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Kære alle
Jeg havde lovet mig selv, at dette indlæg ikke skulle handle om Corona – og
det kommer det heller ikke til, men jeg
har gået og tænkt lidt over, at al den
”alenetid” vi pludselig fik har betydet,
at tankerne har kunnet få frit løb.
Selvfølgelig har en del af mine tanker
samlet sig om Sct. Georgs Gildernes
fremtid. Er vi på vej til udvikling eller
afvikling.
Da BP inviterede drenge til sommerlejr
på Brownsea Island engang for mere
end 100 år siden var han nytænkende,
han ville have børn væk fra gadehjørnerne, skabe udvikling og netværk.
Han ville give dem færdigheder, så de
kunne klare sig i naturen og i livet generelt.

Danmark var meget tidligt med i spejderbevægelsen og spejderne blev hurtigt anerkendt i Danmark.
I 1933 fulgte Sct. Georgs Gilderne med,
her var der jo også tale om nytænkning.
Der blev skabt en landsdækkende organisation, hvor tidligere spejdere kunne
mødes. Vi ved, at der allerede fra starten var uenighed om, hvordan de fælles
retningslinjer for organisationen skulle
se ud.
I et gammelt Sct. Georg skriver Erling
Fossum om arbejdet med de fælles retningslinjer:
De skabte det omdiskuterede logepræg
med ritualer for alting. Det fik adskilli
ge til at melde fra, kritiske mod den en
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foldige symbolik, der lå som en spænde
trøje om samværet.

Lad os finde frem til alt det, vi er fælles
om og så bygge videre på det.

Men mange andre mødte symbolverde
nen med en romantisk betagelse, mens
de fleste af os overbærende tænkte:
Jaja, de får vel leget færdig engang.

Lige som der nok ikke er to spejderafdelinger, der arbejder ens, således
er der sikkert heller ikke to gilder, der
arbejder på samme måde, men samler
vi os om alt det, vi er fælles om har vi
et godt udgangspunkt for at udvikle os,
så vi bliver et godt tilbud til alle dem,
der selvom de er blevet voksne ikke har
sluppet deres spejdersind.
Lone Erkmann

Det er en diskussion, der stadig foregår, men vi kunne måske enes om at
modernisere, så vi passede lidt mere til
2021 og var lidt mere i overensstemmelse med den måde nutidens spejdere
agerer på.
Gildebevægelsen var nytænkende –
nyskabende, da der i 1953 blev skabt
en verdensomspændende organisation
af tidligere spejdere, det vi i dag kalder
ISGF.
Kunne vi ikke love hinanden, at vi igen
bliver nyskabende, så vi åbner gilderne
for nye tanker og nye ideer. Vi ved jo,
at de er der ude alle de tidligere spejdere, der deler vores værdier, indholdet i
spejder- og gildebevægelsen, det kunne
vi jo læse om i det seneste nummer af
Sct. Georg.
Vi skal dyrke indholdet, det levende
og pulserende. Vi er vel ikke blevet for
gamle til at dyrke fantasi, vildskab, leg
og mod – til at TÆNKE VILDT!
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne,
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter

Gøngernes distrikt.

Indbydelse til I-dagen 2021

Indbydelse til friluftsgildehal, den 3. juni 2021 i Køge.

Lørdag den 13. november 2021 kl. 10.00 – 15.15
Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Her er programmet for I-dagen 2021. Vi glæder os over igen at kunne tilbyde to gode og interessante
foredrag, et godt måltid og hyggeligt samvær. Sæt derfor et stort kryds i kalenderen.
Formiddag. Forfatteren Jens Andersen fortæller om biografier, specielt Astrid Lindgren
Jens Andersen har skrevet en række biografier bl.a. om Tove Ditlevsen, H.C.
Andersen, Kronprins Frederik, Kim Larsen og Astrid Lindgren. Han har modtaget flere priser for sit arbejde, bl.a. Georg Brandes Prisen, Weekendavisens
Litteraturpris, Politikens Litteraturpris og i 2019 Læsernes Bogpris.
Jens Andersens biografier er meget velskrevne og giver os fine menneskelige
portrætter, man selv kan læse sig ind i fortolke videre på. Som Jens Andersen
siger: ”Ingen af os kan sige den fulde sandhed om et andet menneske. Den
findes kun i mennesket selv.”
Vi kan se frem til at høre Jens Andersen fortælle om Astrid Lindgrens liv og
værk, som vi sikkert alle har et eller andet forhold til, og som mange af os har
læst for vores børn og børnebørn. En forfatter, som gennem sine elskede bøger
altid vil have noget på hjertet om det at være menneske. Med Jonathan
Løvehjertes ord: ”Der er ting, man må gøre, ellers er man ikke menneske, men
kun en lille lort!”

Midt på dagen spiser vi et måltid hjemmelavet mad.
Eftermiddag. Fhv. professor Hans Petter Hougen fortæller om retsmedicin - Udenfor skinner solen
Hans Petter Hougen (f. i Norge 1949) har arbejdet med retsmedicin i over 30 år,
meget af tiden som professor ved Københavns Universitet. Han er nu pensioneret, men formidler stofområdet gennem foredrag, podcasts og kriminalreportager i TV.

Alle medlemmer i gilderne i Gøngernes Distrikt inviteres til friluftsgildehal i Køge.
Vi er stadigvæk underlagt et forsamlingsforbud på grund af Corona på 100 personer
udendørs.
Friluftsgildehallen holdes på Minicenter Køge Ås, Salbyvej 22 i Køge. Vi har været der
før. Det kan være koldt, så tag varmt tøj på, godt fodtøj og tag regntøj/paraply med. Vi
starter kl. 18.30 med at spise, og I skal medbringe:
Bord, stol og service.
Drikkevarer til maden samt kaffe/te.
Lommelygter.
Vi skal gå 600-700 m fra parkeringsplads til Minicentret.
Køgegildet serverer 3 stk. smørrebrød, samt brød til kaffen for 75 kr./person.
Vi håber, at mange vil slutte op om friluftsgildehallen.

Gildevis tilmelding til Køgegildets kansler: Jan Gede, 27247402 eller jan@gede.net; Senest den 28. maj.
Distriktgildeledelsen og Køgegildet.
Parkeringsplads

Hougen har skrevet en bog med titel som dagens foredrag og har netop sammen
med en kollega udgivet en bog om retsmedicinske erfaringer fra brændpunkter
rundt omkring i verden. Sammen med politi-efterforskeren Bent Isager Nielsen
har han tidligere udgivet samtalebogen ”De 7 dødssynder”.
Retsmedicin handler om at dokumentere død og katastrofer samt om
retfærdighed, men alvorlige sider af tilværelsen er ikke nødvendigvis
dødkedelige at høre om.

I-dagen er for gildebrødre med ledsagere og gæster. Gør gilderne synlige, fyld bilen og kør til Haslev.
Deltagelsen koster 200,- kr. for 2 foredrag, morgenkaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe.
Betaling ved indgangen, kontant eller med mobile-pay. Kom gerne i god tid før kl. 10.00.
Hvis der til den tid er særlige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, informerer vi herom.
Man kan allerede nu foretage bindende tilmelding - angiv navn og gilde – senest 21. oktober 2021 til:
Jette RasmussenDUS - Dragsholm
Inga Gustafsen DUS - Gøngerne
Ole Skude
DUS - Vestsjælland



6130 7269
5171 4867
2137 1643

jetteogfrode@mail.dk
igustafsen@gmail.com
goskude@gmail.com
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nyt fra grupperne

Margrethes høj – ikke opkaldt efter
Margrethe den 2., men måske Margrethe den 1., eller også Margrethe
Sprænghest, som også var dronning til
Danmark og som udførte en del krigshandlinger i området – men hvem af
dem det er, vides ikke.

VANDREGRUPPEN
6 gildebrødre mødtes ved en jagthytte
på Saltø Gods, mandag den 19. april,
for at gå en tur og se på det store naturgenopretningsprojekt af Saltø Å, som
var i fuld gang.
Åen bliver lagt tilbage i et snoet løb,
helt ude fra fjorden, ved Borgnakke
skoven og næsten op til Kvislemark.
Det er Næstved kommune og staten
der står for projektet og der er opkøbt
172 ha marker, til naturprojektet og den
samlede pris for arbejdet er ca. 52 mill.
kr.

Den jord der graves op fra det nye
snoede å-løb, skubbes ned i det gamle
å-løb, men da der ikke er jord nok til at
dække det hele, vil der blive 3 mindre
søer på strækningen. De arealer der er
købt med, skal fungere som vådområder og kan i visse måneder være oversvømmet.
Der er 5 store gravemaskiner og 2 mindre på projektet og man er allerede nået
langt. Når projektet er færdigt, bliver
der ikke offentlig adgang til arealerne,
da det ligger på privat grund og det er
vist tanken, at de lodsejere der har afgivet jord til projektet, kan overtage arealerne igen, når det hele er færdigt.

Vi havde et fantastisk vejr og Esther
havde kaffe og kage med, som vi nød i
haven til jagthytten – en god gåtur, med
megen snak og ca. 5 km gang.
Alle i Gildet var inviteret med og der
dukkede også en fra Kulturgruppen
op.
Tommy

Vi fulgte det nye snoede å-løb forbi
Saltø gods og her fik vi en fortælling
om godsets historie, som går helt tilbage til Erik Menveds tid, hvor det var
en borg med voldgrav. Den nuværende
ejers slægt har haft godset siden starten
af 1700-tallet, men det har også, bl.a.
været ejet af Margrethe den 1, den Katolske kirke og Corfits Ulfeldt. Så reelt
er det et slot, når det har været ejet af
kronen.
Turen gik også igennem Rappenborg
skov, hvor der lå en del gravhøje, også
en gravhøj på en bakketop, som hed
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nyt fra grupperne
KULTURGRUPPEN
Mandag den 26. april samledes 8
medlemmer af kulturgruppen i “SKURET” – et sommerhus, som er ejet af
Ellens familie.
Det ligger pragtfuldt med udsigt til
kanalen, fjorden, Rotteøen, sejlklubben og hvad der ellers forefindes på
Enø – undskyld – glemte, at det for
ægte Karrebæksmindeborgere hedder
“Lungshave” – udsprunget af ordet
“Lynghave”. Det er reelt en del af Sjælland, men blev til en ø, da man gravede
den nuværende kanal i 1814.
Efter at have hilst på hinanden, fået lidt
at drikke, gik vi en tur for at se på lokaliteterne – Ib som også er en stor kender af Karrebæksminde, bidrog med
gode historier, og fortalte om hvem der
ejede hvad, og hvem de tidligere ejere
havde været. Ib havde også taget nogle
forskellige bøger med om Karrebæksmindes historie og dem blev der bladret
ivrigt i.
Bl.a. besøgte vi en lille havn, Christian
Sørensens havn, som var anlagt, af en
af stedets tidligere storkøbmænd, da
han var træt af at skulle betale afgifter
til havnen, for at losse varer. Nu var det
familien Martens der ejede havnen, og
selv om der lå nyere både, var der også
10

stadig fjordfiskerne på stedet og alt deres grej var der også. Det er et hyggeligt miljø, der er bevaret her.
Da vi kom tilbage til “SKURET”, var
der kaffe og boller, som der blev gået
til med krum hals.
Ellens sommerhus hedder “SKURET”
fordi der kun lå et skur på grunden, da
det i sin tid blev købt. Der er blevet
bygget til og i dag er det et rigtigt sommerhus, med en fantastisk panoramaudsigt. Huset er absolut ikke nyt, men
det emmer af rigtigt sommerhus, godt
nok med moderne faciliteter som varmt
vand og træk og slip WC.
Det eneste negative ved stedet er, at de
er plaget af råvildt, som tager sig godt
af retterne i haven (tulipaner og stedmoderblomster).
En dejlig eftermiddag, hvor vi bl.a.
planlagde næste møde, som bliver hos
Emmy i hendes dukkehus på Fjordbakken, mandag den 7. juni – der vil
komme en officiel indkaldelse.
Mødet sluttede kl. 17.15, hvor vi gik til
bilerne og kørte hjem – tak til Ellen for
et godt møde.
Tommy og Robert

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

Suså

nyt fra grupperne
Gruppe 1
Gruppemøde 10. maj.
Så kunne vi igen samles i gruppen, lettet for alt for snærende restriktioner.
Det var Grethe Munk og Ole der lagde
hus til. Mødetidspunkt kl. 12.30, hvor
vi alle mødte på nær et medlem, der
havde forfald. Under frokosten brugte
vi en del tid på det vi ikke havde oplevet under den lange nedlukning.

gildeting
på Farmen
tirsdag 8. juni kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægter - er
udsendt.

Gruppen er turhavende den 31. maj,
hvor vi holder gildeting og derefter gildehal med forsinket indsættelse af gildeledelsen, valgt for længe siden.

Til- eller framelding til Tommy M.
mail: figenvej000@gmail.com
tlf. 3036 1840 senest 1. juni.

Aflysning
Kære Suså Gildet
Blot for en god ordens skyld, informerer jeg om, at Gildemødet, den 27.
maj er aflyst og næste møde i gilderegi
er gildetinget, tirsdag den 8. juni – alle
skulle have modtaget en indkaldelse og
en dagsorden.
Med gilde hilsen
Tommy Møller
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Kære Suså
Gilde!
Tusinde tak for opmærksomheden
i anledning af min 70-års fødselsdag.
Jeg tilbragte dagen på Langeland i
dejligt solskinvejr og blev fejret af
min nærmeste familie i bededagsferien.
Mange gildehilsner
Susanne

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

Vi fik forplejningen aftalt. Men glemte
at aftale næste møde.
Ref. Kurt Muusmann

gildeting
efterfulgt af

Sct. georgs
gildehal
mandag den 31. maj kl. 18.00
med indsættelse af ny
gildeledelse
Gruppevis tilmelding senest den
25. maj til Hans Jørgen, mail:
lilhans@dbmail.dk tlf. 4011 4710

Næstved fælles
Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Kurt (Trist) Hansen	16. maj
Kirsten Bronée
	12. juni
Erling Larsen
	14. juni

Hjertelig tillykke

seniorlauget
Seniorerne er nu endelig klar til igen
at tage en tørn på Farmen efter en lang
og træl periode med covid19. Nu har vi
endelig fået de ønskede stik, så nu er
det med at komme i gang igen.
Vi mødes på Farmen onsdag den 19.
maj til sædvanlig tid.
På laugets vegne Hans Jørgen

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

Præstø

GRUNDLOVSDAG

RUND FØDSELSDAG
Den 24. maj
bliver Lis
Dam 80 år.

Vel mødt til Grundlovsdag, lørdag den
5. juni på Grevens Næse, Over Lyngen 5.
1. gruppe har arrangeret en dag med bål
og andalusisk bjergmokka samt ristede
pølser.
Vi ser frem til, at foreningslokaler
må åbnes, så Spejderhytten bliver
åbnet op igen

gildeting
og gildehal
Næste møde bliver onsdag den 11.
august til en KOMBINERET gildehal/gildeting.
Nærmere i næste NØGLEN.

friluftsgildehal
Gøngernes distrikt indbyder alle medlemmer af gilderne til friluftsgildehal
ved Åsen i Køge den 3. juni kl. 18.30.
Se program på fællessiderne.
Vi regner med at mødes kl. 13, efter at
I har været turen rundt omkring Bøget
og nydt rhododendronskoven.

Gildemester og gildekansler i aktion.
(Billede fra et tidligere år).

FLAGSTANGSVASK
Så fik vi igen vasket flagstænger. 10
mand mødte op, og 70 stænger var færdige, inden vi fik begyndt, hvorefter
Lis Dam kom med varme, hjemmebagte rosinboller til kaffen. Vejret holdt og
alle var glade.
Rika
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Derfor hejser
vi flaget for
vor altid aktive
gildebror og
super redaktør,
der følger med
i verdens gang
– ikke mindst i vort lokalområde – man
er vel også skakspiller. Nu runder hun
4 x 20 = OL-ympisk mester i sit eget
liv.
Et Tjikkerlikker-Tjikkerlikker skal lyde
fra hele dit Gilde.
Rika

TILMELDING til egen kansler.
Distriktets friluftsgildehal fra et tidli
gere år.

P.g.a. corona-restriktioner m.m. udsættes fejringen af min fødselsdag til senere på året.
Red.
Invitation til et meget spændende
aften-/natarrangement i naturen på
Jungshoved.
Se programmet på bagsiden

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Jungshoved Lokalforums Tur- og naturudvalg inviterer til:

Aften-/nat-tur til Naturområde Sydgården
Fredag d. 21.maj 2021 kl.21.30
Vi mødes ved p-pladsen på Naturområde Sydgården, v. Roneklintvej 5
Vi starter en guidet tur i området, hvor der er etableret gode leveforhold
for løvfrøer, flagermus, markfirben og jordboende insekter. Det er en
aften-/nat-tur, for at give deltagerne mulighed for at høre frøernes
kvækken og se flagermus, når mørket falder på.
Medbring lommelygte/pandelampe,
kaffe/te, som kan nydes ved bålet på
shelterpladsen efter turen. Husk
fodtøj, der kan tåle vand og tøj efter
vejret.

Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Tur-og naturudvalget.
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