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- det er forår og måske blæser der også 
mildere vinde ind over gildebevægel-
sen!

Distriktsgildemesterstævnet i april, 
hvor LGL mødtes med alle distriktsgil-
demestrene blev som I har kunnet læse 
i Nyhedsbrevet en succes. 

Udviklingsudvalget fulgte op med tre 
velbesøgte regionale stævner for GU’er 
og DUS’er og andre interesserede, 
hvor gildebevægelsens fremtid var på 
programmet. 

Vi er enige om, at vi skal være meget 
mere synlige både i spejdersammen-
hæng og i samfundet. Hvis ingen ken-
der os og ved, hvad vi står for, er der 
jo ikke underligt, at tidligere spejdere 
og andre potentielle medlemmer ikke 
strømmer til!

kære alle
Jeg har for nylig læst, at vi over de se-
neste �0 år har halveret den tid vi bru-
ger på socialt samvær og afslapning! 
Vi bruger ½ time mere om dagen på 
arbejde og �½ times arbejde i hjem-
met! Det går selvfølgelig ud over en 
organisation som vores. Men mener vi, 
at vi har noget at byde på, må vi blot 
indrette vores organisation således at 
potentielle medlemmer kan finde sig til 
rette. At de føler de får noget ud af at 
være med hos os – koncentreret sam-
vær i naturen fx

Instituttet for Fremtidsforskning forud-
sagde i begyndelsen af �000-tallet, at i 
fremtidens samfund det 5. samfund, fra 
�0�0 ville kreative og legende menne-
sker blive eftertragtede. Man vil arbej-
de sammen i netværk og ikke have den 
samme respekt for autoriteter! Samfun-
det vil bygge på fantasi. 

husk
DISTrIkTSGIlDeTING I 
GØNGerNeS DISTrIkT

torsdag den 19. maj kl. 19.00, 
Marksvinget 22, 4600 Køge 

Dagsorden i henhold til 
vedtægterne.

Vigtige personer i samfundet vil være 
Historiefortælleren og vi vil mødes i 
cyberspace. Det der vil knytte os sam-
men, er legen.

Som vi oplever samfundet her i 
�0�0’erne, kan vi vel erkende, at de-
res forudsigelser er kommet til at passe 
meget godt! Vi har haft en del udfor-
dringer i samfundet, der har krævet stor 
kreativitet af os alle sammen. 

På den anden side må vi sige, at vi har 
været gode til at indordne os under for-
skellige restriktioner i vores dagligdag 
– de fleste af os – med at holde afstand 
og spritte hænder og stille op til vacci-
nation når vi blev bedt om det. På den 
anden side er forskellige konspirations-
teorier, der har ramt os vel tegn på min-
dre respekt for autoriteterne!

Facebook, Instagram, hjemmesider, 
virtuelle møder, nethandel er blevet 
en del af vores hverdag, steder hvor vi 
mødes, altså cyberspace…

Legen? Vi kan se på alle de brætspil, 
der kommer frem. Jeg mødes ikke med 
børn og børnebørn uden, der bliver 
leget udendørs, fx spillet Kongespil 
og Boccia, når vi går indendørs, tages 
brætspillene frem og alle aldre kan for-
enes i legen!

Historiefortællingen – vi kan kigge på 
Udviklingsudvalgets seneste opfor-
dring ”Alle har en historie”, hvor vi 
alle sammen opfordres til at fortælle 
historier om alle de interessante ting, 
der foregår rundt omkring i gilderne! 
Resultatet af indsamling af historierne 
skal være med til at fortælle, hvem vi 
er, gøre os synlige, markedsføre gilde-
bevægelsen og øge vores spejderkon-
takt.

Når vi står sammen, tænker kreativt og 
er åbne overfor forandringer er jeg sik-
ker på, at gildebevægelsen har en frem-
tid! 

Lone Erkmann,  LGM
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Kære gildevenner!
Det ukrainske folk er helt fremme i 
vores tanker lige nu. Krigen i Europa 
er et faktum. Det faktum kan vi ikke 
forbigå, hvor gerne vi end ville. Indtil 
i dag har vi bygget vores liv på et fun-
dament af aftaler og overenskomster og 
med en voksende velstand som resultat. 
Fremtiden har været fuld af håb. Nu må 
mange desværre spørge sig selv, om der 
overhovedet findes en fremtid.

Krigen er en skændsel for hele 
menneskeheden.

Spejderbevægelsen er en fredsbevægel-
se. Når freden omkring os rystes, ryster 
vores bevægelse også i sin grundvold. 
Det mål med spejderbevægelsen, som 
vores grundlægger, Robert Baden-
Powell, har udtrykt i sine tanker, er rig-
tigt – ikke mindst i denne svære tid.

”Spejderbevægelsens høje mål er at 
overvinde de kunstige barrierer, menne-
skene bygger op mellem forskellige fol-
keslag, religioner og samfundsklasser”.

Som spejdere skal vi viderebringe 
fredsbudskabet også i disse svære tider. 

ScT. GeorGS BuDSkaBeT 2022
Dette års nordiske Sct. Georgs budskab er skrevet 
af Finlands landsgildemester, Juha kosonen.

Vi kan fortælle, at venskab på tværs af 
grænser hviler på tillid, der blandt andet 
skabes ved at vi samles omkring lejr-
bålet. Venner slås ikke med hinanden, 
men lærer af hinanden. Forskellighed 
er en rigdom, som spejderbevægelsen 
tager afsæt i.

Lige nu skal vi tage os af hinanden 
både nær og fjern. Spejdernes opgave 
er også at række en hjælpende hånd til 
dem, der ikke har bedt om det. Vi har 
lovet at være beredt, og netop nu er der 
brug for os mere end nogen sinde.

Man bygger ikke en fremtid, redder 
ikke miljøet eller forbedrer ligestillin-
gen mellem kønnene, hvis vi lever i 
krig eller med trussel om krig. En bedre 
verden bygges kun på et fundament af 
tillid. 

Jeg ønsker alle spejdere og gilde-
brødre en god Sct. Georgs Dag.

Juha Kosonen
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat /

Finlands Landsgildemester

Sct. Georgsgildet i Præstø inviterer alle 
gildebrødre i Gøngernes distrikt til

FrIluFTSGIlDehal
Onsdag den 15. juni kl. 18.00

ved spejderhytten 
Lindevej 43C, 4720 Præstø

Vi indleder med lidt Præstøhistorie.

Herefter serveres der et traktement til  
kr. 100,-

Efterfølgende er der friluftsgildehal med 
indsættelse af ny distriktsgildeledelse.

Medbring selv drikkevarer, bestik, service 
samt bord og stol.

I tilfælde af meget dårligt vejr kan vi 
trække indendørs.

Tilmelding gildevis til 
kurt.muusmann@gmail,com 
senest den 12.juni 2022. 

sct. georgs gilderne i danmark 
gøngernes distrikt

Fælles
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En lille sluttet kreds mødtes på Farmen 
en dag i det tidlige forår. Vi havde kun 
planlagt ganske få opgaver, da vi godt 
vidste at vi ikke ville være ret mange.

Da værkstedet flød med tingene fra 
loppetorvet, blev vi hurtigt enige om at 
få dem sat på plads så vi kunne være 
der. Det var Niels der tog slæbet på lof-
tet, medens vi andre kunne nøjes med 
at række op. Efter en times tid var der 
så ryddeligt, at vi kunne få os en velfor-
tjent pause og lidt morgenkaffe. Vi hav-
de også en kedelig opgave, da vi skulle 
finde en afløser for vores formand og 
indpisker; Tim. Det blev undertegnede 
der vandt valget, men retfær-
digvis skal det siges, at det 
var uden modkandidater.

Bo fik et lynkursus i be-
tjeningen af den store 
plæneklipper og så 
blev fodboldbanen 
klippet ved samme 
lejlighed. Jeg røber 
ikke noget hvis jeg 
skriver at han er et 
naturtalent. Lampe-
kuplerne på parke-
ringspladsens lam-
per blev også blev 
sat fast, så de forhå-
bentlig bliver sidden-
de, også i stormvejr.

NaTurlauGeT INFormerer

Næstved fælles

Tiden var nu så fremskreden at det var 
tid at tage hjem, Trætte, men med god 
samvittighed. Vi kan godt mærke at vi 
efterhånden ikke er så mange aktive i 
lauget, så det ville være fantastisk hvis 
vi kunne blive et par stykker mere.

Efter at vi har lavet de nye lejrpladser 
har vi nogle planer for den gamle plads 
og bålsted, men det kræver nogle flere 
hænder.

Næste arbejdsdag er lørdag den 18. 
juni, så der må i meget gerne komme.

Kurt

Det er så typisk dansk som noget kan 
være. Nu har det ikke regnet i næsten 
en måned, men lige den aften vi skulle 
afslutte 5-kamp sæsonen, skulle det 
bare øsregne. Det fik dog ikke den lille 
tapre skare der trods alt var mødt frem 
til at tabe det gode humør.

Aftenens aktivitet var blandt andet det 
muntre køkken, hvor vi skulle smadre 
tallerkener, der hang på en snor ved at 
ramme dem med en bold. Ikke så nemt 
når det er bløde tennisbolde og man 
ikke kan ramme!

Næste leg var kongespil, som vi jo ef-
terhånden alle kender. Og til sidst en 
gang stigegolf. Det ser så simpelt og let 
ud, men det er faktisk temmelig svært 
at få de � bolde til at slynge sig om pin-
den.

Da vi havde ryddet op, gik det ret hur-
tigt med at komme ind i varmen og i 
tørvejr, så vi kunne få lidt godt at spise 
og drikke. Medens maden blev lavet, 
var andre i gang med at regne resulta-
terne ud. Menu’en i år var ikke pølser 
og kartoffelsalat, men derimod rib-
bensandwich. Man skulle tro arrangø-
rerne havde forudset vejret, da det ab-
solut ikke var til bålmad. 

Jeg har ondt af de stakler der ikke kom-
mer og deltager i vores fælles glæde 

5-kamP – aFSluTNING
ved legen. Selvom ikke alle kan vinde 
så har vi alle det smadderskægt og hyg-
geligt, og vi snakker med hinanden på 
tværs af grupper og er ligeglade med 
farven på uniformen. Og så får vi sam-
tidig et lille pusterum i hverdagens tri-
vialiteter.

Næste års 5-kamp er ikke planlagt 
endnu, men regn med at den kommer. 
Så vil arrangørerne håbe på en større 
tilslutning end det har været tilfældet i 
år – vi giver stadig lidt af skylden til 
coronaen.

Men hvem var det så der vandt? Af-
tenens konkurrencer blev vundtet af 
Hammer-gruppe, medens den samlede 
vinder af alle sæsonens konkurrencer 
blev vundet af: Ta-daaaaa-trommehvir-
vel: GruPPE 2.

God sommer ønskes I af Kurt

Indbydelse til Gildebrødre i 2. gilde, Susågildet 
samt spejderledere og andre interesserede over 18 år…..! 

 

Så er det tid til sidste dyst i denne sæson af 5-kampen, som desværre er 
blevet til en 4-kamp grundet vores uindbudte gæst Corona. Men det skal 
ikke forhindre os i at slutte sæsonen med et par muntre timer i festligt 
lag, hvor vi vil dyste i forskellige spil og lege inden vi indtager et eller 
andet spiseligt fra grill el. bål og der vil naturligvis også være kaffe og kage 
til at slutte af på inden det afsløres hvem der er vinder af årets dyst. 

 

Vi mødes på Farmen tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 18 så vi kan nå at lege lidt 
inden sulten for alvor melder sig. 

 

Deltagelse i arrangementet er gratis dog skal man betale for øl/vand 

 

                  

Gruppevis tilmelding senest d. 7/5 til Lykke på sms 2729 1829 eller 

 mail: lykke@fladsaaturist.dk 

 

Håber vi ses       

5-kamp lauget 

Næstved fælles
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Suså

Vi havde desværre også afbud Helge, 
som skulle være stedfortrædende gilde-
mester, så vi måtte helt ud i �. led for at 
finde en der kunne være aftenens gilde-
mester – og hvem andre end Kurt, som 
tidligere mangeårig gildemester, kunne 
træde til med så kort varsel. 

Faneherolden, som normalt er Helge, 
var der som skrevet ikke, suppleanten, 
som er Niels, var heller ikke med, men 
så trådte Bent til, som tidligere havde 
erfaring som faneherold. Således blev 
holdet sat og stavherold John M. kunne 

kalde medlemmer til samling i gilde-
hallen.

Kurt var godt forberedt og havde ned-
skrevet hele afviklingen til sig selv, 
kansler og skatmester, så ingen i høj-
sædet var i tvivl om afviklingen. Kurt 
holdt som tidligere en kort og tanke-
vækkende gildemestertale og oplæste 
Sct. Georgs Budskabet, som kan læses 
andet sted i NØGLEN.

Herefter blev DOT indsat som gilde-
mester og holdt en kort tale, hvor hun 

Næstved fælles
SeNIorlauGeT
Seniorerne var på Farmen den 5. april.

Dagen startede med det helt store mor-
genbord sponsoreret af Kurt Muus-
mann, der var også det sædvanlige ud-
valg af de våde varer også sponsoreret 
af Muusmann. Efter det fine morgen-
bord gik vi i gang med dagens opga-
ver som denne dag bød på vinduesvask 
hele vejen rundt om Farmen, så det var 
hvad vi kunne denne dag. 
 

Vi var igen samlet den 3. maj, hvor vi 
startede med morgenbord sponsoreret 
af Kurt ”TRIST” Hansen. Af opgaver 
blev vinduesvask tilendebragt så vi 
igen kan nyde udsigten gennem vindu-
erne. 

Vi mødes på Farmen tirsdag den 31. 
maj til sædvanlig tid.

På laugets vegne
Hans Jørgen

Suså
ScT. GeorGS GIlDehal meD 
INDSæTTelSe aF Ny GIlDemeSTer
Torsdag den 28. april, var der mødt �0 
gildemedlemmer op til vandrehal, med 

efterfølgende gildehal, med oplæsning 
Sct. Georgs budskabet og af aflæggelse 

af Sct. Georgs Løfte, samt 
indsættelse af Dorthe Thysted 
(DOT), som ny gildemester.

Susanne, som var afgående 
gildemester, kunne des-
værre ikke deltage, grundet 
en brækket ankel, som ikke 
måtte belastes de næste 6 
uger – gildet sender en ”GOD 
BEDRING” hilsen og håber, 
at Susanne snart kommer på 
benene igen.
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Suså

blandt andet fortalte om hvor meget hun 
havde glædet sig til at komme i gang 
med arbejdet. DOT mindedes også Tim, 
som hun lige havde mistet, men var glad 
for at Tim, havde nået at opleve hun var 
blevet gildemester.

Som vanligt, drillede musikanlægget, 
men Kurt havde været forudseende og 
taget et par CD’er med, som kunne af-
spilles, lige som der blev sunget sange 
fra sangbogen. En af sangene fra CD 
var ”Kald det kærlighed”, hvilket DOT 
efterfølgende og rørt fortalte, at det var 
Tim og hendes sang – så også her havde 
Kurt ramt plet.

Suså

Efter gildehallen, var der samling om-
kring et festligt dækket bord, som grup-
pe � havde stået for. Der blev serveret 
en lækker pastaret (tror der var brugt 
fløde), med tilhørende Hamburgryg, 
stærk og meget stærk sennep – virkelig 

lækkert. Til kaffen var der hjemmebagt 
kage, som absolut også kunne spises 
med stor nydelse. 

Efter et par timers snak og enkelte ord 
til DOT, sluttede en dejlig aften, med 
afsyngning, af ”Ny flyver mørkets fug-
le”. 

Kl. ��.�0 kørte de fleste hjem og over-
lod den resterende oprydning til �. 
gruppe, som skulle levere en pæn og 
ren FARM til lejerne der kom fredag. 
(Hvilket de i aller højeste grad og så 
havde gjort).

Tommy
Fotos: Robert Fischer
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Suså

Sommer-
GIlDemØDe
DaTo: Tirsdag den 31. maj
TID: kl. 19.00
STeD: Farmen

2. Næstved

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

hjertelig tillykke

GruPPe 1
Onsdag den 27. april var det atter tid 
til at holde gruppemøde, denne gang 
hos Christian og Bodil.

Til kaffen nød vi en lækker lagkage og 
lidt søde sager, og derefter skulle vi 
have styr på mandag den �. maj, vores 
Sct. Georgs Gildehal, hvor vi var turha-
vende. Menuen blev bestemt, rollerne 
og indkøbene fordelt og mødetidspunkt 
aftalt. Så var der styr på det hele!!

Hans havde i lommen medbragt et for-
slag om en forårstur som afslutning på 

Endelig kunne vi samles hele gildet. 
Det var snart længe siden, og gensyns-
glæden var stor hele vejen rundt. Vi 
fylder jo ikke så meget i lokalerne, som 
vi gjorde en gang, men ”stemningen”; 
den fyldte lige så meget som altid. 

En stemningsfuld gildehal, med ind-
sættelse af Kurt Muusmann som ny 
gildemester, oplæsning af Sct. Georgs-
budskabet og kæden hvor vi fornyede 
vort gildeløfte, samt dejlig musik og 
fællessang, opfyldte vore forventnin-
ger til en højtidelig aften.

Lidt mere løssluppent og  højrøstet var 
eftergildehallen, med gratis smørrebrød 

vores travle år, og alle fandt, at det var 
en fin ide. Dog måtte Trist melde fra.

Turen blev planlagt således:
Vi starter med morgenkaffe m.m. hos 
Hans og Gunhild, hvorefter vi kører tur 
i det forårsklædte landskab med stop 
ved Bjernede Kirke, for så at styre vi-
dere mod Malerklemmen, hvor vi spi-
ser frokost. Det vil vi alle glæde os til, 
og datoen blev sat til onsdag den 18. 
maj.

Bodil

ScT. GeorGS aFTeN
og tilbehør. Der blev fulgt op på alle de 
oplevelser, hver især havde haft siden 
sidst vi var samlet.                     Frank

Program:
• Rejsning af ny flagstang
• Hejsning af flag
• Hygge omkring bålet
• Stegning og spisning af diverse 

produkter med  
tilbehør

• Kaffe
• Nedtagning af flag og afslut-

ning.

Gruppelederne sørger for tilmelding og 
afbud, som sendes til Tommy, senest 
den 29. maj, 2022, på mail 
figenvej000@gmail.com.

Tommy, Grl. grp. 3

Tag varmt tøj på og evt. en stol at sidde 
på, da afviklingen af mødet vil forgå i 
det fri, på FARMENs nye lejrplads.
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Præstø

TIllykke
henning med 75 år 
den 21. maj.

SommerTur I JuNI
Gruppe � inviterer alle med på tur til 
DE SEKS GLEMTE KÆMPER.
 
Vi mødes ved hytten den 8. juni kl. 
10.00.
 
Medbring madpakke og kaffe. Aftal 
med hinanden om samkørsel på for-
hånd.

Med gildehilsen Gruppe 2
Marjun

Fra GIlDearkIVeT 
I PræSTØ
Beløbet kr. �.000 i �965 svarer til ca. 
kr. ��.000 i dag, ifølge inflationsbereg-
ner fra Google.
 
Lyder af for lidt. Nogen der har et bed-
re bud? Beløbet er formentlig brugt på 
hytten.                                      Marjun

GruNDloVSDaG
Da grundlovsdag den 5. juni  i år falder 
på pinsedag, har Præstøgildet IKKE 
noget arrangement denne dag.DISTrIkTSGIlDehal 

I GØNGerNeS 
DIsTRIkT
Valdemarsdag den 15. juni i Præstø.
Se side 5!

Præstø

Mathias begyndte som mikrospejder i 
Præstø for �0 år siden. Siden kom Plan, 
Adventure og Invictus.

Hvor var det en god oplevelse for de 
gildebrødre, spejdere og gæster som 
kunne komme og nyde en vidunderlig, 
eventyrlig aften i selskab med Lisbeths 
barnebarn, Mathias Høgsgaard i spej-
derhytten den ��. maj.

Med en baggrund i brok over dovne, 
uduelige unger fremkom skønne film 
af unge mennesker, som prøvede utal-
lige udfordringer med krop og sind.

Dykning, hårrejsende rejser, bl.a. til 
Afrikas kyst, en flyvetur til Odense, en 
helikopter, som fløj rundt om et skib, 
besat af pirater. De var beredte. Eva-
kueringer i de trygge gummibåde, som 
nogle kender fra deres egne, lidt mil-
dere eventyr.

Tænk alt det, som den unge mand midt 
i tyverne har fået ud af sit spejderliv og 
nu giver så rigeligt tilbage af.

Vi fik både grin, gys og et omfattende 
indblik i den kæmpe opgave det var at 
gøre Middelgrundsfortet, en kort sej-
lads fra Københavns havn, til en vel-
fungerende ungdoms-ø.

FIN ForeDraGSaFTeN

Vi fik indblik i anvendelsen af tonsvis 
af maling og utallige anstrengende ar-
bejdstimer.

Samt rydning af skov og krat, også den 
rent økonomiske del af projektet, ud-
ført af en ukuelig optimisme og gå-på 
-mod af samtlige deltagere, som deltog 
i restaureringen af Fortet. Selvfølgelig 
med de uundgåelige bump undervejs.

Kæmpe tillykke med resultatet.

Det kan stærkt anbefales at alle selv læ-
ser mere om det i Wikipedia, når alle vi 
travle pensionister måske en dag finder 
tid!

Endnu en spejder, som har haft sin gang 
i vores hytte ved engen i Præstø har sat 
sine spor.

Stor tak til en ikke så lidt stolt, med 
rette, mormor som med sin gruppe en-
delig fik aftenen op at stå.

Et minderigt foredrag, levende lys, 
godt samvær med flere ledere, spej-
dervenner og andre interesserede, samt 
lækkert hjemmebag og mange gode 
gamle sange med Gildet: En berigende 
blanding. Tak for den.

Linnet

Mathias Høgsgaards eminente foredrag om etableringen af ungdoms-øen.



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


