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Fælles

Spejderorganisationerne har rimelig 
tilslutning. Hvorfor er det så at spejde-
ridéen for voksne ikke har samme ef-
fekt? 

Det stødt faldende antal gildebrødre og 
nedlukninger af gilder, giver grund til 
bekymring for gildebevægelsens frem-
tid. Har spejderidealerne, som gilde-
bevægelsens idegrundlag bygger på, 
en fremtid? Hvis vi mener ja, så skal 
der findes nye måder i vores arbejds-
former. 

Nye gildebrødre skal føle, at gildearbej-
det giver mening. Vi må se i øjnene, at 
vi nok holder fast i gamle ritualer, fordi 
det er dem der siger os noget, men må 
nok erkende, at kan virke lidt ”støvet” 
på dem, der er et par generationer efter 
os. Selve idégrundlaget kan vi nok ikke 
blive uenige om, at det skal bevares. 
De ydre rammer må vi nødvendigvis så 
ændre sig, hvis vi skal tiltrække tidli-
gere spejdere og spejdervenner.

Jeg tror ikke, at det er tillokkende for 
dem under 50, at blive en del af en 
gruppe, hvor gennemsnitsalderen er 
tæt på 80 år. Altså må opgaven gå ud 
på, at nye og yngre gildebrødre får mu-
lighed for at finde deres egen arbejds-
form uden, at vi ”gamle” blander os. Vi 
skal selvfølgelig stå til rådighed med 
den hjælp, vi kan yde, og så huske ikke 

Flere Gildebrødre øNSkeS
at være negativ overfor nye tanker og 
idèer.

For at det skal lykkes, må vi i gilderne 
bestræbe os på at være synlige i lokal-
samfundet, for kun ved en aktiv indsats 
kan vi vise, at vi har noget at tilbyde 
der sagtens kan måle sig med alle de 
andre tilbud, der fylder hverdagen.

Jeg tror, at en god spejderkontakt er 
en vigtig måde at synliggøre gilderne. 
Mange forældre er aktive i deres børns 
spejderaktiviteter, så kunne det tæn-
kes, at en invitation til disse forældre, 
hvor vi beværter dem, samt fortæller 
om gilderne og Farmen var en måde, 
at komme i kontakt? Hvis de så viser 
interesse, kunne det så være en idé, at 
engagere dem i nogle opgaver, uden at 
de i første omgang måtte føle sig bun-
det?

Dette blot nogle tanker fra nytiltrådt 
gildemester.

God sommer
Kurt Muusmann

	 	

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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Næstved fælles

StartSkud  
2022

Sct. Georgs Gilderne i Næstved holder igen startskud på 
spejderåret 2022/2023 
                        

Lørdag 13. august 2022 kl. 10.00
             
Vi mødes midt i Næstved kl. 10.00 – herfra går vi i samlet optog gennem 
byen med De grønnes Tambourkorps forrest til Munkebakken. 

Der vil være fællessang og underholdning på Munkebakken. 

Vi slutter af kl. 12.00 på Munkebakken 

Med venlig hilsen  
Sct. Georgs Gilderne 
i Næstved

Fælles
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Næstved fælles
	 	 	 	

Naturlauget havde en mindre opgave, 
sidst vi var sammen. Vores hovedop-
gave den dag, var at grave et stort og 
meget dybt hul. Nu har vi fået en dejlig 
stor, næsten vandret lejrplads til vores 
gæster, men der manglede jo et sam-
lingspunkt på pladsen. Når man er på 
lejr er det oplagt at samles om en flag-
stang til flaghejsning, til nedtagning af 
flaget eller bare til en almindelig ori-
entering om dagens program. Men hov 
– der manglede jo det absolut vigtigste: 
Flagstangen. Derfor mødte alle � (skri-
ver fire – ja så mange er vi i naturlau-
get) for at grave det føromtalte hul, for 
bagefter at fylde det op med beton for 
at støbe fundamentet til vores nyind-
købte flagstang.

� personer var ikke én for meget. For 
medens den ene gravede, skulle den 
anden køre jord væk. En tredje person 
tørrede sveden af og den fjerde kom 
med små opmuntrende tilråb til ham 
der gravede! Selvom det havde regnet 
en del i dagene inden, var det kun de 
øverste 5-�0 cm der var til at grave i. 
Resten var knastørt og stenhårdt, så det 
var en drøj omgang.

Endelig nåede vi den anbefalede dybde 
til en flagstang på �0 meter, men der-
med var vores trængsler ikke forbi. 
Det skulle jo fyldes op med beton, men 
de � sække vi havde fået tildelt, rakte 

NaturlauGet iNFormerer

Næstved fælles

som en skrædder i helvede, så vi måtte 
have en stafet til Næstved for at hente 
� sække mere.

Resultatet af vores fælles anstrengelser 
kunne vi alle se ved Gildemødet den 
��. maj. Dannebrog er jo smukkest i 
modvind, men lige nøjagtigt den aften 
var det fuldstændigt vindstille. Hele 
gildet samledes om flagstangen, mens 
fastgørelsen af flaget blev foretaget 
af en sand mester udi knob. Vores nye 
gildemester assisterede på bedste vis, 
så flaget ikke på noget tidspunkt rørte 
jorden. Til tonerne af ”Der er ingenting 
der maner…”, smukt sunget af det sam-
lede gilde, gled flaget til tops helt uden 
problemer. Resten af aftenen beskrevet 
andet sted her i Nøglen.             Kurt J.

Alle 
gildemedlemmer 
ønskes en  
god og solrig 
sommerferie!!!

ForeNiNGerNeS 

daG 2022

lørdaG 3. SePtember  
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

Vi mødes i rådmandshaven 
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Suså
Nyt Fra GruPPerNe

Gruppe 4
Referat fra gruppemøde den 16. maj 
hos Emmy. Mødet blev afholdt i Kind-
hestegade, så undertegnede også kunne 
være med, trods brækket ankel.

Vi begyndte med at tale om kommende 
arrangementer i gilderegi. Ligeledes 
fik vi fastlagt første gruppemøde efter 
ferien til den 29. august kl. 14.30 hos 
Robert.

Efter disse indledende øvelser fortalte 
Emmy om sit spændende familie- og 

arbejdsliv, der jo spænder over længere 
tid end os andre.

Hun fortalte om sin skolegang på en 
lille pigeskole i Ringstedgade og om sit 
liv i en mandeverden som ikke endnu 
ikke var vant til piger. Vi fik også fortalt 
historien om smedefirmaet som Emmy 
i mange år var leder af. En fortælling 
fyldt med anekdoter om livet i Næstved 
gennem mange år.

Ref. Susanne

Suså

Gruppe 2
Hele gruppen, minus John, var mødt 
til mødet i gruppe � hos Palle mandag 
den 23. maj.

Knud havde været til møde med SL�0��-
udvalget for Næstved, og han kom med 
nogle interessante oplysninger om lejren 
og de ideer de havde om det gennemgå-
ende tema. Næstved har udråbt sig selv 
til noget de kalder ”Næstved Kunstby”, 
og i den anledning har de udgivet et 
hæfte. Nu kan kunst jo mange ting, og 
det kan defineres på mange måder. I 
dette tilfælde er det gavlmalerierne som 
Næstved efterhånden har rigtig mange 
af. Spejderne i Næstved og omegn har 
endda fået designet lejrmærket med et 
logo der viser maleriet på bagsiden af 
biografen på Toldbodgade, og teksten 
”Næstved Kunstby”. Her kom så ideen 
om, at arrangere et åbent gruppemøde 
eller gildearrangement, hvor vi tager en 
guidet tur rundt i Næstved by og kigger 
på Gavlmalerier.

Vi nåede også at komme ind på For-
eningernes Dag den �. september, og en 
evt. deltagelse. Der er stor enighed om, 
at selvfølgelig skal vi deltage under en 
eller anden form. Her kunne gruppen 
godt bruge nogle ideer til spændende 
aktiviteter vi kunne diske op med!

Så var det Palles tur til at fortælle om 
Fællesskabsstaffeten der bliver afholdt 
i dagene �5.-�0. september. Det kræ-
vede mange spørgsmål om konceptet, 
som også lidt virker lidt kringlet. Som 
jeg forstod det, skal hver forening i 
Næstved arrangere en aktivitet som 
skal vare en begrænset tid, hvorefter 
en anden forening overtager, og sådan 
fortsætter det indtil den store finale.

Spørgsmålet er om Sct. Georgs gilder-
ne skal deltage. At dømme ud fra stem-
ningen bliver det vist ikke der, vi skal 
bruge vores krudt.

Som sædvanlig når gruppen 
mødes, gik snakken lystigt, og 
det kan sommetider være svært 
for den stakkels referent at få 
det hele med. Jeg håber det er 
lykkedes så nogenlunde, men 
ellers må i bære over med mig.

Kurt J.

Designet lejrmærke.
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Suså

- tirsdag den 31. maj
Ikke mindre end �� medlemmer, var 
mødt op denne aften, for at afslutte 
gildeåret, med et møde udendørs, med 
bål, pølser, kartoffelsalat, brød, kaffe, 
the og hjemmebagt kage.

Vejret var ikke lovet alt for godt, så 
for en sikkerheds skyld, havde turha-
vende gruppe rejst et samlingstelt, hvis 
regnen skulle blive for kraftig – men 
vi blev snydt – solen skinnede, da vi 
kom og det gjorde den hele aftenen, 
indtil den forsvandt i horisonten; vind 
var der også blevet lovet, men ikke en 
vind rørte sig – vejret var perfekt til en 
udendørs aften. 

Det var planlagt, at vi skulle indvie 
den nye flagstang på lejrpladsen, som 

Sommer Gildemøde

naturlauget havde støbt sokkel til og 
herefter skulle vi hejse det nyindkøbte 
flag. Tommy fortalte kort om flagets 
historie, som ikke stammer fra ����, 
men først kom til Danmark i ��5� 
– men den historie kan læserne selv 
undersøge. Herefter skulle flag og flag-
stang indvies – vores nye gildemester, 
Dot, og vores flagherold, skulle stå for 
at sætte flaget og det gjorde de godt, 
alt imens de fremmødte sang ”Der er 
ingen ting der maner”. Da flaget var 
sat, ville vi godt have set det blafre i 
vinden, men da det var vindstille, kom 
det ikke til at ske. 

Så var det tid til det kulinariske, som 
Bo, Lykke og Niels stod for – der var 
flere forskellige slags pølser og de var 
også stegt på forskellig måde – nogen 
havde fået meget varme, andre endnu 
mere og andre var tilpasse – den sam-
me omgang fik brødene, men alt kunne 
spises og alle fik hvad de ville have. 
Kaffen og Lykkes hjemmebagte kage, 
hvor man selv kunne vælge om den 
skulle være med flødeskum eller creme 
fraiche, gled også ned med stort velbe-
hag.

Ingen sad i teltet, alle sad ude i de med-
bragte stole og der var en god summen 
og snak, lige som der også blev sun-
get forskellige sange, med godt humør, 

Suså

men også med alvor, da vi også fik 
snakket om tidligere gildemedlemmer, 
som ikke længere var blandt os.

Ca. kl. ��.�5 var solen forsvundet bag 
træerne og kulden begyndte at indfinde 
sig og hvis vi skulle stryge flaget inden 
solnedgang, var det ved at være på tide. 
Dot og Helge tog sig af nedhalingen 
og efter at have lagt flaget sammen og 
sat vimplen, sluttede vi en god og vel-
besøgt aften med at synge ”Nu flyver 
mørkets fugle”.

En rigtig god sommer til alle – vi ses 
om ikke før, så til august.

Tommy
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Suså

� medlemmer af kulturgruppen, havde 
sat hinanden stævne, lørdag den 14. 
maj, ved BIO på Kattebjerg – vi skulle 
se afsnit � af filmen ”De forbandede 
år”, hvor etteren sluttede brat i ���� 
og vi sad tilbage og manglede en slut-
ning på familiens udfordringer, hvor 
nogle var tyskervenlige, andre mod-
standsfolk og andre passede bare dem 
selv. Faderens fabrik producerede til 
tyskerne, på opfordring fra den danske 
regering.

Filmen fortsatte hvor den tidli-
gere slap og var en god fortælling 
fra besættelsestiden og tiden efter 
befrielsen. Der var formidable 
skuespils-præstationer, men indi-
mellem blev der også kørt lidt i 
tomgang, men så var der mulig-
hed for at tage sig en slapper i 
biografens lækre stole, som kun-
ne indstilles i mange positioner.

Efter filmen, gik vi ned på hjør-
net og fik en forfriskning og 
talte om hvad vi havde set – her 
var der også underholdning – Ib 
ville bare have en almindelig øl 
fra flaske eller skænket i glas og 
det kunne de unge piger slet ikke 
finde ud af, selv om vi sad og 
kikkede på en øl hane med alm. 
Pilsner øl – det endte ud i, at Ib 
fik serveret en ½ liter Næstved øl 

kulturGruPPeNS bioGraFtur
på flaske på �,5 pct. – jo, det kan være 
svært at være ung og uerfaren i restau-
rationsbranchen – men vi skal jo alle 
lære – og tror også, at Ib kunne lide sit 
øl.

Ved �8.00 tiden gik vi hver til sig, ef-
ter endnu et godt arrangement i kultur-
gruppen – igen iscenesat af Bente.

Tommy

Suså

En dejlig eftermiddag i maj mødtes alle 
spejderigruppens 5 medlemmer ved 
Busserhytten for at lege og spise god 
mad. Når jeg skriver god mad, er det 
selvfølgeligt mad der er lavet over bål!

Vejret var perfekt, så vi fik hurtigt hen-
tet noget brænde og tændt et bål. Ime-
dens Knud og undertegnede sørgede 
for bålet, gik Heidi, Lykke og Esther i 
gang med at tilberede menuen: græske 
frikadeller/kødboller med flere slags 
salat og pandestegte kartoffelbåde.
Normalt ikke noget man ville tilberede 
over et bål, men vi er ligeglade med det 
normale.

SPejderiGruPPeN
Bålet passede nu sig selv, og der var 
ikke behov for flere til at snitte og hak-
ke, så jeg tog lige et kig ind i hytten. 
Det skulle jeg nok ikke have gjort, for 
den trængte i den grad til både opryd-
ning og fejning, så jeg fandt en elendig 
kost og fik fjernet det værste. Måske 
skyldes den manglende renlighed, at 
der hverken er ordentlige koste, skovle 
eller fejebakker; det må hyttelauget se 
at få gjort noget ved!

Nå, men i mellemtiden var maden klar, 
og det var en sand oplevelse: den var til 
mindst � Michelin-stjerner, og det var 
omgivelserne også: fuglefløjt og her-
lige dufte. Til en god middag hører der 
også en ordentlig dessert til, og hvad er 
mere passende end at lave en svingende 
portion pandekager. De blev serveret 
med mange slags syltetøj og marme-
lade. Eneste minus var den manglende 
Nutella og is. Det trækker lidt ned, men 
godt smagte det alligevel.

Nu var det blevet tid til at lege, så vi fik 
samlet stativet til stigegolfen, og prø-
vede at få de � kugler til at blive hæn-
gende, men det er sværere end det ser 
ud til. Hvem vinderen blev er uinteres-
sant, og da duggen i mellemtiden var 
begyndt at falde, var det tid til at rydde 
op og pakke sammen. Endnu en god 
dag sammen med Spejderigruppen.

Kurt J.



�� Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” �5Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

Præstø
lokalredaktøreNS klumme
Det bliver ikke et fast indslag! Men jeg 
har ikke meget andet at bringe i dette 
nummer. 

Alle gildebrødrene er blevet opfordret 
til at skrive noget, der kan forklare an-
dre, hvad det vil sige at være med i et 
Sct. Georgs Gilde. Jeg ser det som vig-
tigt, at vi får sat ord på hvad vi er, ud 
over at fortælle om, hvad vi gør. 

Der er absolut intet galt i, at vi synger 
spejdersange eller tyr til Højskolesang-
bogen. Men vi er jo ikke længere børn 
eller unge. Sct. Georgs Gildet er heller 
ikke en folkelig, altfavnende højskole-
bevægelse. Men hvad er Sct. Georgs-
gilderne da? Vi kan jo ikke definere det 
ved blot at sige, hvad vi ikke er.

Jeg bringer ikke disse vers som et ud-
tømmende svar på, hvad vi forstår ved 
at være medlem af et Sct. Georgsgilde. 
Jeg ser meget gerne, om nogen tæn-
ker: ”Det kan gøres bedre!” Tag derfor 
dette indlæg som en opfordring og ud-
fordring til at bidrage med jeres egne 
tanker:

Melodi: Nu går våren gennem Nyhavn
Her i vort Sct. Georgs Gilde 
rulles Danmarks fane ud. 
Både tidligt eller silde 
bærer fanen fælles bud 
om at være tro mod landet, 
tænke på vor nabos vel, 
dele det, vi ser som sandhed 
bygge op vort sind og sjæl.

Sker det end vor verden ramler, 
vore drømme går i skår. 
Det er ikke verdens ende, 
når vi stadig sammen står, 
og i fællesskabet samler 
op igen vort du og jeg, 
selv i mørke frem vi famler 
finder vores fælles vej.

Rødtjørnen blomstrer netop nu. De 
smukke blomster sidder på stærke, seje 
grene og yder de små fugle et sikkert 
skjul.

hav en 
God Sommer 
til vi ses igen!

Præstø

Først var vi hos Sovende Louis i Rødov-
re. Derefter til Bakketop-Trine i Hvid-
ovre. Til slut hos Oscar under broen.

FriluFtS- Gildehal
Onsdag 10. august kl. 18.30

Friluftsgildehallen bliver afholdt i haven hos Linnet og Torben.

 Der serveres sandwich og kaffe. Medbring stol – kop og egne drikkevarer. 

Tilmelding til Bjarne

Sommertur til de Glemte kÆmPer På 
VeSteGNeN

Sovende Louis m.fl.

De er alle placeret i naturskønne om-
råder. Undervejs holdt vi frokostpause, 
og inden vi skiltes, eftermiddagskaffe.

Kæmperne er spredt 
over et stort område, 
så vi kørte imellem 
dem.

Og � timer senere var 
vi tilbage i Købstaden 
efter en god og ople-
velsesrig tur.

Marjun
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2. Næstved
GruPPe 1
Onsdag den 18. maj oprandt med 
strålende solskinsvejr, perfekt til vores 
afslutning på gruppens møder i det for-
løbne år. Vi mødtes hos Hans og Gun-
hild til morgenkaffe med lækkert brød 
og en lille én til halsen. I to biler kørte 
vi ud i det forsommerklædte landskab, 
og som altid er det dejligt at kunne liste 
af sted på de små veje! Første stop var 
Bjernede Kirke, en fantastisk rundkir-
ke! Spændende at se, og spændende at 
høre historien om dens tilblivelse. Jeg 
kan varmt anbefale et besøg der, vi har 
jo ikke mange rundkirker i landet!

Derfra kørte vi videre ad småvejene til 
næste mål, som var ”Malerklemmen”, 
hvor vi skulle have lidt at spise, hvil-
ket jo også er vigtigt på en udflugt! 
Det var et sjovt, spændende sted, med 
alle mulige ting udstillet, og som man 
kunne købe. De havde, sagde de, også 
et spøgelse, men det var ikke til salg! 

redaktion:
Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. ���� ����
Kalbyrisvej ��, ��00 Næstved
kalbyrisvej��@gmail.com

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 55�5 �80�
Nyvej �8, ���� Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej �8, st.th., ���0 Præstø
tlf: ���� �0�� – lis.dam@mail.dk

deadline til nr. 6, 2022
�8. august

Forside
Det er hårdt at være turhavende til 
Sommer-gildemøde.       Side 10.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Kirsten Bronée         ��. juni
Erling Larsen         ��. juni

hjertelig tillykke

Kan anbefale et besøg der, men bestil 
ikke Pariserbøf!

Så var det tid at vende næsen mod 
Næstved, og vi sluttede en dejlig dag 
med et glas hvidvin hos vores gruppe-
leder og Gunhild. Og så holder vi ferie, 
og når vi starter igen, siger vi velkom-
men i gruppen til Grethe Munk og Kir-
sten Bronèe.                                 Bodil


