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FælleS
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�4. september

Forside: 
Sensommer i skoven.

FælleSFælleS
Jeg er lige kommet hjem fra en for-
middagstur i Holmegård Mose. Lyn-
gen blomstrer, det var så flot. Vi var 
nogle få stykker der fulgtes, mens vi 
var oppe i udsigtstårnet fik vi øje på en 
mink, der løb over stien. Måske fordi 
vi stod højt oppe, blev vi ikke bemær-
ket, og pludselig var der to mink der 
løb rundt og legede. Det var sjovt at se, 
men selvfølgelig ikke så godt for æg 
i reder, smådyr o.s.v. med en invasiv 
fjende. Vi mødte også en sort hugorm, 
sådan en har jeg aldrig set før, den var 
hurtigt væk, ind imellem bladene.

Det er dejligt med sådanne naturople-
velser, og dem kan der være mange af, 
hvis bare vi bevæger os lidt uden for 
hjemmets fire vægge. Det er der vist 
mange danskere, der har lært i denne 
sommer. Det har været et pusterum 
mellem alle de udenlandsrejser, vi el-
lers har været vant til.

Vi skal i gang med efterårets gilde-ar-
rangementer, men hvordan? Det er ikke 
helt nemt at overskue hvordan fremti-
den tegner sig. Vi har nok alle sammen 
lavet en plan, for hvad vi gerne vil, men 
måske skal der ændres og justeres hen 
ad vejen, alt efter situationen i landet 
og i de enkelte områder. Så må vi bare 
være fleksible. Og selvfølgelig passe 
på hinanden og os selv. 

Men vi har også brug for at være socia-
le, at være fysisk til stede. Jeg kan ikke 
forestille mig en gildehal, der foregår 
på ”nettet”. Kan I?                       

Efterhånden har vi nok alle vænnet os 
til ikke at være i berøring med hinan-
den, og ikke at være for tæt på når vi ta-
ler sammen. Det kræver så til gengæld, 
at man taler lidt højere og tydeligt. Ak 
ja der er mange ting at tage hensyn til 
og at tænke over. 
                                 
Jeg ønsker et godt andet halvår til alle 
uden for mange nedlukninger.

Merete

	 	

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.

GildearranGementer i 
GønGernes distrikt
22. AUGUST   Tænk vildt   Distriktet

  2. SEPTEMBER Distriktsgildeting/Suså   Distriktet 

  7. novEMBER I-dag   Distriktet 

onsdag 2. september kl. 19.00 på Farmen, 
Strandbakken 82, 4736 Karrebæksminde.

Gildetinget afholdes ifølge vedtægterne for Gøngernes Distrikt. Dagorden 
ifølge reglerne.

Af hensyn til traktement tilmelding senest 29. augugt på mail til under-
tegnede.

Ved vedtægtsændring skal vi være �7 stemmeberettigede tilstede ud af �5 
mulige. Inden ændring af vedtægter kan der stemmes ved medbragt fuld-
magt. Der skal være mindst �� stemmer for at vedtægtsændringerne kan 
godkendes.

Med gildehilsen Kurt Muusmann
Mail: Kurt.muusmann@gmail.com – Tlf: 5125 0317

distriktsGildetinG i 
GønGernes distrikt
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NæStved FælleSNæStved FælleS

Nyt FRa NatuRlauGet	 	

Torsdag den 27. august 2020, kl. 19.00
på FARMEN, Strandbakken 84, Karrebækstorp.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag, vil blive bekendtgjort inden generalforsam-
lingen.

Revideret regnskab og budget, vil blive fremlagt på generalfor-
samlingen. 

NB: Vi ser gerne stor deltagelse i generalforsamlingen og håber 
at I dermed vil være med til at træffe beslutninger om FARMENs 
drift og debattere fremtiden.

Hvis I deltager, må I meget gerne give en tilbagemelding til 
Tommy Møller på mail: figenvej000@gmail.com så vi ved 
hvor meget forplejning vi skal tilberede.

Venlig hilsen
Tommy Møller

Sekretær i 
Farmbestyrelsen

GeNeRalFORSaMlING 
- i den almennyttige forening, Sct. Georgs Gilderne 

i Næstved, Farmen

Som nævnt i årsberetningen fra natur-
lauget, se nøglen nr. � fra marts, valgte 
Niels, efter mange år som formand for 
naturlauget, at fratræde som formand. I 
stedet meldte Tim sig som kandidat og 
blev enstemmigt valgt. Niels fortsatte 
heldig vis som menigt medlem.

Vi er en 6 – 7 medlemmer, ingen nævnt 
ingen glemt, der ca. � gang om måne-
den mødes og ordner forskellig uden-
dørs ting omkring farmen. På grund af 
en lille virus var der desværre et par 
måneder vi ikke kunne mødes.

Arbejdet har i stort omfang bestået i at 
få fjernet hegn omkring vores beplant-
ning som efterhånden er vokset til. Der 
er en del meter hegn og igennem tiden 
er der vokset planter og træer ind i og 
omkring hegnet. Det har derfor været 
et større arbejde med først at få ryddet 
omkring hegnet så vi kunne komme til. 
Her var b.la. Kurt og Anne meget aktive 
med buskrydderene. Herefter blev heg-
net klippet ned og slæbt igennem krat 
og træer og alt muligt spændende. Det 
lykkedes dog ved fælles hjælp. Heref-
ter skulle de gamle jernstolper skæres 
ned, så her var Kurt igen på færde. En-
delig skulle resten af stolperne slå ned 
i jorden med en stor hammer. Når man 
gør det, skal man ramme stolpen og 
ikke det mudder der ligger ved siden 
af. Tror ikke Kurt glemmer det.

Ud over nedtagning af hegnet er tiden 
blevet brugt til at få lavet naturbænke 
samt at få beskåret og fældet træer om-
kring den store lejrplads og fodboldba-
nen. Der har også været tid at få klar-
gjort toiletterne mv. ved værkstedet, få 
renset tagrenderne mv.

Endelig er der også tid til hyggelige 
kaffepauser med kage. Et punkt som 
vores nye formand og os andre anser 
for et meget vigtigt punkt.

Bo  

Kurt og mudderpøl.
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NæStved FælleS

80-åRS FejRING
18. september 1940, blev det første 
gilde i Næstved dannet. Denne begi-
venhed, besluttede fællesledelsen i ja-
nuar �0�0, skulle fejres på Farmen den 
10. oktober 2020. 

Vi forestillede os et uhøjtideligt fro-
kostarrangement med ægtefæller. Des-

Gildernes mødested, Farmen. Billede 
fra 1965.

værre blev verden inficeret af covid-�9 
virus, hvorfor vi bliver nødt til kun at 
invitere gildemedlemmerne i de to gil-
der.

I forbindelse med fejringen, har vi fået 
lov til at lave en udstilling hos Spejder-
sport om gildebevægelsen i Næstved 
og vores aktiviteter i nærområdet.

Hvis du vil være med til at arrangere 
dagen, vil vi gerne høre fra dig, snarest 
og senest den 31. august. 

Med gildehilsen
Merete, GM 2.Gilde: ml@sport.dk 

Susanne, GM Suså Gilde: 
s.nabe-nielsen@stofanet.dk

2. NæStved

vi hejSer Flaget For

Fødselsdage:

Knud Krüger ��. aug.
Tove Wulff  ��. sept.
Niels Ole Kajhøj �8. sept. 
Hans Köser ��. sept.
Lise Köser �0. sept.

hjertelig tillykke

Nyt FRa GRuPPeRNe
Gruppe 1.
Gruppemøde den 22. juli 2020.
Vi mødte kl. 9.45 på parkeringsplad-
sen ved Holmegaard Værk, hvor Hans 
havde købt billetter til os til en rund-
visning i udstillingen. Vi startede hvor 
der kunne pustes glas, jeg siger kunne, 
for dem der sad ved ovnene havde vist 
ikke øvet sig længe nok, der var ikke 
meget glaspusten i det de kunne. En 
udstilling af effekter der viste et udpluk 
af de mange glas og kunstting, der hav-
de været produceret siden glasværkets 
start, gav et fint overblik. Ret oversku-
eligt var dog de mange effekter, der var 
sat på hylder fra gulv til loft. Dog gav 
det et indtryk af hvor meget der over 
perioden var fremstillet på glasværket.  

GIlDehal
Farmen

mandag 7. september kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Gildehal med indsættelse af ny 
gildeledelse.

Gruppevis tilmelding senest 31. 
august. til Tove Wulff 

tlf. 5570 0363/2347 4605
Mail: togowulff@live.dk

En smart ting var en app, hvor man på 
sin mobiltelefon kunne følge hvad man 
så på ruten.

Efter dette besøg indtog vi en frokost 
i cafeen. Det var udmærket. Derefter 
sluttede vi på Mejerivej hos Gunhild 
og Hans med kaffe og kage.

Alt i alt en rigtig god dag. Næste møde 
er hos undertegnede den 20. august.

Ref. Kurt Muusmann.

SeNIORlauGet
Seniorerne var samlet på Farmen den 
11. august.

Det første møde efter lang sommerferie 
og ikke mindst coronakrisen som har 
stoppet mange mødeaktiviteter men 
nu er vi i gang. Dagen startede med 
stort morgenbord idet vi skulle fejre 
”TRIST” som havde rundet. Der blev 
også tid til at få lavet en del små op-
gaver porten på depotet blev malet, der 
blev sprøjtet for ukrudt, tagrenderne på 
hovedbygningen renset.

Der blev påbegyndt rengøring af gryder 
potter og pander, men de rengørings-
midler der var til rådighed på Farmen 
var ikke kraftige nok så færdiggørelsen 
må vente til næste gang, hvor vi tager 
skrappere rengøringsmidler med hjem-
mefra.

Næste gang vi mødes bliver tirsdag 
den 15. september til sædvanlig tid.

På laugets vegne
Hans Jørgen  
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SuSå gildetSuSå gildet

Gruppe 5.
For første gang, efter nedlukningen 
pga. coronakrisen, var gruppe 5 sam-
let til møde. Det var dejligt at ses igen 
efter den lange pause, og der skulle op-
dateres på mangt og meget.

Vi satser på at Fredslysarrangementet 
kan løbe af stablen som det plejer, med 
mindre juletræstændingen på Torvet 
bliver aflyst. Inger tilmelder Gildet og 
koordinerer med �. gilde.

Vores gruppe skal stå for gildehal i 
september, så det blev planlagt og vi 

Nyt FRa GRuPPeRNe

gjorde os overvejelser om, hvordan vi 
kan agere på coronasikker måde. Hvis 
vejret er godt, kunne vi måske være 
udendørs.

Kommende arrangementer er Startskud 
og distriktsgildeting, hvor vi i Suså Gil-
det skal stå for det praktiske.

Alle i gruppen glæder sig til, at der 
kommer mere gang i gildearbejdet 
igen.

SNN

PræStø

Se her!!! 
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 

i Spejderhytten 

Fra mikro spejder ->  ->  ->  Til stor spejder 
Foredrag af 

Mathias Høgsgaard 
Mathias begyndte som mikro i Præstø for 18 år siden. 

Han har siden dyrket spejderlivet. 

Kom og hør Mathias fortælle om Plan - Adventure – Invictus 
og om Ungdoms-øen i Københavns havn. 

Alt hvad Mathias har beskæftiget sig med inden for 
spejderbevægelsen! 

Tilmelding sker til Lisbeth Kingo, Sct. Georgs Gildet. 
M 3025 3051 eller mail: lisbeth@kingo.dk 

Senest den 14. oktober 2020 

 
Tag gerne venner og børn med, der har interesse for 

spejderlivet. 
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PræStø PræStø

Gildetinget måtte i sidste øjeblik afly-
ses, da Danmark blev lukket ned den 
��. marts.

Den 24. juni kunne vi igen samles 
udendørs og fik gennemført de nød-
vendige beslutninger.

Det første arrangement efter sommer-
pausen var en friluftsgildehal den 12. 
august. 

Præstøgildet har delt sig i � grupper, 
som efter tur tager de praktiske opgaver 
og det var gruppe �, der stod for denne 
aften. Der var stadig om ikke restriktio-
ner, så i hvert fald stærke anbefalinger 
at tage højde for i forhold til at undgå 
spredning af evt. coronasmitte.

OBS – aFlySNING – OBS

SCleROSeaFteN
Efter aftale med Scleroseforenin-
gen annullerer vi arrangementet i år, 
på grund af corona.

Gildeledelsen 
Marjun

GIlDetINGet 2020

Der var genvalg til højbordet her set fra venstre: Marjun (gildekansler), Rika 
(gildemester) og Ulla (skatmester).

FRIluFtSGIlDehal
Lis H førte pennen til protokollen og 
Niels Anton og Erik deltog sammen 
med 9 andre gildebrødre i et varmt og 
gemytligt gennemført gildeting �0�0.

Af praktiske hensyn samledes vi ved 
Spejderhytten og sad på læsiden under 
gildehallen.

I eftergildehallen rykkede vi ned til åen 
til nogle gode madder.

Aftenen sluttede med fri leg og kaffe i 
læ af hytten.


