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Fælles Næstved fælles
NaturlauGet iNFormerer!
Lørdag 18. juni mødtes HELE (alle 4 
mand) naturlauget for at shine naturen 
op til sommerens store rykind. Det er 
en enorm opgave for 4 mand, men der 
er ingen der har klaget – endnu!

Efter at fundamentet til flagstangen 
kom på plads ved den seneste arbejds-
dag, var det nu blevet tid til at få skil-
tene med hastighedsbegrænsningen på 
plads. Vores naboer har ikke været helt 
trygge ved de hastigheder vores lejere 
har kørt med, så nu prøver vi at dæmpe 
hastigheden med skiltning, fremfor at 
lave chikaner, som kun vil genere bus-
serne. Kan i øvrigt ikke forstå at nogen 
vil udsætte sig selv og bil for at køre 
mere end med sneglefart på den vej. 
Niels havde taget udstyr med, så ham 
og John N. fik klaret det i løbet af for-
middagen.

I mellemtiden havde Bo og underteg-
nede travlt med at slå græsset omkring 

Busserhytten og på fodboldbanen, så 
boldene igen kan rulle frit. Buskadset 
om plænerne blev samtidig studset, så 
det ikke breder sig uhæmmet.

Alt i alt en dag med fuld aktivitet fra 
”morgenstund” til fyraften, kun afbrudt 
af de nødvendige pauser, hvor vi får 
talt sammen om både det ene og det an-
det. Dem vil vi nødig undvære, men vi 
kan godt mærke at � eller � sæt hænder 
mere ville gøre underværker.

Næste arbejdsdag er planlagt til 16. 
juli. Vi er bevidste om at det er midt i 
ferietiden, og da herværende blad først 
udkommer efter �8. august, har det jo 
kun akademisk interesse!

Kurt J.
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Næstved fælles
Samtidig med vi sender lejekontrakten, 
sender vi også øvrige oplysninger med 
– det har vi altid gjort – men nu er det 
udpenslet, så der kun står en oplysning 
pr. side, ligesom vi har udarbejdet en 
afkrydsningsblanket, der skal udfyldes 
inden hjemrejse, hvor der kvitteres for 
at de har gjort det de skal inden afrej-
se.

Alt dette har hjulpet på kvaliteten på 
FARMEN, men kræver også noget 
mere kontrolarbejde.

Naturlauget og græsslåningsfolkene, 
har også arbejdet hen over hele somme-

ren, så vores lejere altid har modtaget 
nogle indbydende udendørsfaciliteter.

Torsdag den �8. august, tog � fra be-
styrelsen, ud på FARMEN, for at køre 
affald væk, efter der havde været ��0 
ZBC-gymnasieelever på FARMEN. 
De har sovet i telt og det genererer al-
tid lidt look-like efterladt festivalplads, 
med mere affald, end vores container 
kan rumme og da de nye lejere kom al-
lerede dagen efter, skulle der også være 
rent og ryddelig til dem.

Det var bare lidt om hvad vi blandt an-
det foretager os i FARM-bestyrelsen.

Tommy

Suså Gildet og 2. Gilde:

Næstveds   
gavlmalerier
Torsdag den 25. august kl. 19.00  
på Sortebrødreparkeringen  
(ved Ostenfeldts stiftelsen) 

Vi skal se på Næstveds gavlmalerier og 
høre deres historie.

Turen er tilrettelagt, så alle kan være med.

Vi slutter af i Røde Kors’ lokaler i Østergade 7 med kaffe og kage.

Pris for arrangementet er 50,00 kr.

Tilmelding gruppevis senest tirsdag den 23. august til Bente Møller, 
bentejohn71@gmail.com eller tlf. 20716538.

Næstved fælles

Farm Nyt!
Lidt info vedrørende FARMEN
Efter CORONAEN, hvor alle vores 
udlejninger blev aflyst og vi tilbagebe-
talte de indbetalte beløb og vi  fik en 
udgift på kr. ��0.000,00 på udskiftning 
af vores bundfældningstank – ja – så 
var FARMENs pengekasse tom og der 
var ikke en bøjet � øre til vedligehol-
delse, eller uforudsete udgifter – vi var 
godt og grundig på r….!

Gode råd var dyre og bestyrelsen lagde 
hovedet i blød for at vi kunne komme 
på fode igen – og det krævede kort og 
godt at få al den udlejning der var mu-
ligt – der var ikke plads til lange over-
gange mellem udlejningerne og dette 
accepterede vores rengøringsmand og 
det betød, at vi kunne tage flere udlej-
ninger ind end normalt.

I år har vi haft ca. 70 betalende over-
natninger, hvilket har gjort, at vores 
økonomi igen er begyndt at være lidt 
positiv.

Bestyrelsen strammede også op på kra-
vene til udlejerne, om at aflevere FAR-

MEN, efter udlejning, i den beskrevne 
stand, ellers vil der blive trukket kr. 
��0,00 pr. påbegyndt time for ekstra 
oprydning – det kunne være:
• Ting på rette plads i køkken og bag-

lokale
• Manglende rengøring af ovne og op-

vaskemaskine
• Manglende fejning af gulve, aftør-

ring af borde, stole lagt på bordene 
og bordene sat på plads

• Madrasser stablet på sovesalene
• Almindelig oprydning efter brug in-

den døre og udendørs.

At håndhæve dette kræver, at der er et 
tilsyn hver gang lejerne rejser og der 
bliver tjekket op på tingene og vi sikrer, 
at der lukket for varmen, slukket lys, 
tømt opvaskemaskine m.v., så vi ved, 
at tingene er ok til næste hold lejere.

En gruppe fra Suså, ordnede køkken og 
baglokale, satte alle ting på rette plads 
og tog billeder af hvor tingene skal stå 
og satte billederne op på skabslågerne 
– dette har hjulpet gevaldigt på opryd-
ningen i køkkenet.
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Næstved fælles
Sct. GeorGSløbet 2022
Tirsdag 16. august, mødtes Spejder-
lauget for at genoptage planlægningen 
af årets Sct. Georgsløb. Som bekendt 
blev forårets delvis planlagte løb ud-
sat p.g.a alt for få tilmeldte grupper. I 
den mail der blev udsendt til samtlige 
grupper, var også meddelt datoen for, 
hvornår vi kunne stable en erstatning 
på benene.

Nu er der ca. en måned til det nye løb 
og vi kunne derfor fortsætte planlæg-
ningen af løbet. Som der også stod i den 
omtalte mail, ville tid og sted være den 
samme; altså lige bortset fra datoen. 
Det har imidlertid vist sig, at Farmen 
på den annoncerede dato er udlejet, 
hvorfor vi bliver nødt til at flytte løbet 
til en anden lokation, og her faldt valget 
på Tybjerg Gruppes hytte i Tybjerglille 
Bakker. Det har også den fordel, at vi 
ikke skal spørge andre, da Helge er en 
del af Tybjergs gruppeledelse!

Det betyder ikke noget. Ja, det kan 
måske vise sig at være en fordel, da 
vi bl.a. slipper for et evt. trafikkaos på 
grusvejen op til Farmen, og der er man-
ge grønne områder i nær tilknytning til 
hytten i Tybjerg, som er velegnede til 
et spejderløb.

Tilbage har vi så kun én udfordring 
tilbage, og det er her, kære læser, du 
kan gøre en værdifuld indsats. Ikke 

overraskende skal vi jo bruge en del 
gildebrødre, så vi kan bemandede de 
meget forskellige poster. Ring endelig 
til Helge, Gunnar eller undertegnede, 
hvis du skulle få lyst til en anderledes 
oplevelse. Jamen, hvornår og hvor er 
det så?

Lørdag 24. september i Tybjerg 
Gruppes hytte, Bjergbakken 26, Ty-
bjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle.

Ring til Helge på tlf. 5550 0605, hvis 
du skulle få lyst. Vi mødes kl. 9.�0 og 
forventer at være færdige omkring kl. 
��.00.                                         Kurt J

SeNiorlauGet
Seniorerne var samlet på Farmen tirs-
dag 19. juli 2022.

Det var en dejlig sommerdag som ind-
bød til græsslåning, som Kurt Muss-
mann og Erling Larsen tog sig af.

Der blev dog også tid til nogle små op-
gaver indendørs, såsom udskiftning af 
en del pærer samt ophæng af holder til 
håndklæde på handicaptoilettet.

Næste møde bliver tirsdag 6. septem-
ber kl. 10.00

På laugets vegne
Hans Jørgen

Næstved fælles

Invitation til 

5-kamP 2022-2023 
Vi lægger ud med første dyst ”Petanque” mandag 5. september ved 
NIF’s grusbaner, Rolighedsvej 20, Næstved kl. 18.30

Vi spiller forhåbentlig �-�½ time alt efter vejret og slutter som vanligt af 
med kaffe/te og kage.
Øl/sodavand kan købes.

Pris for deltagelse kr. 10,- pr. person.
Tilmelding senest 2. september til Lykke på tlf./sms 2729 1829 eller 
Lykke@fladsaa.dk

Sæt også gerne allerede nu kryds i kalenderen: 
• Tirsdag 1. november 2022 hvor vi kommer med små sjove udfor-

dringer på Farmen
• Onsdag 18. januar 2023 hvor vi dyster i det traditionelle Ludo på 

Farmen
• Torsdag 23. marts 2023 hvor vi skal skyde i Skydekælderen i Fens-

mark (forhøjet deltagerbetaling denne dag)
• Og så slutter vi af lørdag 3. juni 2023 med Frisbee golf i Sydbyen og 

efterfølgende spisning.

Der udsendes indbydelse (med oplysning om tilmelding) til de enkelte 
arrangementer ca. � uger før afvikling og man bedes herefter tilmelde sig 
senest � dage inden den enkelte kamp.

Håber vi ser repræsentanter fra især 
spejdergrupperne – det er jo des-
værre sjældent at I/vi selv får lov at 
lege/dyste, men her har I chancen. 

Stor spejder/gildehilsen,  
5-kamp lauget



8 Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” 9Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

Næstved fællesNæstved fælles

Ingelise og jeg (Niels) har altid deltaget 
i landslejre for DDS og derfor skulle vi 
også til Hedeland i år. 

Lejren startede lørdag den 23. juli, 
men vi kørte så snart vi havde fri om 
fredagen, da det var forbudt at køre ind 
på lejren efter kl. 7.00 lørdag morgen, 
og det var lidt langt at trække camplet-
ten fra P-pladsen. Det var da også hel-
digt, for vi fik stort set den sidste plads 
der var i den lokale hjælperlejr.

Indtjekningen var lige så besværlig 
som tilmeldingen og det viste sig at jeg 
ikke stod i deres system, selv om jeg 
var tilmeldt samtidig med Ingelise og 
havde fået kvittering og opkrævning 
for opholdet. Det var godt at vi havde 
cykler med, for vi var nødt til at ordne 
min tilmelding i hjælperlejren, hvor vi 
også skulle spise vores mad det første 

SPejderNeS lejr 2022 – hedelaNd
døgn. Denne lejr lå over � km væk fra 
vores lejr. 

Da vi havde tjekket ind, spist og pak-
ket vores camplet ud, var det tid til at 
hilse på vores kollegaer for den kom-
mende uge. Vi plejer at være en flok 
fra Næstved der er sammen om jobbet, 
men denne gang var det kun Robert der 
var kendt på forhånd.

Systemet med proviantudlevering var 
det samme som det plejer, men der var 
kommet en væsentlig ændring, som jeg 

var skeptisk over for, men som viste sig 
at være utrolig effektiv og gav en rig-
tig god kontakt med dem der hentede 
mad. 

Spejderne havde betalt for maden på 
forhånd og kunne derfor hente de ting 
de skulle bruge uden det var nødven-
digt at hamstre. Der var lavet en koge-
bog som alle grupper fik udleveret den 
første dag, sammen med de krydderier 
de skulle bruge hele ugen. Når de kom 
for at hente proviant til hovedmåltidet 
havde de et kort der blev skannet. Dette 
fortalte hvem de var, hvor mange og 
om der var tilmeldt veganere eller al-
lergikere imellem. Der stod også hvor 
meget gruppen skulle bruge af de en-
kelte ting til måltidet, og på den måde 
var det nemt at hjælpe dem med at finde 

Fra åbningen hvor Spejdernes Flamme 
bæres op på toppen af bakken for at 
brænde under hele lejren.

tingene. Det var meget effektivt, men 
der var heller ingen pauser i de � timer 
hvor udleveringen var på sit højeste. 

Det var spændende at arbejde sammen 
med nogen man ikke kendte, men også 
at have Robert som en god sparrings-
partner når tingene skulle drøftes igen-
nem i teltet over et glas rødvin. Det var 
første gang jeg arbejdede sammen med 
Robert, men håber ikke det bliver den 
sidste.

Vi havde vagter på � timer om dagen, 
dog havde Ingelise og jeg ikke ønsket 
at have de samme vagter så der var no-

Fra proviantteltet. Der var åben fra 6.30 
til 19.00 og kunder det meste af dagen.

Fortsættes næste side

Spejderflammen der brænder på toppen 
af skibakken. Den gemmes i kommuner-
ne til næste lejr og gives da videre.
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2. Næstved
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Præstø
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Jernbanevej �8, st.th., 47�0 Præstø
tlf: ���4 707� – lis.dam@mail.dk

deadline til nr. 7, 2022
��. september

Forside
Startskud 2022 på Munkebakken.       

Næstved fælles

Høj sol, blafrende faner og glade spej-
dere der går gennem byen til Munke-
bakken. Bedre start kan et nyt spejderår 
næsten ikke få. Det eneste der mang-
lede var lidt opmærksomhedsskabende 
musik i spidsen.

På Munkebakken var der gjort klar til 
spejderunderholdning på lejrbålsmaner. 
To spejderledere havde påtaget sig at 
stå for underholdningen med hjælp fra 

StartSkud  2022
forskellige spejdergrupper i kommu-
nen. Mange af spejderne havde delta-
get i Spejdernes lejr, der netop er ble-
vet afholdt i Hedeland ved Roskilde. Vi 
blev præsenteret for lejrsangen, den er 
lidt vanskelig at synge, så arrangørerne 
havde medbragt elektronisk support.

Så gik det ellers slag i slag med sjove 
sketches og sange, både seriøse fælles-
sange og bevægelsessange.

Da klokken nærmede sig ��, sluttede 
vi af med en aftensang, som man ple-
jer at gøre, selv om det ikke var aften, 
og spejderne og deres forældre kunne 
fortsætte i byen for at se gadeteater og 
opleve, hvad der ellers foregik denne 
lørdag formiddag.

Ref. Susanne, Suså

gen dage hvor vi begge kunne komme 
af sted på egen hånd. Der var mange 
spændende aktiviteter at se på og over 
alt mødte man glade og positive spej-
dere, hvilket kun kunne sætte humøret 
i vejret. Vi så bl.a. hvordan en vikin-
gebåd blev bygget færdig og trukket 
gennem lejren til søen hvor der blev 
sejlet i den. Ved denne aktivitet var der 
en masse forskellige ting der alle rela-
terede til vikingetiden.

Da lejren lå på Sjælland var der 
mange gæster og en lang række 
gildemedlemmer kom da også 
på besøg. Vi var � fra Suså Gil-
det der deltog på hele lejren som 
hjælper eller leder og Anne kom 
og var med de sidste dage.

Åbningen og afslutningen var 
noget særligt når der er ca. 
��.000 samlet på skibakken til 
en fælles oplevelse. Ved åbnin-
gen blev der overrakt en spej-

derflamme som brændte på toppen af 
skibakken under hele lejren og som 
passes af de involverede kommuner 
indtil �0�� hvor den næste lejr afhol-
des. Hvor det bliver, er endnu ikke af-
gjort, men vi får nok snart et svar så 
man kan begynde at planlægge endnu 
en stor oplevelse for de danske og 
udenlandske spejdere.                  Niels

De 6 medlemmer fra Suså Gildet der 
deltog på Spejdenes Lejr.
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Suså

Så er der gang i det nye gildeår – de 
første arrangementer er afviklet, bl.a. 
startskuds-arrangementet på Munke-
bakken, med mødested ved Fønix-
krydset og med fanerne i spidsen til 
Munkebakken.

Enkelte grupper er også så småt startet 
op og vores første gildemøde er også 
afholdt og det næste ligger lige om 
hjørnet.

Der er mange aktiviteter i det kommen-
de gildeår og det er mit håb at der vil 
blive bakket op om de aktiviteter, som 
andre gildemedlemmer bruger tid på at 
planlægge og sætte i søen.

Det får mig også til at minde om, at der 
i planlægningskalenderen, står hvilken 
gruppe der er turhavende på vores fæl-
lesarrangementer, såsom gildemøder, 
gildehal m.v. På gildemøderne, er det 
alene den turhavende gruppe, der står 
for arrangementet incl. forplejning, 
men grupperne er selvfølgelig vel-
komne til at kontakte gildeledelsen og 
evt. planlægge sammen med dem – det 
kunne f.eks. være i forbindelse med 
foredrag eller andre arrangementer der 
koster penge, ud over den almindelige 
betalte forplejning. I forbindelse med 
gildehaller, vil det altid være fornuftigt 
at tage kontakt til gildeledelsen, for at 
høre, om der skal ske noget særligt.

det Nye Gildeår!
Der er i det kommende år, mange ar-
rangementer sammen med �. gilde, 
hvor enten �. gilde eller Suså står for 
arrangementet, men også enkelte fæl-
lesmøder, hvor begge gilder er turha-
vende – men det kan som skrevet, alt 
sammen ses i vores kalender.

De aktivitetsgrupper, der stadig eksi-
sterer og som også er aktive, skal hu-
ske, at deres møder og arrangementer, 
skal være åbne for alle, men det kræver 
jo så også, at alle bliver orienteret om 
aktiviteterne og om muligheden for at 
deltage. For mit eget vedkommende 
har jeg i Nøglen, læst om gruppernes 
spændende arrangementer og tænkt 
”det ville jeg gerne have været med til” 
– men det er måske bare mig der har 
det på den måde?

Der er også sket nyt på fællesledelses-
plan – nemlig, at Bo Poulsen har over-
taget kassererposten i fællesledelsen og 
vi ser med tilfredshed, at en af vores 
”yngre” medlemmer har sagt ja til en 
tillidspost – så vær ikke bange for at 
være med til at tage over og dermed 
måske være med til at præge gildet i 
den retning du gerne vil have det.

Nu er det ikke alt gildearbejde der har 
ligget stille hen over sommeren – der 
har været meget aktivitet omkring 

Næstved fælles
	 	 	 	

ForeNiNGerNeS 

daG 2022

lørdaG 3. SePtember  
kl. 11.00-15.30

Kære gildebrødre/søstre i 2. Gilde og Suså Gilde.

Igen i år har vi tilmeldt os Foreningernes Dag. Vi har en ide om, at 
vi skal vise ”ansigt” sammen med andre foreninger i Næstved. 

Den dag har vi mulighed for – at vise og fortælle om Sct. Georgs 
Gildets idé og om vores mange forskellige aktiviteter

Vi Skal Være eN keNdt 
ForeNiNG i NæStVed

Kom og vær med denne dag, selv om du kun kan afse � time el-
ler �. Vi mangler hjælp til at sætte teltet op fredag eftermiddag, 
og flere om lørdagen til at tale vores sag og være med til at tage 
teltet ned.

Jeg hører meget gerne fra dig/Jer på tlf. 2968 1114.

På udvalgets vegne
Inger Ch.

Vi mødes i rådmandshaven 

Fortsættes næste side
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Suså
FARMEN med udlejning, tilsyn og op-
rydning efter udlejning m.v., naturlau-
get har været aktive med arbejdsdage 
og jævnlig græsslåning, så vores gæ-
ster har haft gode lejrpladser og en flot 
boldbane. Hyttelauget har også været 
på banen, med småreparationer ude og 
inde.

Der er god udlejning af FARMEN, 
men det er også nødvendigt at få fyldt 
pengekassen op igen, efter et år uden 
indtægt – og uden indtægt, ingen ved-
ligeholdelse og med en udgift på kr. 

��0.000,00 til en ny bundfældnings-
tank, var pengekassen tom.

Der er stort set udlejet frem til �. no-
vember, så det lysner igen, men vi har 
også udlejning i november og januar. 
Vi har sagt nej til mange forespørgsler 
om leje, da der tit er lejere der er sent 
ude. I år �0��, er der allerede flere boo-
kinger – så alt i alt ser driften af FAR-
MEN igen positiv ud.

Det var en masse ord – men så er I ori-
enteret om hvad der sker.         Tommy

Gildehal
Farmen

torsdag 15. september kl. 19.30

Vandrehal fra kl. �9.00

Gruppevis tilmelding til Sole,  
tlf. 5572 4919 eller 

kajhoej@teliamail.dk 
senest 12. september.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:

Nils Ole Kajhøj �8. sept. 
Hans Köser ��. sept.
Lise Köser �0. sept.

hjertelig tillykke

2. Næstved

Præstø
økSeløbet 2022
Som varslet i NØGLEN i marts afvik-
les årets ØKSELØB i weekenden den 
3.-4. september i området ved og om-
kring Svend Gønge Skolen i Lundby.

Temaet i �0�� er NAVERNE, som var 
håndværkere, der drog ud i verden, især 
til Tyskland, for at bruge deres færdig-
heder og tilegne sig en videre horisont 
i fællesskab med andre.

Traditionen tro blev den nye mødesæ-
son åbnet med friluftsgildehal. Stedet 

Naverne var dygtige håndværkere, bl.a. 
snedkere, smede, hjulmagere og vogn-
magere. Præstøgildet står på en post, 
hvor deltagerne skal udføre traditionel 
væveteknik.

Selv om kun en håndfuld gildebrødre 
er aktivt med på posten, er alle gilde-
brødre velkomne til at besøge posten, 
hele løbsområdet og den tilhørende 
lejrplads. 

Her kan man følge med i, hvordan de 
ældste grupper bruger dagtimerne lør-
dag til at opbygge egen lejrplads og til-
berede mad over bål.

FriluFtSGildehalleN i auGuSt
har vekslet hen over de senere år, men i 
år vendte vi tilbage til de fine omgivel-
ser på Gøngegården.

Det blev en helt fantastisk fin sensom-
meraften, og som ekstra bonus kunne 
præstøerne køre hjem med en smuk 
solnedgang i horisonten.

Billedet er fra 2017, da vi også nød 
gæstfriheden hos Linnet og Torben.

Fortsat fra forrige side...



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

Præstø

SeNSommer 
udFluGt For alle
Lørdag den 17. september arrangerer 
gruppe � en udflugt til Samlermuseet i 
Stege/Lendemark.

Alle indbydes herved til at deltage i tu-
ren. Vi har fælles afgang fra Spejder-
hytten kl. �0.00. 

Tilmelding til Lis Dam SMS til 2164 
7076 eller mail til lis.dam@mail.dk  
senest fredag den 9. september.

Ved tilmeldingen beder vi om at få op-
lyst, om du ønsker at deltage i en evt. 
fælles frokost på museet. 

Prisen, ud over entreen, bliver ca. 
100 kr. 

Alle tilmeldte får besked, om der arran-
geres frokost, eller hver især medbrin-
ger egen madpakke.

OBS! CORONA’en er her sta-
dig, selv om den ikke længere er 
så synlig. 

Vi skal ikke lade os skræmme, 
men fortsat vise hensyn og om-
tanke, så vi passer på os selv og 
hinanden!

ScleroSe-
aFteN

Gildeledelsen indbyder til den 
årligt tilbagevendende hygge-
aften sammen med Sclerose-

foreningen.

Onsdag 14. september kl. 19.00  
i Kirkehuset, Adelgade 127,  

4720 Præstø.

En af vore lokale musikere, 
Kjeld Sørensen, spiller solo og 

fællessange.

Hver gruppe bedes medbringe  
4 æblekager, et fad smurte boller 

og 4 kander kaffe.

Til og framelding senest  
tirsdag den 6. september.

Marjun


