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baltic pipe
Baltic Pipe – forleden dag var der en
fin tegning i avisen, den viste en hasselmus, stående med ”hånden” rakt
frem mod et stort rør, for at stoppe det.
Jeg husker den modvilje, der var for
nogle år siden, da vi først hørte om
planerne om at lægge den store gasledning ned tværs over Sjælland. I årenes
løb har flere grupper demonstreret, og
der har været meget skriveri om emnet.
Men regeringen havde givet tilladelse
til gasledningen. Så der var ikke meget
at gøre.
Men lige pludselig blev arbejdet nedlagt, sat på stand-by indtil videre. Det
store gravearbejde har været i gang
længe og ligger som et stort ar, tydeligt at se på vejen mellem Næstved og

Slagelse. Lodsejerne er utilfredse med
erstatningerne, gravearbejdet er blevet
mere omfattende og har taget længere
tid ind beregnet.
Men det var en hasselmus og andre af
de smådyr, som vi skal passe på, der nu
har stoppet projektet. Spændende hvad
det kommer til at ende med, jeg gætter
på at projektet bliver gennemført, men
nok bliver endnu dyrere end oprindeligt budgetteret.
I sidste uge blev et planlagt motorløb
heldigvis stoppet, inden det kom i gang.
Mogenstrup grusgrav, skulle have lagt
jord til et stort løb her midt i juni. Kommunen havde givet den fornødne tilladelse, men ingen af kommunens folk
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havde åbenbart været ude i grusgraven,
som er lidt af en naturperle.
I løbet af det sidste årstid har mange
danskere haft glæde af at tage ud i naturen og at nyde den i fred og ro. Børnenes glade stemmer har lydt i skovene,
de er blevet vænnet til ture i skoven, og
nu er badesæsonen også ved at være i
gang.
I formiddags var jeg med min vandregruppe i skoven, på vores mødested
kom der to andre store grupper. Skoven
er stor, så der er heldigvis plads til os

alle. På grund af tidspunktet, en hverdags-formiddag, er det jo tydeligt, at vi
alle var i pensionsalderen.
Jeg nyder at komme ud i naturen, både
på vandreture og som fuglekigger/lytter, men vil være slemt ked af det, hvis
der kommer alt for meget motorstøj.
Vi skal passe på de naturperler, vi har
i Danmark.
Merete
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HUSK! Gildemøder og -haller er åbne for alle GB.

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk

SusåGildets Spejdergruppe på
tur. Se side 8-9.
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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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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne,
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter
Indbydelse til I-dagen 2021
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.
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.
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Vi mødes i Rådmandshaven

lørdag 4. sept.
kl. 11.00-15.30
Hvis du har lyst til at repræsentere Gilderne
i Næstved en time eller to, kan du kontakte
Inger på mail inoc@stofanet.dk eller tlf.
2968 1114

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

Husk at møde op!

jetteogfrode@mail.dk
igustafsen@gmail.com
goskude@gmail.com

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

startskud
2021

- Suså Gildet 8. juni 2021
per sideløbende med laug og interessegrupper blev vedtaget.

Sct. Georgs Gilderne i Næstved holder igen startskud på
spejderåret 2021/2022

Snakken gik og stemningen var høj,
da Suså Gildet med næsten 3 måneders forsinkelse afholdt gildeting. Vi
begyndte med en dejlig mørbradgryde
og da alle var mætte, gik vi i gang med
den sædvanlige dagsorden. Det var jo
ikke de store ting GM havde at berette,
men der var dog lidt at fortælle om. Aktiviteten i gildet havde ikke helt været
nul.

mandag 16. august 2021 kl. 18.00-19.30

Der var ingen problemer med at få godkendt diverse regnskaber. Et forslag fra
GL om at lave funktionsbærende grup-

PS Suså Gildets medlemmer vil modtage et udførligt referat snarest muligt.

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.

Sole fra Fællesledelsen, GM Susanne
og GK Tommy.

22 gildemedlemmer havde fundet vej til
Farmen.

Efter kaffe med dejlig kage kom vi til
valg, hvor der var genvalg på alle poster.
Det var endnu lyst, da vi kunne afslutte
gildetinget.
SNN

Der vil være fællessang og underholdning på Munkebakken

Vi slutter af kl. 19.30 på Munkebakken

Med venlig hilsen
Sct. Georgs Gilderne
i Næstved
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nyt fra grupperne
Spejdergruppen
Tiden flyver og spejderigruppen er desværre ikke så god til at få skrevet om
vores bedrifter, men vi har dog mødtes
flere gange i dette halvår.

I både januar og februar mødtes vi til
traveture henholdsvis Ydernæs rundt
og rundt i Holmegaard mose med efterfølgende kaffe/kage i det fri. Og i april

havde vi planlagt at skulle fortsætte lidt
tovværksarbejde (bordskånere eller lignende), men vi må nok erkende at der
er plads til forbedring, tror vi har brug
for kyndig vejledning, for det med at
følge billeder/tegninger fra nettet eller
opslagsværker, det er ikke bare lige til.
Så vi kastede os i stedet over nogle af
mine mange IQ-puslespil - det er jo
heller ikke nemt, men vi er heldigvis
stædige og fik løst ret mange… mens
vi smovsede i dejlig brownie med hindbærmousse.

ved Tove Ditlevsens vej, og som det
fremgår af billederne her og på forsiden, blev det ganske vellykket.
Efter fortæring af Bøf Stroganoff gik vi
en dejlig tur, inden vi tilbage i bålhytten drak kaffe og spiste Esthers hjemmebag.
Vores næste programpunkt er en udflugt til Vestegnen hvor vi skal på troldejagt efter Thomas Dambos glemte
kæmper.
Lykke

I maj kastede vi os atter ud i en omgang
bålmad, der blev tilberedt i bålhytten

Alle
gildemedlemmer
ønskes en
god og solrig
sommerferie!!!
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GRUNDLOVSDAG

SPEJDERHYTTEN

I alt 12 gildebrødre og ægtefæller nød
en fin sommerdag på Jungshoved. Efter
en årrække ude på Maderne og derefter Bøndernes Egehoved og Bastionen

Mens disse linjer skrives, holder gildeledelsen m.fl. møde med spejderlederne angående den fremtidige optimering, drift og brug af spejderhytten.

Pølserne er fast menu på grundlovsdag
i Præstøgildet.

Rododendron-skoven stod i fuldt flor.
ved Rone Klint, har den traditionelle
grundlovsfejring ført en lidt omflakkende tilværelse.

Der blev sunget både fællessang og
fødselsdagssang for redaktøren

Da grundlovsdag faldt på en lørdag,
kunne vi mødes i gildemesters have
den udslagne eftermiddag og tidlig aften. Vejret indbød ikke til anden aktivitet end råhygge og en masse snak efter
den lange mødepause.
Og så skulle der også være god tid til
at nyde kaffen med hjemmebagt bradepandekage med hindbærsyltetøj og
makron-top. De obligatoriske pølser
fik følgeskab af tilbehør i bedste pølsevogns-stil.

EFTER-FØDSELSDAG
Som bekendt er jeg, Lis Dam fyldt 80
år. Hjertelig tak for gaven fra Præstøgildet.
Jeg håber på sommerhusvejr i august,
så jeg evt. med kort varsel pr. mail kan
byde på kaffe og håndmadder på Sommerlystvej 5, Mosebølle. 4640 Fakse.
10
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Desuden kan vi glæde os over, at Spejderhytten igen kan åbnes op efter måneders nedlukning pga. Corona.

Det har i årenes løb været en stor glæde
for Sct. Georgs Gildet at have mulighed
for at sikre spejderne tag over hovedet
og gode rammer om deres aktiviteter;
men lige nu drejer det sig om at få tilpasset Sct. Georgs Gildets indsats til
kræfterne og mulighederne.
Spejderhytten har været et fantastisk
samlingssted for både spejderne og Sct.
Georgs gildet i mere end 60 år. Mødet i
dag har derfor et rigtig godt fundament
at bygge fremtidens arbejde på.

TILLYKKE

Stort tillykke til Lisbeth Kingo,
der fylder 75 år den 16. august.

gildeting
og gildehal
Næste møde bliver onsdag den 11.
august kl. 18,30
Medbring evt. egen aftensmad.
Dagsorden og bilag til gildetinget
2021 er tidligere udsendt pr. mail
den 22. februar 2021.
Påmindelse sendt dags dato.
Let servering efter gildehallen.
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god sommer
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