold, hvor der bør følges et forsigtig-
hedsprincip,” siger Søren Brostrøm, 
der samtidig understreger, at anbefalin-
gerne skal ses som faglige sigtelinjer, 
der skal implementeres inden for gæl-
dende love og regler, og i takt med den 
faseopdelte og gradvise åbning, der be-
sluttes politisk.” (Citat slut)

Forsigtighedsprincippet defineres ikke 
i denne tekst; men det har i hele for-

PræStø

FælleS oPleVelSe  
HVeR FoR SiG
Redaktøren kan varmt anbefale at tage 
en tur ud i Rhododendronskoven ved 
Bøged Strand i løbet af uge �� 

meNS Vi VeNteR
HolD øJe meD mailBoKSeN!
Regeringens udmeldinger ændrer sig 
løbende. Derfor suppleres NØGLEN 
med udsendelse af mails. 

løbet omfattet ældre og sårbare. Selv 
om det muligvis ikke vil være forbudt 
at samles og køre ud efter den 8. juni, 

sådan som vi plejer, og vi ikke derved 
trodser et direkte forbud, vil jeg ikke 
trodse Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Lis D

StatuS På iNDSamliNGeN aF 
DåSeRiNGe
Ved fællesmødet mellem Præstø Sct. 
Georgs Gilde og Foreningen Norden 
blev der uddelt plastikposer til afleve-
ring af dåseringe. Linnet oplyser med 
glæde, at der i denne aktion indtil nu 
er blevet indsamlet 5.�kg dåseringe på 
Jungshoved.

De bliver nu sendt videre.

�000 TAK til alle som har afleveret 
poser med dåseringe på lågen til Gøn-
gegård eller i kassen på Jungshoved 
Skole.

Linnet
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SuSå gildetSuSå gildet

FRiluFtSGilDeHal
Farmen

tirsdag den 16. juni kl. 19.00

Hvis myndighederne tillader at flere må samles, afholder SUSÅ GILDET fri-
luftsgildehal, med afstand, så vi kan få ønsket hinanden god sommer. Den af-
løser det aflyste gildemøde 28. maj.

Kl. �9.00 til �9.�5 Vi mødes
- �9.�5 til �0.00: Gildehal
- �0.00 til ��.00: Forplejning og bålhygge

Gildeledelsen og flere andre, mener, hvis situationen og myndighederne tilla-
der det, at vi skal mødes i gilderegi til friluftsgildehal, få snakket sammen, spi-
se sammen, hygge os sammen, inden vi går på sommerferie i SUSÅ GILDET 
– vi forventer at kunne starte det nye gildeår på mere normale vilkår i august. 
Datoerne for det nye gilde år vil fremgå af den nye arbejdskalender, som alle 
vil modtage inden længe.

MEN – vi kan allerede nu fortælle, at gildemødet i august, bliver tirsdag 25. 
august, kl. 17.00 på Affald Plus – nærmere følger.

Skulle vejret mod forventning, ikke være til udendørs aktiviteter til friluftsgil-
dehallen, rykker vi inden døre, med afstand.

Vi håber på stor tilslutning.

Tilmelding til Tommy på e-mail, figenvej000@gmail.com, senest 13. juni.


