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Fælles
De fleste af jer ved sikkert, at en stor
del af mit liv har været spejdere og Sct.
Georgs Gilde.
Jeg blev blåmejse i 1945 og medlem
af Sct. Georgs Gildet, da jeg var 26 år.
Mit første barn var på vej og da der viRedaktion:
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
Præstø
Lis Dam, tlf: 2164 7076
Fjordparken 40, 4720 Præstø
lis.dam@mail.dk
Stege
Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk
Deadline til nr. 6, 2019
15. august
Forside:
DDS – Præstø Gruppe 80 år - se
side 11.



Fælles
ste sig en mulighed for at blive optaget i Gildet slog jeg til. Måske havde
jeg også i tankerne, at spejderiet måtte
lægges lidt på hylden en periode, når
jeg fik barn.
Sådan gik det ikke, inden Peter var
blevet et år, deltog jeg i ledertræning
på Jægergården. Det var lidt et forsøg,
kunne det lade sig gøre – jeg ammede
stadig og min mor var med som ”barnepige”. Forsøget lykkedes, men det var
hårdt. Peter havde fx ikke rigtig respekt
for, at hans mor havde brug for at sove
om natten!
Senere, efter sammenlægningen i
1973, hvor jeg var med i den provisoriske korpsledelse, som formand for
spejderudvalget, fik jeg lejlighed til
at være medinstruktør på et Gilwellkursus, denne gang med to børn og
en spejderveninde til at passe Peter og
Malene.
Divisionschef har jeg ikke været og det
lykkedes mig heller ikke at blive valgt
til spejderchef, der var en bedre kvalificeret der stillede op. Men ellers har jeg
vist haft alle funktioner undervejs. Så
lidt nørdet er jeg nok!!
Når jeg er sammen med spejderne,
tænker jeg ikke på, at jeg kunne være
bedstemor til de fleste af dem. Jeg
kan stadig høste point, når jeg en kold
vinterdag med snesjap kan tænde bål
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– måske ikke med to tændstikker, men
alligevel!
I Gildet tænker vi til ”hverdag” heller
ikke rigtigt over, at vi er en bedaget
flok. Vi har i ”mit” gilde en gruppe, vi
kalder ”Faldgruppen” – vi har alle sammen lavet et eller andet stunt inden for
det seneste halve år. Næsten helt uden
varige men!
Men kendsgerningerne kan ikke skjules, en gennemsnitsalder på 74 år, det
tegner ikke så godt for fremtiden.
I ved også godt, at jeg tror på, at gildebevægelsen har en fremtid – måske
ikke helt i den form, vi kender i dag.
Men jeg er sikker på, at tidligere spejdere, der har oplevet kammeratskab
og netværk i deres spejdertid gerne vil
fortsætte og være med til at udvikle
spejderideen for voksne!
Her sidst i maj deltog jeg i Foreningernes dag i Køge, min opgave var at dele
Flyers ud til potentielle medlemmer til
Gildebevægelsen.
Jeg har ikke noget problem, med at
snakke med folk og jeg kom da også
i kontakte med en del. Men jeg kunne
pludselig se mig selv en gammel kone/
ældre dame eller, hvad I nu vil kalde
mig!! Godt nok med Gilwell perler og
gildetørklæde, men stadig GAMMEL
– forsøge at hverve medlemmer til en

bevægelse med en gennemsnitsalder på
ca. 74 år og med et navn, der signalerer
kristendom!
Jeg mødte en tyrkisk familie, far og mor
og 2 drenge + en lille i klapvogn. Den
ene dreng var lidt interesseret i mig og
jeg henvendte mig til dem og spurgte
om der ikke havde været spejdere, der
hvor de kom fra. Faren fortalte, at han
stammede fra Tyrkiet, men han var født
i Danmark, så han kendte ikke noget
til det. Jeg spurgte om det ikke kunne
være noget for hans børn – han var ikke
afvisende, men – Sct. Georgs Gilderne
som jeg repræsenterede, nedtonede jeg
lidt og fortalte om spejderne, og det, de
stod for. At de var upolitiske og havde
plads til alle religioner.
Han fik en Flyer, mailadressen på Køgespejderne og opfordring til at besøge
dem på Køge Ås. Sønnens øjne strålede
som stjerner og han spurgte om det var
dem, der havde sovet ud i skoven om
natten, han havde en skolekammerat,
der havde været med.
Der var klart interesse for spejderiet.
På vores Flyers havde vi nævnt gildets
hjemmeside og tiden efter har vist en
øget interesse for hjemmesiden og at de
besøgende bliver længere på siden og
surfer rundt!
Hvorfor skriver jeg nu dette? Jo, det
gør jeg fordi, det åbnede mine øjne for,
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Fælles
at vi har nogle udfordringer, hvis det
skal lykkes os at tiltrække nye (yngre)
medlemmer.
Selve ideen ligger så tæt op ad spejdernes, at ingen vil vælge os fra af den
årsag.
Men måske skal vi synliggøre os på andre måder end ved at lade en gammel
kone dele Flyers ud!
Måske skal vi finde et andet navn, der
gør os mere rummelige – efter min korte snak med den unge tyrkiske familie
kunne jeg sagtens se dem sammen med
lokale spejdere. De var interesserede i
at høre, hvor gamle børnene skulle være

Fælles
for at være med. Jeg kunne fortælle at
deres datter i klapvognen kunne være
med hos familiespejderne, hvis en af
forældrene deltog.
Det fik mig til at tænke på, den mulighed, der ligger her for forældre, der
ikke er helt sikre på om spejderiet er
noget for deres børn – om det kan passe
til deres kultur. Her kan de selv deltage
og opleve, hvad der sker!
Jeg er også sikker på, at forældrene
kunne finde en plads i gildet! Det kunne være en spændende udfordring.
Måske skal vi TÆNKE
VILDT!
Lone E.

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
Suså Gildet, 2. gilde
Mandag 12. august
Startskud

Præstø
Onsdag 14. august
Friluftsgildehal

Suså Gildet
Lørdag 24. august
Gildeudflugt

Stege
Mandag 12. august
Friluftsgildehal

Gøngernes Højskole

Kære Gildebrødre
Så er det tid til at melde sig til denne sæsons Gøngernes Højskole, hvor vi har valgt temaet
Danmarkskanon
Gøngerne Højskole er et tilbud til jer her i vinterhalvåret, som I enten kan bruge i jeres gruppearbejde,
eller hvis nogle har lyst, kan der dannes grupper på tværs af gilderne
i distriktet.
Højskolen indledes d. 19. september i Sognehuset i Faxe, hvor Bertel
Haarder er inspirator.
Derefter vil I få nogle arbejdsspørgsmål
D. 20. november mødes vi atter i Sognehuset i Faxe og får endnu et
inspirerende foredrag af Henrik Friis, der er leder af Karise Højskole og
Kariseuddannelsen.
Derefter kommer der atter et sæt arbejdsspørgsmål.
Vi slutter Gøngernes Højskole af i april. Der kommer nærmere herom
senere.
Tilmelding til Højskolen sendes til igustafsen@gmail.com senest d.
20. maj 2019.
I tilmelding skal I oplyse følgende:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og gilde
Desuden skal I oplyse, om I ønsker at deltage som en gruppe og oplyse
gruppens øvrige medlemmer.
Eller om I ønsker at danne gruppe med nogle fra andre gilder.
Vi glæder os meget til at se jer

HUSK! Gildemøder og -haller er åbne for alle GB.

Karen Egholm (2. Vordingborg) og Inga Gustafsen (DUS)

Hvis der er andre andre arrangementer I vil åbne for alle GB, så
send redaktøren besked om det.
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gammel
NEn
æstved
Fællestradition
fortsætter!
- men det kan kun lade sig gøre med
din/jeres gruppes hjælp
Sct. Georgs Gilderne i Næstved inviterer hermed til Startskud på spejderåret 2019/2020

mandag 12. august 2019 kl. 18.00-20.00
Vi mødes midt på Axeltorv i Næstved kl. 18.00 – herfra, går vi i samlet
optog gennem byen med De grønnes Tambourkorps forrest op til Munkebakken. I må meget gerne medbringe faner og standere hvis I har nogen.
Man er velkommen til at tage forældre og søskende med. Disse skal blot gå
bagerst i optoget.
Der vil være fællessang og underholdning på Munkebakken – hvis I har lyst
til at optræde for os så sig til. Der kan blive plads i programmet til korte
indslag.

Vi slutter af kl. 20.00 på Munkebakken
Vi inviterer alle grupper i Næstved kommune – får I kendskab til nogen
som ikke har fået en invitation så giv os besked. Jo flere vi bliver, jo større
grobund er der for at Startskud igen bliver en fast tradition, og en begivenhed som vi kan se frem til år for år.
Vi vil meget gerne høre fra jer – har I lyst til at deltage? Hvor mange tror I,
at I kommer? Har I lyst til at optræde for os? Vi ønsker svar fra jer inden I
går på sommerferie.
Tilbagemelding ønskes til njandersen@stofanet.dk
Med venlig hilsen
Sct. Georgs Gilderne i Næstved
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Næstved Fælles
good-turn lauget
Onsdag den 22. maj havde vi vores forårs café eftermiddag på Kildemarkscenteret, hvor vi havde fået
“Den muntre Trio” til at komme og
underholde.
Det var 2 ældre herrer og en ditto dame,
som underholdt – og det gjorde de med
stor energi og entusiasme. Det var de
gode gamle Giro 413 sange, som beboerne kunne synge med på, efter omdelte sanghæfter. Det blev krydret med
nogle små vittigheder og udklædningsnumre.
Jeg spurgte, hvor gamle de var – og
den ældste herre var 87 år og de to andre var også omkring de 80 år. Det er
jo imponerende at se, hvordan sådan
nogle friske ældre mennesker, kan underholde andre på deres egen alder
Som jeg også oplevede sidste gang, så
vil flere af beboerne meget gerne danse. Det blev også tilfældet denne gang,

så det kan jo være at vi skal arrangere
en gang “vild med dans”.
Som sædvanlig var der en pause med
kaffe og lækre lagkager, som blev spist
med god appetit.
Denne gang var der også en stor tilslutning, 50 beboere var mødt op og fik en
dejlig eftermiddag.
På Good-Turn laugets vegne
Bente Møller

Senior Lauget
Seniorerne var samlet på Farmen den
4. juni.
Det var det sidste møde inden sommerferien det blev ikke til de helt store
arbejdsopgaver på denne tirsdag, på
grund af ringe tilslutning, men Erling
fik sprøjtet for ukrudt således at der
kan komme til se rimeligt ud forud for
sommerudlejningen.
Der er fremover pålagt seniorerne en hel
del arbejdsopgaver på farmen, så det vil
være ønskeligt hvis der var nogle gildebrødre der kunne tænke sig at være med
til at løse disse opgaver. Seniorlauget
ønsker alle en rigtig god sommerferie.
Næste gang vi mødes bliver tirsdag
den 10. september til sædvanlig tid.
På laugets vegne, Hans Jørgen
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2. Næstved

2. Næstved

nyt fra grupperne

Gildetur til Sorø

1. gruppe
Vor gruppe holdt vort “afslutningsbal”
den 12. juni 2019.
Det var henlagt til Andelslandsbyen
Nyvang ved Holbæk. Her mødtes vi kl.
10.30 efter en fornuftig samkørsel, og
fik hurtigt løst billet og begav os ind
i Landsbyen, nogle kørende andre gående. Vi fik dog rettet op på fejlen så vi
sammen kunne besigtige Husmandsted,
Skole, Smed, Zonens værksted og meget andet, alt sammen noget vi gamle
kunne nikke genkendende til.

vel for denne gang, nye grupper venter,
og andre vil fremad være 1. gruppe.
I et af de første referater jeg skrev om
vor gruppe, nævnte jeg at vi var 3 der
hed Ole i vor gruppe. Nu var vi kun 2,
vi både manglede og navnlig savnede
Ole Køser, og det vil vi fortsat gøre.
Refr. Ole W.

En hyggelig snak med smeden i arbejde, Zonens folk der her reparerer det
gamle udrykningskøretøj, og navnlig
husmandsstedet med en frisk kop kaffe
med Rich vakte minder.
Der er rigtig meget at se og høre om,
også for yngre mennesker, og vi kunne
have gået der hele dagen. Vi spiste i
en restaurant kaldet “Madam Blå”, fik
købt kager hos Bageren, som kager var
engang.
Slagteren havde lukket, men Posthus,
Telefoncentral o.m.a. blev besøgt. Jo
man kan godt blive træt, også af mange
indtryk.

- den 28. maj
På en dejlig majdag med sol og frisk
vind, samledes deltagerne i den lysegrønne skov. Mødestedets beliggenhed
i det dejlige kuperede terræn gjorde
også sit til, at alle med opladt sind, begav sig på vej til anløbsstedet ved den
smukke sø.

højttaler gjorde turen interessant, og
lappedykkerne og søens øvrige bestand af både svømme- og luftbårne
fugle, gav strålende opvisninger i, hvor
hurtigt de med et ”blop” forsvandt fra
overfladen eller med elegante sving,
strøg afsted mod den blå himmel.

I den lidt krappe sø, stod vi ud på færden med skumsprøjt for boven, men
med ro og hygge indenbords. Hyggen
nåede op i de helt store højder, da kaffen med croissanter og tilhørende ”små
skarpe” blev sat på bordet.

Vel tilbage ved anløbsbroen, fik vi en
dejlig tur, hen til ”Parnashuset” hvor
vi fik serveret en lækker platte med det
hele og drikkelse efter ønske. En rigtig
dejlig dag mellem gode venner, en dag
der nok vil blive talt særdeles positivt
om ved de efterfølgende gruppemøder.
Frank.

Sejlturen søen rundt med tilhørende
kommentarer fra en computerdrevet

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Jytte Sterren Olsen
3. juli
Ewald Rasmussen 	20. juli
Maria Dinesen 	28. juli
Kurt Broneè 	11. august

Hjertelig tillykke

Alle
gildebrødre
ønskes en
god og solrig
sommerferie!!!

Det var sidste gruppemøde, så før vi
kørte hjemad sagde vi naturligvis far
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Præstø

Præstø
Grundlovsdagens ”Madertur”
Så blev det Grundlovsdag, og vi var 10
gildebrødre, der drog afsted til Avnø.
Vejret var med os, så vi kunne benytte
det åbne bålsted til de røde pølser og
den andalusiske bjergmokka.

Nogle af os fik set på sælhunde og
andre talte de 67 trin op til udsigtstårnet, sange blev sunget, og jeg satte
først Marjun af i Præstø kl. 21,30. God
Dag.
Rika

Sæsonstart 2019 – 2020

Flagstængerne fik en omgang
Når flagene vajer på kridhvide flagstænger i Præstøs gader skyldes det en
omgang med børste, sæbe og knofedt

leveret af lokale gildebrødre. I år bestod rengøringsholdet af Rika, Marjun,
Lisbeth, Svend og Erik.

Første gruppemøde i den nye
struktur
Gruppemøder er i en forsøgsperiode
fælles møder for hele gildet. Gæster er
også velkomne.

Gøngeskolen i Lundby, så I alle kan få
set det dejlige område, hvor årets Økseløb skal foregå.

Det første gruppemøde foregår den 22.
august. Vi mødes ved spejderhytten
kl. 18.30, hvorefter turen går til Svend

Igen er der til- og framelding til
Rika

10
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Friluftsgildehal
Nu er det sommer, og næste gang
vi ses er den
14. august kl. 18.30
i Oasen på Rugvænget
(hvor vejen ender, og kragerne
vender) til friluftsgildehal.
Medbring stol, kaffe og drikkelse.
Der vil være en bid brød og kage.
Til - og framelding til Rika
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Præstø

Præstø

DDS – Præstø Gruppe 80 år
Fødselsdagen blev fejret med reception
i Spejderhytten den 12. juni kl. 17–20.

Rika Ramsey havde også en gave
med.

Da der var varslet voldsomt vejr med
mulighed for skybrud var der servering
indenfor i spejderhytten.
Borgmester Mikael Smed kom og
bragte en gave med fra Vordingborg
Kommune. Gaven blev modtaget af
gruppeleder Tina Pedersen.
Sct.Georgs Gildet var repræsenteret
ved flere gildebrødre, og gildemester

Afslutning i gruppe 2
Vi sagde ikke farvel, men på gensyn i
den nye storgruppe i den nye sæson, da

vi afsluttede vores lille gruppe med en
skovtur til Bønsvig.

Økseløbs-trofæet
Økseløbs-trofæet som
alle grupper af spejdere
og FDF’ere i Vordingborg Kommune kæmper om ved et fælles løb
hvert år i begyndelsen
af september.
Det er Sct. Georgs Gilderne i samme område,
der står for tilrettelæggelse og bemanding af
Økseløbet.
12
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Stege

Stege

Sommertur
Dette års sommertur var henlagt til Steges smukke Middelalderhave.

delse med kirken og den gamle provstegård.

En dejlig solskinssommeraften blev
vores lille flok budt velkommen af
Lars Larsen, formand for Foreningen Historiske Planter. Først fik vi en
spændende orientering om projektet
Middelalderhaven.

Foreningen Historiske Planter blev
stiftet for 5 eller 6 år siden, og har nu
ca.140 medlemmer. Økonomien klares
med kontingent, fonde, markeder rundt
omkring, salg af planter og rundvisninger. Et fast havelaug deles om de daglige opgaver to gange om ugen,

I forbindelse med den omfattende renovering af Morten Renbergs Gård,
var der fondspenge nok til at et længe
drømt ønske kunne gå i opfyldelse. At
etablere en Middelalderhave i forbin-

Unescos Biosfære projekt om vilde
bier. En dansk forsker: Jens Solberg er
frikøbt fra universitetet i tre år for at arbejde med indsamling af 400 specielle
planter til en indviklet præparering til
forskning i de vilde biers fremtidige
livsbetingelser. Middelaldehaven kan
bidrage med enkelte planteeksemplarer.
Det var jo en sommertur, så vi havde
madkurv med. Med udsigt over havens
idyl, den lille sø og bagest plante-børnehaven, hyggede vi os med hinanden
og siger tak til 2. gruppe for en skøn
aften midt i en ny gammel historie.
Jytte 1. gruppe

På grudn af Steges middelaldestruktur
med haver ned til vandet, har mange
planter overlevet i hundredvis af år
trods vort nordlige klima. ( Rundt omkring under hække og hegn). F.eks. har
50 latinplanter slået rod her.
Haven er inddelt i 19 temaer. Halvdelen hjemmehørende helt fra istiden
- den anden halvdel udelukkende middelalderplanter.
Lars Larsen viste rundt og fortalte i
den forunderlige smukke botaniske seværdighed. Blomster såvel som ukrudt
(syntes vi ) mange med dramatiske historier om pest, forstoppelse, elskov,
bedøvelse, plantefarvning o.m.a. Det
var så spændende!

Friluftsgildehal
mandag den 12. august kl. 19.00
i Spejderhytten.

I forbindelse med havens bihoteller
fortalte Lars Larsen, at Møn er med i
14
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1. gruppe

15

Stege
KALENDEREN:
Juni:
On.26. Gruppemøde i 1. gruppe hos
Hanne kl. 14.00
August:
Ma.05. Gruppemøde i 2. gruppe hos
Elna kl. 19.00
Ma.12. Friluftsgildehal
i Spejderhytten 1. gruppe
Ti.13. Deadline Nøglen
To.29. Gruppemøde i 1. gruppe hos
Karsten
September:
Lø.07- Økseløb
Sø.08. Økseløb
Ti.17. Spejdergildehal
Ti.17. Deadline Nøglen
Lø.21. Landsgildeting
Sø.22. Landsgildeting

Oktober:
Ma.07. Gildemøde 2. gruppe
Ti.22. Deadline Nøglen
To.24. Fellowshipday Køge
November:
Lø.02. I-Dag - Haslev
Ma.04. Gildemøde 1. gruppe
Ti.26. Deadline Nøglen
December:
Sø.08. Julemøde 2. gruppe
2020
Januar:
Ma.06. Nytårsgildehal 1. gruppe
Ma.27. Gilderådsmøde
Marts:
Ma.09. Gildeting 2. gruppe
April:
Ma.27. Sct. Georgsgildehal 1. gruppe
Maj:
Ma.11. Gildemøde 2. gruppe
Ma.25. Gilderådsmøde

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Elna Christiansen

13. august

Hjertelig tillykke
16

Juni:
Ma.15. Sommertur 1. gruppe

Deadline til nr. 6
er tirsdag den 13. august
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