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Fælles
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 mod-
taget 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 pensio-
neret,  men  formidler  stofområdet  gennem  foredrag,  podcasts  og  kriminal-
reportager 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. 

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 6130 7269   jetteogfrode@mail.dk

Inga Gustafsen DUS - Gøngerne 5171 4867 igustafsen@gmail.com

Ole Skude             DUS - Vestsjælland                     2137 1643 goskude@gmail.com

Kære alle Gildebrødre, spejderledere og andet godtfolk 
(minimum 18 år) med interesse for spejderlivet.

5-kamP 2021-2022 
Susågildets 5-kamp laug har igen i år fornøjelsen af at indbyde jer til 5 
dyste. 

Vi håber at se mange, såvel tidligere deltagere men også meget gerne nye 
spejdergrupper til et par timers sjov og hygge med andre voksne der deler 
spejderinteressen.

Første dyst ”Minigolf” løber af stablen 
onsdag den 15. september.
Vi mødes kampklare på p-pladsen ved Næstved 
golfklub, Karrebækvej 461, kl. 18.30, hvorfra 
vi i samlet trop bevæger os om til Restaurantens 
minigolfbane.

Efter endt dyst serveres der kaffe/kage i restauranten, da vi naturligvis 
ikke kan tillade os selv at medbringe det denne aften.
Vi slutter aftenen ca. kl. ��.00 

Gruppevis tilmelding med antal deltagere til første dyst senest 11. sept. 
til Lykke på SMS 2729 1829 eller mail: lykke@fladsaaturist.dk

De følgende dyste vil være:
 Torsdag 18. november 2021 kl. 19.00 Ludo på Farmen
 Mandag 17. januar 2022 kl. 19.00 Dart på Farmen
 Lørdag 26. februar 2022 kl. 10.00 Byløb i Næstved
 Tirsdag 10. maj 2022 kl. 18.00 Sjove leg på Farmen  
  (herefter spiser vi sammen)

Der kommer naturligvis yderligere info, men reserver gerne allerede nu 
datoerne.

Spejder/gildehilsen, 5-kamp lauget

Næstved fælles
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Næstved fælles
	 	 	 	

ForeNiNGerNeS 

daG 2021

Rådmandshaven 

lørdaG 4. SePt.
kl. 11.00-15.30

Sct. Georgs Gilderne i Næstved har fået en “stand“. Der 
sætter vi et telt op og indretter os lidt hyggeligt. 
   
Der er udarbejdet nogle opgaver og flødebolle-maskinen 
kommer også frem.

Så kære gildemedlemmer; der er brug for hjælpende 
hænder en time eller to. Vi vil gerne vise og fortælle,  
hvem vi er, og hvad vi står  for.

 NB: Giv lige en hilsen om du kan komme til Inger,           
 mail:  inoc@stofanet.dk eller tlf. 2968 1114

På udvalgets vegne
Inger

Næstved fælles

John M. og undertegnede 
har været på FARMEN og 
samle � trykimprægnerede 
borde/bænkersæt, reparere 
et bord og kassere et andet, 
som blev kørt på genbrugs-
pladsen, på grund af råd – vi 
råder nu over 9 driftssikre 
borde/bænkesæt.

Den nye lejrplads blev ind-
viet af Peder Bodil gruppe, 
som ligger på pladsen i en 
uge. Der var stor ros til plad-
sens beliggenhed, hvor der kan være 
sol og god læ, hele dagen. De havde 
færdiggjort bålpladsen (næsten – der 
mangler bålbeskyttere) – det er junior 
og tropsspejdere der ligger på pladsen. 
De havde store flotte høje bomuldstelte 

FarmeN

Redaktion:
Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. �97� �6�9
Kalbyrisvej 99, �700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. ���� 6806
Nyvej �8, ��6� Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej �8, st.th., �7�0 Præstø
tlf: ��6� 7076 – lis.dam@mail.dk

deadline til nr. 7, 2021
��. september

Forside: 
Den nye lejrplads på Farmen. 

til patruljerne, stort samlingstelt og ud-
styr til madlavning i alle afskygninger 
– jo der er sket noget på materielsiden, 
siden jeg var aktiv spejder.

Sommerhilsen
fra John og Tommy

- Blot en lille sommerhilsen fra FarmeN.
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Næstved fælles
SeNiorlauGet
Seniorerne var på Farmen den 17.  
august. Det blev ikke til de helt store 
arbejdsopgaver, men et par småting 
blev det dog til.

Rensning af vandhaner ved kummerne 
på dame- og herretoiletterne for kalk, 
der var en af hanerne inde hos herrerne 
der var defekt, men til alt held for vi 
gamle, kom Lars som har rengøringen 
på Farmen, og det var lige en opgave 
han kunne klare. 

Med De grønnes Tamburkorps i spid-
sen gik optoget af grønne, blå og gule 
spejdere fra Axeltorv til Rådmandsha-
ven en solbeskinnet mandag aften efter 
flere regnbyger. 

Fællessang
Fotos: Robert Fischer

StartSkud For SPejderNe

Nyt Fra GruPPerNe
1. gruppe 
Gruppetur 12. juli
Som afslutning på de sidste � års grup-
pearbejde tog gruppen på tur til Stevns. 
Vi mødtes på Gartnervej �, og fordelte 
os i tre biler.

Turen gik over Faxe til Faxe Lade-
plads, gennem skoven til Vemmetofte. 

Vi gjorde holdt i den lille havn i Lund, 
hvor det var tid til en forfriskning. Én 
hyggelig lille havn. Videre til Rødvig 
forbi Højstrup. Flinteovnen fik vi ikke 
set, som vi havde forventet, idet den var 
”pakket” ind på grund af renovering. 

Fortsættes næste side

2. Næstved

Næstved fælles

Vi skal i september have malet Busser-
hytten og til den opgave kunne vi godt 
bruge et par gildebrødre til at hjælpe 
med den opgave. Datoen er ikke fast-
lagt endnu for det kommer an på vej-
ret.  

Vi mødes på Farmen tirsdag den 21. 
september til sædvanlig tid.

På laugets vegne, Hans Jørgen

Traditionen med Startskud er meget 
gammel og Sct. Georgs Gilderne fik den 
genoptaget for � år siden efter et ”hul” 
i rækken. Men Munkebakken var opta-
get af Opera, så det blev Rådmandsha-

ven, der blev kulisse 
om Startskud. 

Og de ca. �00 spej-
dere, forældre og 
bedsteforældre blev 
godt underholdt. 

Fællessang som op-
takt til den spanske, 
magiske Miguel el. 
Zorro, der tryllebandt 
forsamlingen med de 
simpleste numre med 
den største magi. 

Pizzadrengen, Taco pigen og Tryl-
lekunstneren spiller Sten, Saks og 
Papir hvor Carmen bestemmer

Pizzamanden, Taco pigen og tryl-
lekunstneren skulle spille Sten, 
Saks, Papir med rigtige effekter, 
bytte plads, bytte effekt, bestemt 
af Carmen, mens Magikeren stod 
med ryggen til. Efter flere roka-
der åbnede han øjnene – og alt 
var rigtigt! Magi! Og spejderne 
morede sig. 

Det blev en god aften som optakt 
til et nyt spejderår med forvent-
ning til Spejdernes Lejr �0�� 
ved Hedeland, hvor der ventes 
ca. �0.000.                       Kirsten
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Vi hejser flaget for
Fødselsdage:

Knud Krüger ��. aug.
Nils Ole Kajhøj �8. sept. 
Hans Köser ��. sept.
Lise Köser �0. sept.

Hjertelig tillykke

Gruppe 1.                                       
Endelig, endelig, endelig kunne vi med 
ro i sjælen mødes til gruppemøde! 
Den nye gruppe � tog hul på det nye 
samvær torsdag den �9. august, hvor vi 
mødtes hos Hans til en dejlig frokost, 
som Gunhild havde fremtryllet! Og der 
blev snakket til den store guldmedalje, 
det var mærkbart, at der var gået rigtig 
lang coronatid!! 

Dog fik vi også forskellige ting på plads. 
Hans blev valgt til gruppeleder, og gik 
straks i gang med vores første opgave, 
nemlig gildehallen �0. september. Da 
vi havde fået styr på den, datosatte vi 
møder for resten af �0�� og så snak-
kede vi ellers igen over kaffen! Dejligt 
at være tilbage blandt gildevenner, var 
vi enige om!! 

2. Næstved

Næste gruppemøde bliver hos Trist 
torsdag den 16. september kl. 14.30.

Bodil

Fortsat fra forrige side
Fra Rødvig kørte vi til Boesdal kalk-
værk, hvor der tidligere var brudt jord-
brugskalk. Den gamle lagerbygning 
er en pyramide der har rummet jord-
brugskalken, inden den blev solgt til 
landbruget. Man er nu i fuld gang med 
at opføre et besøgscenter på stedet.

Så gik turen til Højrup Lund, hvor vi 
indtog traktørstedets frokost. Efter fro-
kost var det tid til et besøg i den gamle 
kirke, der ligger på kanten af klinten. 
Den er opført i ���0 af en sømand der 
efter at være reddet fra havsnød, havde 

lovet at opføre en kirke, hvor han blev 
reddet i land. Ifølge sagnet flytter kir-
ken sig et hanefjed væk fra klinten hver 
julenat. Det var åbenbart ikke nok, for i 
�9�8 styrtede koret ned.

Dem der var lette til bens, tog også en 
tur under klinten.Vi sluttede turen med 
et besøg ved Stevns Fyr. Det bød også 
på en tur op i fyret for de letbenede.

Alle var enige om, at det havde været 
en god tur.

Ref. Kurt Muusmann

1. gruppes afslutning
Blandt de travle pensionister var det 
svært at finde en dato for afslutningen 
af de seneste � års gruppeaktiviteter. 
Det blev så den ��. august.

Gruppen mødtes i Sorø, hvor vi besøg-
te Sorø Kunstmuseum. Museet ligger 
midt i byen med hovedbygningen ud til 
hovedgaden, men bagved er det udbyg-
get med nye moderne bygninger.

Museets samling af guldalderkunst er 
en lille perle, der indeholder værker af 
vore guldaldermalere.

FeStGildeHal
Farmen

mandag 20. september kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Gildehal med fejring af jubilarer.

Gruppevis tilmelding senest  
13. september til Hans Köser,  

tlf. 5572 4919
Mail: hans.koser@stofanet.dk

Dertil kommer en helt speciel ikonsam-
ling udstillet i en nyrenoveret tagetage. 
Endelig kan du se middelalderlige kru-
cifikser, madonnaer og helgener. 

Da vi havde god tid blev det også til 
en forfriskning i solen i museeumsgår-
den.
Nu var det jo ikke nok med en åndelig 
føde, så vi begav os til Cafe Tre Kon-
ger og indtog frokosten i den hyggelige 
gårdhave. Midt på eftermiddagen af-
sluttede vi gruppens virke efter � år.

Sole, krønikeskriver

2. Næstved
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Suså

Mandag den 19. august, var kultur-
gruppen på udflugt til Andelslandsbyen 
i Holbæk.

De fleste af os nok mest for at gense 
vores barndom og udveksle minder og 
historier fra tidligere tider. Der deltog 
�� inklusive ægtefæller og et enkelt 
barnebarn.

Besøget startede på græsplænen foran 
hovedbygningen, med gamle lege, så 
som hesteskokast, æggevæddeløb og 

kulturudFluGt
gå flere samtidig på brædder – et sjovt 
gensyn og der var flere lege, som vi 
ikke fik prøvet.

Vi fandt hurtigt ud af, at det var umu-
ligt at følges ad, da der var forskellige 
interesser for hvad den enkelte ville 
se/dyrke. Derfor blev vi enige om at 
gå i mindre grupper, eller hver for sig 
og så mødes ved Glumsø savværk og 
spise frokost. Frokosten bestod af læk-
re sandwich, som Lone havde smurt og 
hun havde smurt mange og jeg tror ikke 
der blev spist op – stor tak til Lone.

Vi nåede ikke alle attraktionerne, så 
der er plads til en tur mere. For mit 
eget vedkommende, var det nok hus-
mandsstedet, mejeriet, frysehuset og 
brugsforeningen, forsamlingshuset, der 
genkaldte minderne, men også mange 
af de andre ting, satte tankerne i gang 

bl.a. om hvor minimali-
stisk man kunne leve og 
bo den gang. 

Der var ikke meget pla-
stik, men til gengæld mas-
ser af emalje i hushold-
ningen, der var høkasser 
til at holde maden varm 
i, der var spisekamre og 
kølekældre, samt fælles 
frysehus, hvor man havde 
sin egen boks osv. – jo 

Suså

– det kunne sætte minderne i gang og 
undre barnebarnet, bl.a. hvad man la-
vede om aftenen, uden TV og internet. 
Telefonudstillingen var også et besøg 
værd, især fordi man her kunne se hvor 
hurtigt udviklingen er gået på dette om-
råde – men vi bruger dog stadig udtryk 
som ”telefonen ringer”, ”Jeg lægger 
på” og sikkert også andre udtryk, som 
ikke passer ind i den nye verden.

Som sagt nåede vi ikke det hele, da vi 
havde aftalt at mødes og drikke kaffe 
sammen kl. ��.00 og snakke om dagen, 
inden der blev lukket kl. �6.00.

Gildemøde  
på Farmen  

torsdag 2. september kl. 19.00

Bålhygge pølser, brød,  
kaffe og kage.

Tilmelding til Helge,  
mail: hbc@dlgmail.dk 

tlf. 5550 0605 senest 1. sept. 
                      På gensyn gruppe 1

En dejlig tur, der dog havde det minus, 
at enkelte ting ikke var bemandet, bl.a. 
smedjen og mejeriet – men kunne dog 
bidrage med minder fra min egen barn-
dom, på begge steder.

Når de nye grupper kommer i gang, er 
det et godt forslag til en udflugt, hvor 
man får genopfrisket historien og de 
yngre kan se hvad vi ældre har gen-
nemgået i vores barndom/ungdom.

Robert tog en masse billeder, som jeg 
er sikker på, er med i NØGLEN.

Tommy
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Præstø

Vi mødes ved Spejderhytten onsdag 
den 8. september, kl. 18.00 – og for-
deler os i bilerne.

Forud for gildetinget havde jeg med-
delt, at jeg ikke ønsker at fortsætte som 
redaktør af Præstø siderne i NØGLEN. 
På gildetinget fremhævede jeg det gode 
samarbejde med Palle og mine frie 
hænder på posten; men ingen ønskede 
at tage over. 

Derfor fortsætter jeg som ”redaktions-
sekretær”, indtil der findes en afløser 
senest på næste gildeting. 

Mit ønske om at stoppe skyldes først 
og fremmest mangel på stof. Det meste 
er ”remindere” om møder og arrange-
menter, som allerede står i årskalende-
ren. Derfor giver arbejdet ikke længere 
mening for mig. 

GÅtur ruNdt om BÅrSe SøerNe

Ny redaktør SøGeS
Jeg vil således frem til næste gildeting 
bringe det stof til NØGLEN videre, som 
jeg modtager, samt holde Sydsjællands 
Tidende og Facebook-profilen ”Præstø 
Sct Georgs Gilde” opdateret med of-
fentlige arrangementer i Præstøgildet. 
Alle Facebook brugere kan tilmelde sig 
profilen som venner og vælge at mod-
tage notifikationer.

I fortiden fungerede NØGLEN også 
som en invitation til gildebrødre i na-
bogilderne. Men udviklingen har bevir-
ket, at tid og kræfter går til eget gilde. 
Alle er under samme pres for at sikre 
fortsat liv i gilderne. Men den stående 
invitation til alle gildebrødre består.

Red.

Der bliver 2 ture:
Den korte tur er til “Madpakkehuset”, 
hvor der er bænke.
Den lange tur er rundt om søen. Den-
ne tur tager en lille times tid og forbi 
“Madpakkehuset” – hvorfra vi alle føl-
ges ad tilbage til p-pladsen.

Derefter kører vi tilbage til Spejderhyt-
ten, hvor der serveres en let anretning. 
Derfor er til- og framelding nødven-
dig.
                                       Vi ses, Marjun


