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Jeg lover jer...
Nej, jeg bruger ikke ordet – nu har det
i flere måneder fuldstændig forandret
vores hverdag, forhindret os i at mødes
og passe vores gildeliv. Det betyder, at
vi virkelig er sultne efter at komme i
gang igen – jeg er i hvert fald!
Gildelivet har jeg altid opfattet som en
mere filosofisk fortsættelse af spejderlivet! For mig har alle de dybsindige
samtaler vi har ført ud på aftenen, når
de sidste deltagere blev hængende ved
lejrbålet, med en kop halvkold te, der
smagte lidt af brænderøg mellem hænderne, været filosofiske.
Vi sad tæt, dels var den danske sommernat ikke så lun og dels betød det,
at vi ikke behøvede at tale så højt og
noget af det, vi gav udtryk for, var ofte
noget vi ikke talte så meget om i dagens løb.

Når vi sad der i lyset fra bålet og udtrykte vores forundring over stjernehimlens uendelighed og dagens forskellige udfordringer sammen med
spejderne, der alle var i gang med en
udvikling fra barn til voksen. Så var vi
var de ”voksne”, vi var historien, der
kunne fortælle om ”fortiden” og dens
traditioner. De traditioner, det er nødvendigt at kende for, at der kan skabes
noget nyt, der kan bruges.
En af de ting, der er særligt ved spejderbevægelsen er, at vi aflægger et løfte
– for at kunne få lov at være med. Ikke
sådan et løfte, man giver sine forældre
om, ikke at køre på cykel uden cykelhjelm, men et langt mere personligt
– filosofisk – løfte, der siger noget om
den måde, vi vil leve vores liv på! Om
de spejdere, der aflægger deres spejderløfte i dag, føler det samme som vi
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Når man afgiver et løfte, lover man, at
man er villig til at blive holdt til regnskab for, at det man lover, bliver gjort!
Det kan måske få os til at overveje ordlyden i det løfte vi selv, som medlemmer i Sct. Georgs Gilderne aflægger,
når vi bliver optaget og bekræfter hvert
år til Sct. Georgs dag.
Holder vi os lidt til det filosofiske, så
bliver vi stillet til ansvar, hvis vi bryder
vores løfte! Hvis vi ikke stræber efter
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at stå fast på vores løfter, undergraver
det menneskeligheden.
Når jeg så lover at føre et Sct. Georgs
sværd mod det onde i mig selv – holder det op med at have mening – det
er et billede jeg ikke kan identificere
med, men et løfte, jeg kan blive stillet
til regnskab for! Det bliver uvedkommende – men vi lover det jo alle sammen – den sidste del, at kæmpe for det,
som efter min overbevisning er ret og
rigtigt, er jo godt nok, men hvad Sct.
Georgs sværdet bestiller – rent filosofisk – i 2020 forstår jeg ikke helt!
Lone Erkmann
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gjorde, da vi første gang aflagde vores,
ved jeg ikke. Men ordlyden er vist i dag
blot, at de lover at holde spejderloven!

Distriktet

SEPTEMBER
2. Distriktsgildeting/Suså Distriktet
novEMBER
7. I-dag

Distriktet

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

Kære gilde medlemmer
Vi er kommet i en lidt vanskelig situation, vedrørende rengøring på FARMEN, efter udlejning.

Vores nye rengøringsmand, Ole Olsen,
er desværre blevet ramt af 2 blodpropper og er blevet delvis lam i den ene
side af kroppen. Ole er ved godt mod
og har en god viljestyrke og er indlagt
til genoptræning i Hornbæk, men vi
skal ikke regne med at se ham før en
gang til næste år, hvis genoptræningen
går som Ole forventer det.
Vi har 5-6 rengøringer resten af året,
men det mest i juli og august. Det store
behov er, og det er her FARMBESTYRELSEN, vil høre om der er medlemmer der vil give en hjælpende hånd.

Vi har følgende opgaver på følgende
datoer:
• Inden 4. juli: (Bliver udført fredag
26. juni om formiddagen)
Udendørs toiletter (Er klaret af Niels
A). Udekøkken med fryser og køleskab. (John, Bente og Tommy).
Fuld rengøring af FARMEN (John,
Bente og Tommy). Denne rengøring
er planlagt, til fredag 26. juni om
formiddagen og der kan godt bruges
mindst 1 til 2 mere.
• Fredag 10. juli kl. 14.00:
Fuld rengøring efter skema. (Hans
K, SOLE og Kurt B.) Her er der
brug for 2 mere. Naturlauget tjekker
udekøkken og udendørs toiletter,
samt BUSSERHYTTEN.

Alle
gildebrødre
ønskes en
god og solrig
sommerferie!!!
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• Mellem lørdag 18. juli og lørdag
25. juli:
Fuld rengøring, efter skema, samt
udekøkken og udendørs toiletter og
tjek af BUSSERHYTTEN. (Her er
der brug for mindst 4 M/K).
• Mellem søndag, 9. august og mandag 31. august:
Fuld rengøring efter skema, samt
udekøkken, udendørs toiletter og
BUSSERHYTTEN. (Her er der
brug for 4 M/K).
• Mellem mandag 14. september og
torsdag 17. september:
Lettere rengøring af FARMEN, til
brug for konfirmation, 19. september. (2 M/K).
• Mellem den mandag 21. september og torsdag den1. oktober:
Fuld rengøring efter skema på FARMEN. (2-3 M/K).
• Mellem mandag 5. oktober og fredag den 9. oktober:
Fuld rengøring af FARMEN, efter
skema. (3 M/K).
• Mellem søndag 11. oktober og
mandag 26. oktober:
Fuld rengøring, efter skema.
(2-3 M/K)

Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at finde en løsning, men det bliver ikke løst
på denne side af sommeren.
Vi har 3 udlejninger, af hver en uges
varighed til FDF’er og spejdere hen
over sommeren, som skal bruge både
FARMEN, lejrpladserne, BUSSERHYTTEN og udendørs toiletter.
De 3 lange udlejninger hen over sommeren er en god indtægt, efter aflysninger på grund af CORONA, til en værdi
af ca. kr. 84.000,00.
Vi er nødt til at sikre en god rengøringsstandard, mellem udlejningerne,
så vi håber på positiv respons.
Vi er et par stykker i bestyrelsen, der
flere gange har taget rengøringen, efter
udlejning og det er en overkommelig
opgave.
På næste side kan du læse om de retningslinjer der er givet for rengøringen,
men det er selvfølgelig op de enkelte
selv at vurdere hvad de mener der skal
gøres.
Med gildehilsen og rigtig god sommer
til alle.
Tommy – Farmbestyrelsen
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RENGØRING PÅ FARMEN EFTER UDLEJNING
1. sal og trappeskakt:
• Gulve på 1. sal og trappen ned, støvsuges og vaskes.
• Vindueskarme og hylder tørres af.
Alle toiletter:
• Alle toiletter og kummer i stueplan
rengøres.
• Gulv vaskes. Spejle, vandhaner og
håndtag tørres af.
• Der skal være en toiletrulle på hvert
toilet.
• Brugte plasticposer udskiftes i trådkurvene.
• På dame- og handicaptoilet udskiftes brugte ladyposer.
Stueetagen, gang, overrum og
store lokaler:
• Alle vindueskarme tørres af.
• Alle gulve og måtter støvsuges
(fejes) og stengulvet vaskes.
• Trægulvet i stuen aftørres med en
hårdt opvredet klud, eller fugtig svaber, der må ikke komme klart vand
på gulvet.
• Spindelvæv tørres fjernes.
• Når det er nødvendigt, pudses vinduerne indvendigt og døre aftørres.



Køkken og depotrum:
• Opvaskemaskinen renses og ordnes
for madrester hver gang.
• Køkkenborde, hylder og fliser tørres
af.
• Kaffemaskine, ovn, komfur, køleskab og fryser, rengøres.
• Køkkengulv støvsuges og vaskes.
• Elkedel og kaffemaskine afkalkes en
gang om måneden.
• Hvis der er tid tilovers, ryddes der
op og sorteres i skuffer, skabe og depotrum.
Generelt:
• Varmen slukkes. Alle el-radiatorer i
stueetagen og på 1. sal slukkes også
i gildehal.
• Indvendig og udvendigt lys slukkes.
• Kontrollerer at lyset virker og evt.
skifte defekte pærer og rør.
• Sikre at affald er kommet i affaldscontainerne.
• Sætter nye plastsække i affaldsstativ i køkkenet og sikrer der er ekstra
sække i skabet.
• Tager aflæsningsblanket og nøgle
fra udvendigt nøgleskab og underretter Tommy om elforbruget.
• Indkøber manglende forbrugsvarer,
eller underretter Tommy om mangler og defekter.
Farmbestyrelsen
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foreningernes dag 2020
lørdag 5. september

AFLYST

Meddelelse fra Foreningernes dag:
Vi har i Foreningernes Dags styregruppe set os nødsaget til at
træffe den tunge beslutning at aflyse Foreningernes Dag her i
2020. Beslutningen er truffet i forståelse med Næstved Kommunes Center for Kultur og Borgerservice, som jo er den forvaltning
vi samarbejder med.
Der er åbenlyst en stor usikkerhed forbundet med at planlægge
begivenheder i efteråret 2020, da vi ikke kender det regelsæt, der
kommer til at gælde i starten af september. Ligeledes har mange
foreninger ytret betænkeligheder ved at skulle være en del af en
begivenhed, der samler mange borgere på relativt lidt plads - en
plads, der ovenikøbet er presset af testcentret i Rådmandshaven.
Ud over det, så ser vi store udfordringer med at samle det publikum, som vi er så afhængige af, for at kunne kalde FD for en
succes. Såfremt der bliver åbnet for større forsamlinger i efteråret,
vil vi som FD opleve en meget stor konkurrence fra alle de øvrige
både offentlige og private begivenheder, der er udskudt fra foråret. Det bliver simpelthen for svært at få folk til at komme forbi
vores plads den dag.
Vi siger fra FD styregruppen og CKB tusind tak for den opbakning og interesse I har vist FD, og vi lover at være tilbage med et
brag af en Foreningernes Dag i 2021. Vi ses!
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En glad kone med knold i nakken
fylder 90 år  – Tillykke
- Mara Dinesen 90 år 28. juli 2020.
”Maria, kan du huske da vi dansede ude
i huset i Appenæs, det var en mellemting mellem Fandango og Too-Steps?
Det var til noget Anne Linnet musik,
og selvom et lille skvat der også var
der sagde han ikke kunne lide Anne
Linnet, så fik den på alle tangenter. Det
er længe siden, men det er næsten alt vi
fortæller om.
Rent gildemæssigt, så var vi i samme
gruppe i mange år, og mange tak for
det, vi taler om 1970-80-90. I var lige
flyttet til Karrebæksminde, I kom fra

Vordingborg, i øvrigt lige som Trist der
netop har rundet de 90 år. Der må være
noget med luften eller vandet dernede i
Vordingborg, og lige som Trist og hustru, så fik I også 3 børn, 2 piger og en
dreng. Jo, Carsten lærte vi at kende.
Ud over gildet så var det at sejle jeres
helt store interesse, så meget klogt var
i flyttet tæt på havnen i Karrebæksminde.
I havde købt hus og have, men det med
haven var ikke noget der trak, her blev
der ikke anlagt en Rosenhave, ej heller
blev der “puslet om
rødbeder, selleri og pastinak”. Det var på vandet at I slog jeres folder, et par gange eller
tre var vi med, disse to
dagsture var altid festligt Maria, tak for det.
Men ellers tror jeg at
I har sejlet Smålandshavet tyndt, og i sommerferierne var det Det
sydfynske øhav der var
jeres legeplads.
Maria i hendes glansrolle.
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Maria. du har jo også haft et arbejde,
du var i mange år skolesekretær på
Karrebæk skole. Du må have været en
god person at komme ind til på dit kontor, når en lille pige eller dreng skulle
have hjælp. Sådan er du jo. Jeg har de
sidste 3 år tit været sammen med din
skoleleder på Karrebæk skole Kurt E.
Jeg fortalte ham at du nu fyldte 90 år.
Det kunne han næsten ikke tro. Maria
hun var altid en oplevelse sagde han,
og et glad smil gik over hans ansigt.
Rent gildemæssigt så har du også haft
et betydningsfuldt job. Du var i mange
år 2. Gildes valgte Stavherold. Du var
hende der startede selve gildehallen
ved at komme ind i vandrehallen og
fortælle, at på gildemesterens opfodring bedes gildebrødrene tage plads i
Gildehallen, var der gæster skulle de
sidde på den første række.
Det var også dig der myndigt fortalte
os i hvilken rækkefølge vi skulle forlade Gildehallen, altid med en tilpas
appel. Og så må vi ikke glemme, at du
i mange år var et fast punkt til Julegildehallen, hvor du altid havde fundet en
god historie du læst op for os. Lidt god
litteratur skader ikke, siger en tidligere
boghandler.

I de senere år har dit helbred svigtet
lidt. Jeg mødte dig oppe midt i byen,
der bor jeg jo, du sad i en “cykeltaxa”,
det var en venlig ung dame der trådte
pedalerne. Du lyste helt op, da du så en
du kendte, og jeg fik et af dine glade
smil, og vi fik en god snak, og den unge
dame fik et hvil. Sidst vi alle så dig var
sidste år på 2. gildes sommertur på Sorø
sø. Du fik hjælp af familiemedlemmer,
jeg tror at de er gode til at hjælpe dig,
når de får lov. Til slut. Maria pas godt
på dig selv og hils Carsten.”
Ole W.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Ewald Rasmussen 	20. juli
Maria Dinesen 	28. juli
Kurt Broneè 	11. august
Knud Krüger 	22. august

Hjertelig tillykke
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Nyt fra grupperne
Gruppe 2
Coronatiden har for gruppe 2 ikke kun
budt på aflysninger, tværtimod fik gruppen med undertitlen ”spejderi” endelig
gang i det vi allerhelst vil i gilderegi,
nemlig ”spejder for voksne”.

skidltes havde vi fastsat en dato i maj
for vores næste møde, med forhåbning
om at vi evt. kunne besøge en seværdighed, men også en nødplan var med i
rygsækken hjem.

4 af gruppens medlemmer mødtes ved
spejderhytten i Lov en fredag eftermiddag i april, for i hyggeligt selskab (med
afstand) at bage et snobrød, drikke en
kop kaffe og få drøftet hvad vi hver
især havde af forventninger til gruppen: Hurtigt blev vi enige om at sheltertur, bålmad og ikke mindst oplevelser i
naturen står højt på listen. Og inden vi

Desværre var Danmark stadig ikke lukket op da vi igen skulle mødes, så det blev
plan B der blev ført ud i livet den 24. maj:
Vejrguderne viste sig bestemt ikke fra
deres bedste side da man om morgenen
slog øjnene op, men spejdere lader sig
jo ikke slå ud af ”lidt” regn, så som aftalt mødtes vi ved Esthers sommerhus i
Vesterhave kl. 9.30.

10
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Ved ankomsten var regnen stoppet og
vi kunne uden besvær starte på dagens
aktivitet som var ”Brunch fra bål”
– der må dog ikke tændes bål på området så vi havde medbragt grillbriketter og dutchgryder (vi brugte dog kun
lågene), og på Heidis opfordring blev
der lavet toast med æg i midten og
omviklet med bacon og der blev stegt
brunchpølser – det smagte fantastisk,
og i løbet af nul komma fem blev der
også bagt lækre pandekager. Alt blev
indtaget med velbehag, men pludselig
blev der igen åbnet for sluserne, så i
al hast søgte vi ly indendørs hvor den
hyggelige snak fortsatte.

Intet varer jo evigt, så regnen hørte op
og vi kunne begynde dagens anden programpunkt som var O-løb i Lungshave.
Alle 8 poster blev fundet i den stride
blæst, den sidste dog med besvær. Men
vi fik mod på mere…
Herefter returnerede vi til sommerhuset
hvor vi, inden vi tog afsked med hinanden nød endnu en kop kaffe og Esthers
hjemmebag. Og fik naturligvis planlagt
gruppens næste møde.
/Lykke

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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SOL, VARME og FRILUFTSGILDEHAL
– Susanne havde valgt at læse budskabet, der var skrevet af spejdercheferne
i DDS, hvis indhold havde stærke tråde
til vores gildearbejde. (Budskabet kan
læses andet sted i Nøglen).

19 medlemmer var mødt op denne dejlige sommeraften – første møde og første Gildehal, siden CORONAEN lukkede Danmark ned.
Det var ikke kun glæden ved at kunne
komme i gang med gildearbejdet igen,
der skulle fejres – det blev også Sct.
Georgs Aften og fratrædelse og indsættelse af den nyvalgte kansler.
Gildebrødrene mødte op med godt humør og klapstole og det blev til en hyggelig vandrehal med megen snak, grinen, udveksling af nyheder m.v., inden

John M. kaldte sammen til friluftsgildehallen, som blev afholdt på boldbanen, i skyggen, med let brise og solen
tittende igennem træerne.
Der var tændt bål i bålfadet ved siden
af højsædet og Esther havde lavet bål
på bålpladsen, så det var klart med gløder, når der skulle ristes pølser efter
gildehallen.

gildemøde

på Affald Plus
tirsdag den 25. august
Nærmere oplysninger kommer senere, men sæt allerde nu
i kalenderen.
Vi håber på stor tilslutning.

12

Lykke holdt 5 minutters Sct. Georg,
med et godt indlæg om hvordan og
hvorfor vi lægger armene over kors når
vi danner kæde og her blev det også belyst om det var venstre eller højre arm
der skulle lægges øverst – men læs det
oplysende indlæg her i NØGLEN og se
hvad der er rigtigt.
Herefter var der en flot takketale til
Palle, for det store arbejde han igen-

nem mange år havde udført som kansler – heldigvis fortsætter Palle med
NØGLEN, men påtager sig også gerne
andre opgaver af grafisk art.
Herefter blev Tommy indsat som kansler – et job han havde virket i siden gildetinget – og Palle og Tommy byttede
herefter plads.
Bodil informerede om aflysning af
Troldelejren, grundet CORONA krisen
og de vanskeligheder det betød for afviklingen.
Der blev sunget mange gode sange fra
gildernes sangbog og vores egen nye

Gildehallen blev afviklet efter bogen,
med stavherold, faneherold samt gildeledelsen i højsædet, ved et bord med
blå dug, flotte blomster m.v. Gildebrødrene var placeret i deres medbragte
klapstole foran højsædet.
Efter indledningen og velkomsten læste gildemester, Susanne, Sct. Georgs
Budskabet – ikke det der var udsendt
af Sct. Georgs Gilderne, da det havde
været offentliggjort flere steder og alle
havde haft mulighed for at læse det

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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mestre, hvilket de klarede godt, trods
den store varme, som gjorde de selv var
ved at blive stegt.

sangbog der er fremstillet til Suså Gildet.
Herefter blev gildehallen lukket og det
var tid til pølser, brød, sennep, ketchup,
remulade, ristede løg, rå løg og agurkesalat, samt øl/vand, kaffe, the og drømmekage fra Brovst.

Omkring bålet var der god stemning
og der blev sunget sange fra spejdernes
sangbog, så minderne fra spejdertiden
blev genopfrisket. Ca. kl. 22.00 sluttede en bragende god aften i gilderegi
med at vi sang ”Nu flyver mørkets fugle” uden at vi tog hinanden i hænderne,
enkelte krydsede dog armene. Gildeledelsen og andre klarede oprydningen
og opvasken.
HUSK: Læs Spejderchefernes budskab
og Lykkes 5 minutters Sct. Georg.
Tommy

Herlighederne blev indtaget omkring
bålet, hvor Niels og Knud var grill

spejderchefernes budskab
- til Spejderdagen den 23. april.
Vi har alle sammen hørt historien om
Sankt Georg, som havde modet til at
tage kampen op mod en stor, ildspydende drage.

frem. Og vi kan vise det på mange måder. Én af dem er ved at gøre en forskel for andre – også dem, der ikke
har spurgt efter din hjælp, men som vil
have gavn af den.

De drager vi skal slås mod i dag bor
ikke kun i søer og tyranniserer ikke
udelukkende landsbyer. Nutidens drager findes i skolegården og på arbejdspladsen, og de viser sig ved mobning,
udelukkelse og et vaklende fællesskab,
der har brug for hjælp. Det er svære,
hårde og snedige drager, som kræver
mod og sammenhold at besejre.

Selv hvis du udviser modighed, men
ikke lykkes med det, du vil, skal du
ikke slå dig selv oven i hovedet. Faktisk
skal du hellere fejre dine fejl end frygte
dem. Fejl får os nemlig til at vokse, og
de er en glimrende læremester, der gør
os bedre. Med tiden glemmer vi nemlig
vores fejl – men vi glemmer heldigvis
aldrig det, fejlene lærte os.

Mod kommer i mange størrelser og former, og du kan være modig på din helt
egen måde. For mod handler om alt det,
man ikke er så god til endnu, men som
man alligevel giver sig i kast med. Mod
er, når vi risikerer at fejle.Tænk på den
første gang, du var på natløb midt om
natten. Tænk på dengang, du delte en
af dine inderste hemmeligheder med
din ven fra patruljen. Og kan du også
huske den første gang, du forsvarede
én, som de andre gjorde grin med? Det
hele var grænseoverskridende, fordi
det var første gang - men du gjorde det,
og det krævede masser af mod!

Vi lever i en tid, hvor der er mennesker,
som har brug for hjælp. Her er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan – nogle gange
hver for sig. Og nogle gange for mennesker, vi slet ikke kender. Det er heldigvis noget, vi som spejdere er rigtig gode
til, fordi vi har prøvet det mange gange
før. Vi skal blive ved med at have modet
til at hjælpe andre uden at forvente at få
noget igen og uden at få en belønning
for det. At være en god kammerat, det
er en belønning i sig selv. For når man
er det, er man en god spejder og mindst
lige så sej som Sankt Georg.

I udfordrende situationer kan modet
gemme sig lidt, men måske er det lige
præcis der, vi skal prøve at grave det
14

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

Rigtig god spejderdag. Vi glæder os til
at se jer tilbage i spejderland.
Med spejderhilsen
Mathias og Kristine, Spejderchefer

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

Suså Gildet

5 minutters sct. georgs
SusåGildets gildehal 16. juni 2020
”Ja, jeg fandt tidligere på året en artikel
på spejdernet.dk, som jeg printede og
gav til Susanne med ordene: Det kan
være du kan bruge dette en dag, og hun
synes det var dejligt med ny inspiration
men så endte det åbenbart med at jeg
selv skulle stå for at delagtiggøre jer i
artiklen så det er det jeg lige vil bruge
et par (ikke 5) minutter på.
Vi må nok alle som spejdere, ledere og
gildebrødre indrømme, at vi ikke kan
sige os fri for, når vi danner en kreds
ved afslutning af spejdermøder og gildemøder for at ”smede en kæde fast” at
kigge rundt på de øvrige i kredsen for
at konstatere om alle nu har ”venstre
over højre” eller er det faktisk ”højre
over venstre”?
Det har gennem tiden givet mange anledninger til hovedbrud for hvad er det
rigtige?
Først lige lidt fakta fra wikipedia om
højre/venstre:
Ordet “højre” stammer via gammeldansk høghræ fra norrønt hǿgri, fra
adjektivet hǿgr med betydningen “bekvem”.
Den højre hånd er for de fleste den, det
er bekvemt at bruge.
“Hun er hans højre hånd” betyder nærmest at være uundværlig.
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“Venstre”, også fra norrønt, er dog beslægtet med “en ven”. Man har tænkt
sig, at ordet var en eufemisme, altså et
ord, der bruges som omskrivning for
et andet, der er uønsket eller tabu-belagt netop fordi venstre hånd blev anset
som ringere end højre. Ordet left, (som
vi kender fra engelsk) betød både “venstre” og “skadelig”.
Og ofte opfattes “venstrehåndsarbejde”
som noget andenklasses.
Tilbage til artiklen …
Hvorfor krydser vi i det hele taget vores arme?
Krydsede arme er et symbol på venskab og det forpligtende fællesskab vi
ikke kan komme ud af…..
Og samtidig er det et opgør med en
mere militant tradition hvor man stod i
rækker fremfor i cirkler.
Hvilken version er så den rigtige?
Repræsentanter har fra hver sin højre/
venstre lejr har hver deres gode forklaring på hvorfor netop deres måde er
den rigtige.
Eksperter fra KFUM-spejdernes historiske udvalg har researchet en del og er
stødt på begge metoder og har således
ikke kunne finde svar på hvad der er
mest rigtigt og konkluderer derfor at:

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

Det ene er ikke mere rigtigt end det andet…
Men hvad ligger til grund for de to versioner?
Læger man højre over venstre, lægger
man den stærke sværdhånd øverst for at
beskytte det svage hjerte – som symbol
på at den stærke beskytter den svage

blevet i tvivl og jeg vil bede jer om, når
vi på den anden side af Corona’en igen
må slutte kreds, om ikke at rette på dem
der har valgt den anden version end din
for som spejder lytter man til andres
mening men danner sin egen…...
God sommer

Lykke Bak

Lægger man venstre over højre har
man med sit hjerte blokeret den stærke
sværdhånd og dermed vist ubetinget
tillid…
Det er vist ikke underligt at det for
eksperterne er svært
at vurdere hvad der
er mest rigtigt, hvad
tænker I?
Spejdere er jo både
tillidsfulde, hjælpsomme og beskyttende overfor såvel
hinanden, naturen
og vores klode!
Jeg selv der altid
har haft venstre over
højre er pludselig
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Præstø

Præstø

Orienteringsturen 2020

I-dag 2020

Turen måtte blive lidt anderledes, da vi
ikke ville køre langt i hver sin bil i stedet for at fylde bilerne op, som vi ellers
plejer at gøre.

Lørdag 7. november kl. 10.00-15.15
i Faxe.
DIS Inga Gustafsen skriver:
Programmet er igen i år et spændende
program, der sætter fokus på nogle andre aspekter i tilværelsen. Vi prøver at
være så alsidige som muligt i vores valg
af emner.

Det blev derfor en mellemting mellem
et postløb og et rally på Jungshoved,
hvor alle fandt frem til posterne og
holdt tiden i fin stil.
Holdene startede på hver sin post og
undgik på denne måde at blive en større
gruppe samlet under turen. Kun sidste
post var fælles.

Der var god plads til at holde afstand i
Rikas store have
Under turen skulle holdene skrive en
tursang. Den korteste var fra hold 1 og
lød:
Jeg ved, hvor der fandtes en have så
kæk,
hvis bare corona’n nu end’lig går
væk!
Men Mette i jerngreb nu holder hver
by.
hør holdt nu – for nu vil vi ud i vor by.
(lettere redigeret af red.)

Efter
sommerferien
Vi forventer at starte op i august med
en friluftsgildehal, sådan som vi plejer.
Tid og sted vil blive sendt ud på mail i
løbet af juli.
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Prisen for middag, kaffe og 2 seriøse
foredrag forventes at blive på 200 kr.
Se program mm på bagsiden.

Den årlige
flagstangsvask
Erik, Rika, Ulla, Ingrid, Lis H og undertegnede har vasket og renset flagstængerne.
Så nu kan de pryde byen hen over sommeren.
Marjun

gildeting
Onsdag 24. juni kl. 13.00
Som I kan se i Jeres mailboks, satser vi på at sidde udenfor hytten,
med afstand, på grund af corona.
Hvis vejret svigter, bliver det indenfor i hytten.
Der bliver ingen servering.
Medbring egen drikkelse, kop, kage
eller hvad I ønsker, og evt. et klapbord. Vel mødt
Gildeledelsen

Tillykke
- til Henrik med 75 år den 8. august.

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne,
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter
Information om I-dagen 2020, primo juni 2020
lørdag den 7. november 2020 kl. 10.00-15.15
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Dette er vort forslag til I-dagens indhold. Vi håber at vi kan gøre som vi plejer med middag, kaffe
og 2 gode foredrag for 200,- kr. Men - på nuværende tidspunkt kender vi ikke betingelserne for at
afholde større møder. Vi må derfor afvente helt præcise oplysninger om antal, pris, tilmelding etc.
I får det når vi ved det. Vi håber at det har interesse og at I allerede nu sætter kryds i kalenderen.
Formiddag - Hans Petter Hougen – 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 og
i flere kriminal-reportager i TV.
Hougen har skrevet en bog med titel som dagens foredrag og har
sammen med politi-efterforskeren Bent Isager Nielsen udgivet
samtalebogen ”De 7 dødssynder”.
Retsmedicin handler om at dokumentere død og katastrofer samt om
retfærdighed. Alvorlige og nødvendige sider af tilværelsen er ikke
nødvendigvis dødkedelige at høre om.
Eftermiddag - Anne Knudsen og Steen Valgreen om bogen ”Du kom med alt det der var dig”
– en samtale med digteren Jens Rosendal om liv og forfatterskab.
Anne Knudsen og Steen Valgreen har gennem
lange og gode samtaler med Jens Rosendal –
ofte over en rullepølsemad og et glas mørkt øl
– skrevet bogen om Jens Rosendals liv og
forfatterskab. Billedet viser hvem og hvordan.
Bogen gennemgår flere af Jens` sange og
baggrunden for deres tekster, men altid ud fra
Jens` livsfilosofi om at stå ved den, du er, hvor
svært det end kan være.
Jens Rosendal er den forfatter som har flest sange optaget i Højskolesangbogen, og en anekdote
siger, at hvis man taber en højskolesangbog på gulvet, vil den altid lande slået op på ”Du kom med
alt det der var dig”. Danmarks mest populære fællessang.
Kom og vær med til at synge Jens Rosendals dejlige sange og ikke mindst høre om baggrunden for
disse sange.
I er velkommen til at kontakte de ansvarlige, som er:
Jette Rasmussen
DUS - Dragsholm
6130 7269
Inga Gustafsen
DUS - Gøngerne
5171 4867
Amy Jørgensen
DUS - Lolland Falster
2970 3899
Ole Skude
DUS - Vestsjælland
2137 1643
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jetteogfrode@mail.dk
igustafsen@gmail.com
k@jak5.dk
goskude@gmail.com

20201107infojuni.pdf

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

