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Fælles
Det har jo været noget af et halvt år,
men nu begynder vi langsomt at samle
os om efterårets mange møder.
Også i år holdt vejret til vores forkortede økseløb – denne gang kaldet O-løb
– et super orienteringsløb med lidt sjove opgaver undervejs. Det varede kun
3 timer, men ungerne må have manglet
samværet – 98 tilmeldte – og alle gennemførte.

Fælles
med henholdsvis 38 og 49 år i vores
gilde.
Så - Septembers himmel er så blå, dens
skyer lyser hvide – er blevet sunget et
par gange med lidt mere vemod .
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Desværre har vi hos os lige måtte sige
farvel til 2 mangeårige gildebrødre

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk
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Trods det fortsat gode vejr, så begynder efteråret så småt at hale ind på os.
Jeg synes jo, vi har haft en dejlig sommer, og der er fortsat masser af arbejde
ude i det grønne og helt i bonderøvens
fodspor kan jeg nyde min forvildede
have.

Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

$ "#" "
("# #$"$

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk
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Deadline til nr. 8, 2020
29. oktober
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Forside:
Tommy på Affald+. Se side 20-21.
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Tænk vildt
Referat fra Tænk Vildt 22. august 2020
11 gildemedlemmer havde sat hinanden stævne i spejderhytten på Rosenkildevej i Faxe. Der var repræsentanter
fra Vordingborg, Køge, Faxe plus 3 fra
distriktsgildeledelsen.
Vi indledte med at distriktsgildemesteren bød velkommen. Hun kom ind
på den mærkelige tid vi lever i lige nu,
men at vi kan mødes igen, hvis vi holder de kendte råd om afstand, spritte
hænder, hoste og nyse i ærmet.
Lone kom også ind på, at hvis vi skulle
starte gildebevægelsen igen, vil vi højst
sandsynlig gøre noget af det samme, dg
ville vi nok ikke kalde hinanden brødre, men medlemmer f.eks. der vil sikkert også være nogle andre områder, vi
vil gøre lidt anderledes. Tiden er jo en
anden.
Lone nævnte også, at når der var noget,
vi havde brug for at vide i vores dagligdag, vil vi straks google det. F.eks. en
opskrift på Chile con carne, eller hvordan man lægger et nyt gulv, eller hvad
den palnte man har fundet hedder.
Vi skal derfor være kreative og følge
udviklingen, hvis vi gerne vil gøre opmærksom på os selv og få andre mennesker til at interessere sig for os. Ja,


måske endda få lyst til at være med i
vores fællesskab.
Hvis vi er lidt kreative optager vi nogle
videoer, der fortæller om de muligheder, man kan finde i gilderne. Eller vi
laver nogle podcast. Lone opfordrede
os til at tænke over de mange muligheder vi har.
Derefter tog DUS, Inga Gustafsen,
over og fortalte om, hvad vi hidtil havde gjort, hvilke erfaringer vi har fået,
og hvad distriktsgildeledelsen havde
besluttet, der skal arbejdes videre med.
Alt dette kan ses i den vedhæftede Powerpoint.
Dagen var afsat til, at Peter Aundal
skulle komme og lære os at lave en god
video, så de næste 4 timer fortalte og
viste han os eksempler herpå. Vi var i
grupper ude at optage nogle sekvenser,
så vi på egen krop kunne prøve at tage
højde for nogle af de områder, Peter
havde gjort os opmærksom på.
Peter viste, hvordan man via Microsoft
Movie Maker (kan tages ned for ca. 70
kr. https://www.microsoft.com/store/
productId/9MVFQ4LMZ6C9) kan
klippe filmen sammen, sætte tekst ind,
fjerne lyd og lægge en anden lyd på.
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Vi kritiserede den ene film, og vi talte
om ophavsret (koda afgifter) til musikken, der bruges m.v. Der findes enkelte
stykker musik, man gerne må bruge,
hvor der ikke er afgift på.
Undervejs fik vi en let frokost.
Til sidst besluttede vi, at alle gilder arbejder med FN’s 15. verdensmål om
natur og biodiversitet, da det er et verdensmål, vi kan gøre praktisk.
Når vi mødes igen den 20. marts 2021
har alle en handleplan med hvilke ak-

tiviteter, man vil lave. Denne handleplan føres ud i livet på Naturens dag
d. 2.søndag i september 2021. På den
måde kan vi rundt i distriktet lave noget fælles, vi kan lave fælles pressemeddelelser, vi kan få aktiviteterne på
Friluftrådet hjemmeside osv.
Vi sluttede en god og lærerig dag af
med at give udtryk for, at vi er et fællesskab og at vi kan hjælpe og lære af
hinanden.
Ref.: IG

Gildearrangementer i
Gøngernes Distrikt
7. oktober

Afslutning, Højskolen

19. oktober

Gildemøde, Faxe

27. oktober

Fellowshipday

7. novEMBER

I-dag Distriktet

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.
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne,
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter
Invitation til I-dagen 2020

lørdag den 7. november 00 kl. 0.00-5.5
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev



     

Hermed programmet for I-dagen, som koster kr. 00 og omfatter  foredrag, morgenkaffe, middag
og eftermiddagskaffe. Der betales ved indgangen, kontant eller mobilepay.
Dagen vil blive gennemført ud fra de retningslinjer sundhedsmyndighederne har meldt ud,
derfor kan det medføre venteliste
Formiddag - Hans Petter Hougen – Udenfor skinner solen

Hans Petter Hougen (f. i Norge 949) har arbejdet med retsmedicin i
over 0 år, meget af tiden som professor ved Københavns Universitet.
Han er nu pensioneret, men formidler stofområdet gennem foredrag og
i flere kriminalreportager i TV.
Hougen har skrevet en bog med titel som dagens foredrag og har
sammen med politi-efterforskeren Bent Isager Nielsen udgivet
samtalebogen ”De 7 dødssynder”.
Retsmedicin handler om at dokumentere død og katastrofer samt om
retfærdighed. Alvorlige og nødvendige sider af tilværelsen er ikke
nødvendigvis dødkedelige at høre om.
Eftermiddag - Anne Knudsen og Steen Valgreen om bogen ”Du kom med alt det der var dig”
- en samtale med digteren Jens Rosendal om liv og forfatterskab.
Anne Knudsen og Steen Valgreen har gennem lange
og gode samtaler med Jens Rosendal – ofte over en
rullepølsemad og et glas mørkt øl – skrevet bogen
om Jens Rosendals liv og forfatterskab. Billedet
viser hvem og hvordan.
Bogen gennemgår flere af Jens` sange og
baggrunden for deres tekster, men altid ud fra Jens`
livsfilosofi om at stå ved den, du er, hvor svært det
end kan være.
Jens Rosendal er den forfatter som har flest sange optaget i Højskolesangbogen, og en anekdote
siger, at hvis man taber en højskolesangbog på gulvet, vil den altid lande slået op på ”Du kom med
alt det der var dig”. Danmarks mest populære fællessang.
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Bindende tilmelding til en af nedenstående – angiv navn og gilde – senest d. 25. oktober 2020
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Distriktsgildeting
Distriktsgildeting i Gøngernes Distrikt onsdag den 2. sep. kl. 19.00
på Farmen Strandbakken 82, 4736 Karrebæksminde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Distriktsgildemesteren bød velkommen. Preben Gustafsen blev valgt som
dirigent, og Inga Gustafsen blev valgt
til referent. Desuden blev der udpeget
2 stemmetællere. Brita Topp og Bente
fra Susågildet.

måske vil jeg komme med muntre tilråb!

Dirigenten konstaterede, at distriktsgildetinget var rettidigt indkaldt.

DIS-gruppen havde delt deres årsmøde i to, den østlige del mødtes i Køge
Spejderhus, den 15. august, hvor jeg
deltog som repræsentant for distriktet
mm. Det var interessant at høre, hvad
der sker på området rundt om i distrikterne – jeg må sige, at Gøngerne ikke
hører til i den mest aktive del. Birthe
Ømark, der er formand for udvalget, er
inspirerende og meget aktiv.

Vi var 18 deltagere, heraf var 13 stemmeberettiget og der var medbragt 7
fuldmagter. Dvs. at der var i alt 20, der
kunne stemme, hvilket betød at vi opfyldte betingelserne for at stemme om
vedtægstændringerne, idet det krævede
17 stemmeberettigede.
2. DGM aflægger beretning.
Distriktsgildemesteren havde følgende supplerende bemærkninger til den
skriftlige beretning:
Så blev det endelig muligt at afholde
vores distriktsgildeting – på afstand!
Jeg har nok ikke så meget at tilføje,
Inga fortæller om aktiviteter på udviklingssiden, så det holder jeg mig fra,


Vores Fellowship-day, der holdes I Vordingborg på Soldaterhjemmet er planlagt, der kommer en læge, der har været udsendt for ”Læger uden grænser”
til Sydsudan. Det bliver interessant at
høre, hvad hun kan fortælle.

Vi mangler meget en DIS i distriktet –
der må da være en, der er interesseret!
Vi har holdt møder i distriktsledelsen,
når vi mente, det var forsvarligt, en enkelt gang har vi mødtes på Skype, det
er en mulighed, men vi kan bedst lide
at mødes. Man kommer let til at savne
udenoms snakken! Vi mødes rundt hos
hinanden og spiser gerne sammen, så
har vi tid til det sociale og kan bagefter
koncentrere os om det væsentlige.
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Siden vi var sammen sidst, er Gøngernes distrikt blevet mindre. Stege Gildet
lukkede inden Corona, så heldige var
de tre Vordingborg Gilder ikke, her
skulle der lægges tre gilder sammen til
et og det kræver store forberedelser. Vi
føler alle noget for VORES gilde, alle
er lidt specielle. Det er min opfattelse,
at de er kommet frem til en løsning, de
fleste i de tre gilder kan acceptere.
Den 24. august kunne de holde den første gildehal i 1. Sct. Georgs Gilde Vordingborg, netop på samme dato som
det første gilde blev oprettet for 80 år
siden. Jeg deltog og det var en festlig
aften i en god stemning. Nu venter der
det ”nye” gilde nogle udfordringer med
at finde frem til en fælles kultur, vi glæder os til at følge udviklingen.
Sjællandsnetværket – der som I ved består af distriktsgildemestrene på Sjælland og Lolland Falster har selvfølgelig
også måttet indstille aktiviteterne i en
periode. Vi var samlet, den 4. august,
på mine 62 m2 i Køge – på afstand! Vi
sprittede flittigt af og der var ingen gensynskram. Vi er 8 distrikter i netværket
– der er som I ved ca. 20 distrikter i alt!
Netværket har udtrykt vores utilfredshed med, at GM-stævnet blev aflyst,
men det var LGLs beslutning. Som er-

statning ved I, at der er indkaldt til DF
31. okt. - 01. nov. i Horsens. Der er ikke
kommet dagsorden endnu. Netværket
har sendt forskellige bemærkninger og
forslag. I skal nok blive orienteret så
snart dagsordenen kommer frem.
Vi har også foreslået, at der snarest inviteres til Gildemesterstævne.
Som I har kunnet læse, leder man efter
en ny redaktør til Sct. Georg. Som I ved
foreslog jeg, at man delte opgaven i to
dele, en redaktionel og en grafisk. Det
blev positivt modtaget rundt om i landet. Desværre er interessen for at påtage sig redaktørjobbet meget begrænset
– reelt kender jeg kun til et emne. Lettere er det at finde nogen, der vil sætte
bladet op, men alle vil have betaling for
arbejdet! Jeg har udarbejdet forslag til
kommissorium/arbejdsbeskrivelse for
redaktionen, som blev sendt til LGL
og PR-udvalget, det er der kommet 2
kommissorier ud af, et for redaktøren
og et for PR-udvalget. Det løser usikkerheden om redaktørens kompetence
i forhold til LGM. Affødt af afviste
læserbreve efter landsgildetinget, som
I har kunnet læse på LGs hjemmeside
under ”Blandede bolsjer”.
På seneste DF efterlyste DGM fra Sønderjyllands Distrikt en rød tråd, der
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kunne samle gilderne. Vores TÆNK
VILDT projekt har inspireret os på
mange måder og vi havde en halv snes
ideer liggende, der kunne være interessante, ideer vi selv ville arbejde videre
med, når tiden var inde.
Den ene ide var at arrangere en SPIS
UDE DAG i lighed med spejdernes SOV
UDE eller NAT I NATUREN. Kokken
Nikolaj Kirk har sammen med et par
andre udgivet en bog, ILD – eventyrlig
mad. Ideen blev præsenteret for Sjællandsnetværket, der nikkede og vi aftalte at jeg skulle prøve om det var muligt
at få Nikolai Kirk til at synes, det var en
ide, der kunne arbejdes videre på.
Jeg har talt med det bureau, der tager
sig af Nikolaj Kirks foredrag og kurser, vi har aftalt, at jeg skal fortælle,
hvad det er vi tænker os og så sende
det direkte til Nikolaj Kirk. Måske synes han ideen er interessant nu må vi
se. Jeg arbejder på sagen, vi satser på
Naturens dag september 2021. Hvis det
skal kunne realiseres, skal der nikkes
til projektet på det kommende DF. Ellers kan det ikke nås!
Så vil jeg benytte lejligheden til at sige
tak til en meget aktiv distriktsgildeledelse, jeg føler, vi har et meget godt
samarbejde – tak for det.
Til alle distriktets gilder vil jeg sige tak
for det store arbejde, der lægges i at
10
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skabe inspirerende gildearbejde rundt
om i distriktet.
Vi kunne fra ledelsens side godt ønske
os at flere ville afse tid til at deltage i
og blive inspireret af de forskellige arrangementer bla. TÆNK VILDT, distriktet indbyder til! Det er jo en form
for personlig udvikling at deltage…
.
Tak til alle som har holdt sammen på
gildebevægelsen i en vanskelig Coronatid, hvor der har været ekstra behov
for vores netværk!
Beretningen blev taget til efterretning.
3. DGM aflægger beretning for DIS
arbejde.
Distriktet har ingen DIS. Beretningen
om dette område kan ses under DGM’s
beretning.
4. DUS aflægger beretning.
DUSen, Inga Gustafsen, havde følgende supplerende bemærkninger til den
skriftlige beretning:
Efter sidste landsgildeting skete der
nogle ændringer. En af de vigtigste er
vel nok, at det er distrikterne, der står
for udviklingen. Landsgildeledelsen er
nærmet blevet et ekspeditionskontor.
Derfor er det også pudsigt, eller nærmere ikke så gennemtænkt, at man afskaffede DIS’er og DUS’er, idet der i
vedtægterne står:
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Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse på tre medlemmer. Det er distriktsgildeledelsens opgave at inspirere
og bistå enkeltgilderne i deres arbejde,
samarbejde med landsgildeledelsen,
samt koordinere kursusvirksomhed,
internationalt arbejde og forbindelse til
offentligheden, herunder PR.
Ikke desto mindre kan man i sidste
nummer af Sct. Georg læse: Citat s. 5
2. spalte nederst.
Jeg har netop været til DUS stævne på
Frydenborg ved Kolding d. 25. og 26.
august. Her fokuserede man på FN’s 17
verdensmål, og hvordan man kunne arbejde med dem i gilderne.
Jeg plæderede, lige som Lone gør i
Sjællandsnetværket og Distriktsforum,
for at man lavede noget på landsplan,
så vi på den måde kunne virke stærkere
i vore promovering af de værdier vi
står for, og vi mener, at mange kunne
få megen glæde af. Det var der faktisk
stemning for.
Jeg var blevet bedt af Bente Christensen,
UK, at fortælle om Gøngernes Højskole
og om vores Tænk Vildt projekt.
Sidstnævnte havde vi lørdag d. 22.
august et godt møde, hvor fokus var på
at lære at lave videoer og klippe dem
sammen. En måde vi kan fortælle om
de spændende ting, vi laver rundt om-

kring i vores distrikt. Vi tog også en
meget vigtig beslutning, nemlig at vi
alle arbejde med det samme tema, natur
og biodiversitet, FNs. 15. verdensmål.
Alle gilder finder frem til nogle aktiviteter/ handleplaner, som de gerne vil
føre ud i livet på naturens dag 2. søndag
i september 2021. De planer fremlægger vi for hinanden d. 20. marts 2021,
hvor næste Tænk Vildt møde finder
sted. Det er derfor vigtigt, at I sætter
kryds ved de 2 datoer!!
Afslutningen på Gøngernes Højskole
bliver 7. oktober. Invitationen bliver
genudsendt i morgen.
Til sidst vil jeg lige slå et slag for vores I dag 7. november og Fellowship 27.
oktober.
Beretningen blev taget til efterretning.
5. DGS aflægger regnskab for 19 -20
Skatmester, Karl Kristjansen fremlagde
regnskabet. Herudner blev det nævnt,
at vi har modtaget nogle midler fra
Landsgildet, der er brugt til 2 sæt udstyr til videooptagelser med mobiltelefon, og et sæt mikrofoner til optagelse
af bl.a. podcast. Udstyret kan lånes af
alle gilder/grupper i distriktet.
Regnskabet blev taget til efterretning.
6. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten gennemgik ændringsforslagene, der alene sker, fordi distriktets
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vedtægter ikke må stride imod landsgildets vedtægter. Samtidig ændres ordet love til vedtægter.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget, idet der var 20 stemmer for og ingen imod.
Herefter er det ikke længere tilladt at
stemme ved fuldmagter!!
7. DGS foreslår budget for det kommende år og kontingent for 2021 2022.
Skatmesteren gennemgik budgettet,
hvor kontingentet forsætter uændret.
Budgettet blev taget til efterretning.
8. Beretning og regnskab for evt. fonde og udvalg intet)
Der er ingen fonde eller udvalg, og dermed er der intet regnskab.
9. Valg af distriktsgildeledelse
Alle valg er for et år, men det skal tilstræbes, at ikke alle i ledelsen går af
samme år.
a. Valg af DGM. Lone Erkmann, villig
til genvalg.
Lone Erkmann blev enstemmigt genvalgt
b. Valg af DGK. Kurt Muusmann, villig til genvalg.
Kurt Muusmann blev enstemmigt genvalgt
c. Valg af DGS. Karl Guldberg
Kristjansen, villig til genvalg.
12

Karl Guldberg Kristjansen blev enstemmigt genvalgt
10. Valg af suppleanter for distriktsledelsen.
a. DGM. Her blev ikke valgt nogen
suppleant
b. DGK. Niels Hovgaard, Vordingborg
blev valgt
c. DGS. Finn Christiansen, Køge, blev
valgt
11. Valg af 2 bilagskontrollanter, og
supplanter.
Bilagskontrollanter er fortsat: Finn
Christiansen, Køge og Kirsten Krebs,
Vordingborg. Som suppleant blev valgt
Leif Jylov, Vordingborg
12. Valg af medlemmer til evt. udvalg. Ridderforberedelse, DGM,
DGK og DGS.
Efter vedtægtsændringer udgik dette
punkt.
Valg til Friluftsrådet.
Torben Lerbech blev genvalgt som repræsentant for Østsjælland.
13. Eventuelt.
Under dette punkt fortalte Brita Topp
kort om processen med at sammenlægge de 3 Vordingborggilder. Det blev
også nævnt, at Stege gildet er lukket,
og at Elna Christiansen er blevet overført til Vordingborggildet.
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5-Kampen, første runde
Endelig kom vi i gang: Ikke efter en
lang og mørk vinter, men efter den
ufrivillige corona-pause! Første runde
var Krolf. Så vi var en god snes spejdere og gildebrødre der var mødt op
på banerne bag Svømmehallen på Nygårdsvej. Denne underlige blanding af
? Ja, første del af navnet minder jo en
del om Kroket og det spilles jo også på
en stor græsplæne med kroketkøller og
trækuglen skal også slås igennem de
opstillede buer.
Den anden del af navnet minder om
golf, men den eneste association jeg fik
til golf, var at de ret store kugle skulle
ned i nogle huller på en ret stor græsplæne, så kuglen skulle slås ret langt.
Vi blev delt op i nogle hold med en 3-4
stykker på hver og efter afspritning og
en kort instruktion, var vi klar til at få
udleveret handsker, køller og kugler og
spille. Her bliver det lidt uklart hvordan
det gik, for vi spillede på flere forskellige baner uden at have synskontakt med
de øvrige hold, så jeg kunne ikke rigtig
følge med i hvordan det gik med dem.
Vi har åbenbart ikke hørt ordentlig efter under instruktionen, så vi startede
med at lave nogle dumme fejl, men
dem fik vores instruktør da rettet op på.
Hun valgte så at følge os under resten
af spillet, da hun åbenbart ikke turde
overlade os til os selv igen!

Da vi startede, var det en rigtig dejlig
aften med solskin og lunt vejr, men i
takt med at solen sank og det blev lidt
køligere, kom myggene i store sværme,
og de var åbenbart sultne, så da kaffen
og de lækre kager blev serveret var det
umuligt at sidde stille ret længe ad gangen.
Skylder at sige tak til de 2 damer der
styrede køller, kugler og instruktion
med myndig stemme.

Seniorlauget
Seniorerne var samlet på Farmen den
15. september. Det var en dag hvor
coronakrisen rigtig havde indvirkning
på mødeaktiviteten vi var kun 4 gildebrødre TRIST, Hans Köser, Erling og
undertegnede.
På trods af den ringe mødedeltagelse
blev vi færdige med rengøringen af
gryder potter og pander, Erling var
udendørs for at få slået græs. Næste
gang vi mødes bliver tirsdag den 13.
oktober til sædvanlig tid.
På laugets vegne
Hans Jørgen

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Startskud 2020
100 spejdere, med afstand, var med
til Sct. Georg Gildernes startskud på
Munkebakken
Den gamle tradition med startskud på
Munkebakken fortsætter. Den en faste
tradition at mødes, når skolerne begynder efter sommerferien, og markere
starten på spejdersæsonen.
Dette år har på grund af coronaen været
det kedeligste år nogensinde, og det var

således første gang, at spejderne kunne
mødes.
Man startede på Akseltorv, hvor alle
grupperne og forældre var samlet. Herfra gik man i det strålende solskin i samlet flok gennem byen til Munkebakken,
ført an af de Grønnes Tambourkorps.
I år var det Herluf Trolle Gruppe og
Finn Dybbøl, der startede aftenenmed
et festligt indslag, som var i samme stil

som ”Lykkehjulet”. En lang række spejdere stod forrest på scenen, og når Tom
slog et slag på stortrommen fik spejderen en markering på hovedet, og vendte
sig om. Herved vistes et bogstav, og da
hele rækken var vendt om, kunne der
læses ”Velkommen til startskud”.
Lene Høilund Jensen, leder af tambourkorpset, fortsatte som konferencier.
Hun fortalte bl.a. hvilket tamt og kedeligt år, det havde været. Tambourkorpset skulle have været til Italien, men
turen blev aflyst. Ingen af grupperne
havde været på lejr, så ingen havde lyst
eller mulighed for at fortælle om lejroplevelser.
Startskuddet ”fyrede” Birgit fra Trolleklanen af. Det var uden krudt, men
foregik som en rumlen, der startede
ved jorden og rumlede op i en ”eksplosion”. Det er mange år siden, der var en
rigtig raket!

ting, gammelkendte trylleting: ringe,
der skiftede farve, og snoede sig til en
langt tov, En tryllekunstner kan altid
en kanin i ærmet, men kaninen var et
kort, der hele tiden snød ham. Et farligt
nummer var poser med æg, hvor en af
de 6 poser indeholdt et æg. En spejderpige, Mejse, skulle træde på poserne,
men fandt ikke æggene. En uhyggelig
afslutning, skal ikke afsløres her!
Spejderne morede sig kosteligt, og
havde en festlig aften, så nu er spejderåret er skudt i gang, og alle håber, at
det trods coronaen, skal blive at godt
spejderår.
Aftenen sluttede med fællessang: ”Nu
flyver mørkets fugle ud”, fortæller Robert Fischer, som også har lånt Ugebladet de vedlagte fotos

Lene og Tina Buch fra Peder Bodil
Spejderne sang for til ”Alverden kalder
det væmmeligt” og ”Lyseblå Bananer”,
og Tina underholdt spejderne med
sanglege, bl.a. ”Bæversangen”.
Man havde også inviteret en magi8ker
(tryllekunstner), ”Miguel el Zorro”, en
”ægte” spanier fra Spanien. Han havde
medbragt sin rejsekuffert med trylle14

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. SEPT.
I DEN ”ALMENNYTTIGE FORENING,
SCT. GEORGGILDERNE I NÆSTVED” FARMEN

2. gilde fremsatte et mundtligt ændringsforslag som lød: ”Der opkræves
kr. 15.000,00 fra Suså Gildet og der
opkræves kr. 10.000,00 for 2. Næstved
gilde, da 2. Næstved har færre medlemmer”.

Generalforsamlingen var udskudt, fra
marts 2020, på grund af COVI 19 og
myndighedernes retningslinjer for forsamling.
Der var mødt 17 stemmeberettigede
gildebrødre fra 2. Næstved Gilde og
Suså Gildet.
Formand, Kurt Muusmann, havde
meldt afbud på grund af sygdom, sygdom som ville blive længerevarende og
derfor indtrådte næstformand, Tommy
Møller som fungerende formand.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent (ikke medlem af
bestyrelse eller revisor).
Bodil Nielsen, Suså Gildet blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning var udsendt til
samtlige gildebrødre 14 dage før mødets afholdelse og der fremkom ingen
bemærkninger til beretningen.
Den fg. Formand supplerede med oplysninger om at der var ansat ny rengøring på FARMEN.
Ligeledes blev det oplyst, at sagen
vedrørende bundfældningstanke skulle
16

for retten og vi afventede svar på rettens stillingtagen, hvorefter bestyrelsen
vil træffe en afgørelse om hvad vi vil
gøre. Steen Andersen, beboer i Karrebækstorp, som har samme problem som
os, kæmper sagerne på en positiv måde
for os. Pengene til udskiftning af tanke
er stadig stående på FARMENs konto.
FARMENs varmepumper havde fået eftersyn og simkortene var udskiftet, lige
som der var oprettet et abonnement, så
varmen kan tændes vis telefon.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse og godkendelse af
revideret regnskab.
Kasserer Niels Ole Kajhøj, gennemgik
det udsendte og revisor påtegnede årsregnskab hvor der var en noget lavere
indtægt, ca. kr. 84.000,00, end der var
regnet med. Der var enkelte afklarende
spørgsmål til regnskabet, som herefter
blev taget til efterretning
4. Drøftelse af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsat og udsendt
et forslag til behandling, med følgende
ordlyd: ”For 2. Næstved Gilde og Suså
Gilde, opkræves der for året 2020, en
brugerafgift på kr. 15.000,00 for hvert
gilde”.

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

Dirigenten sat det mest vidtgående forslag til afstemning først, hvilket var
bestyrelsens forslag, som lød på kr.
15.000,00 fra hvert gilde.
13 stemte for bestyrelsens forslag, 3
imod og 1 undlod at stemme.
Bestyrelsens forslag var vedtaget og
dermed bortfaldt 2. Næstveds forslag.
5. Fremlæggelse af budget.
Kassereren fremlagde det udsendte
budget, som kom til at udvise et underskud på kr. 35.000,00 for 2020. Men en
større udlejning ville kunne få indflydelse på budgettet – men med COVI
19 i baghovedet, var det nok bedst ikke
være for optimistisk. Der var enkelte
afklarede forståelses spørgsmål.
Budgettet blev godkendt.
6. Godkendelse af kasserer, (Niels Ole
Kajhøj er indstillet). Niels Ole Kajhøj,
2. gilde, blev godkendt som kasserer.
Bente Møller, Suså, blev godkendt som
revisor. Bodil Nielsen som suppleant.
2. Gilde havde ikke valgt revisor og
suppleant, men ville snarest komme
med et navn på en begge.

7. Eventuelt (Herunder FARMENs
fremtid)
John Møller, formand for hyttelauget,
fortalte om FARMENs tilstand og om
de forbedringer og reparationer der
stod på ønskelisten, Bl.a. nye vinduer
i stuetagen mod gården, nye vinduer
på sovesalene og reparation af afskallet gavl.
Tim, formand for naturlauget, berettede
om et travlt år, hvor der var pillet hegn
ned om nyplantningerne, lavet bænke
og slået masser af højt græs – naturlauget havde godt styr på deres fremtidige
arbejde.
Suså gildet, nærmere ved Kurt Jacobsen, overtager græsslåningen for sygemeldte Kurt Mussmann, 2. gilde, ind til
videre.
Niels Ole Kajhøj, fortalte om Steen
Andersen arbejde mod kommunen og
deres krav om udskiftning af bundfældningstanke, han læserbreve m.v. –
en opgave vi nok ikke selv ville kunne
klare.
Der var enighed om at sende en hilsen
til Kurt Muusmaan med ønsket om god
bedring.
Tommy Møller, Ref,
Bodil Nielsen, dirigent

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

Gilderådsmøde

Gruppe 1
Gruppemøde 17. september 2020.
Som aftalt mødet gruppen lidt før kl.
19.00 i Fensmark præstegård, hvor
undertegnede havde billetter til foredraget. Der var 2 afbud men vi havde
suppleret gruppen med ægtefæller.
Det var højskolelærer Jens Krøjer der
gennem ord billeder og musik førte og
gennem perioden før genforeningen og
efter genforeningen frem til nu. Et levende foredrag med historiske fakta og
anekdoter, gav en forståelse for grænselandets historie, og mindretallenes
situation syd og nord for grænsen.

- 14. september 2020.
I forbindelse med 2. Gildets 75 års fødselsdagsfest 21. november, vil der blive
en lille gildehal med udskiftninger af
gildeledelse.
Vi har i vort gilde 2 der fylder rundt her
i efteråret. Disse vil blive fejret under
festen.
Det blev taget til efterretning at vort
gilde skulle betale kr. 15.000 til farmens drift,
hvad der fremover skal/bør ske med
farmens drift vil sener blive drøftet.
Merete og Kirsten B. vil deltage i planlægningen af Næstved Gildernes arrangement omkring

Gildernes 80 års jubilæum 10 okt.
2020.
Merete efterlyste emner til Nytårs-arrangement 11.ja. 2021. Hun fik et enkelt, som nu bliver kontaktet.
Kirsten og Kurt Bronee deltager i afhentning af Fredslyset m.v. De mangler dog opbakning fra gildebrødre i vort
gilde.
Hans Jørgen kunne meddele at vor
økonomi var o.k. selv efter at vi skulle
betale de 15.000,Det er op til de enkelte grupper at sørge
for blomster o.lign. ved gildebrødres
sygdom m.v. Altså ikke gildeledelsen.
Refr. Ole W.

Næste møde hos Anne Lise Koefoed
den 22 okt. kl. 13.00
Ref. Kurt Muusmann.

Nyt fra grupperne
Gruppe 1
Gruppemøde 20. august 2020.
Gruppen mødte hos undertegnede på
nær 2. den ene med afbud, og den anden
uden afbud. Efter en let frokost vendte
vi krænkelseskulturen, der griber om
sig. Der er jo snart intet, der ikke giver
forskellige grupper anledning til at føle
sig krænket. Statuer kræves fjernet.
Vi skal passe på ikke at slette historien,
selv om den fortæller os, at det der er
18

Det var vel egentlig først efter København Bonn erklæringen fra 1955, hvor
man aftalte mindretallenes rettigheder,
at der blev skabt en blivende forståelse
imellem den danske og tyske befolkning.

sket ikke burde være sket. Vi skal netop
bruge historien til huske, så samme fejl
ikke gentager sig.
Vi planlagde næste møde til den 17.
sep. kl. 19.00, hvor Folkeuniversitetet
havde et foredrag ”Danmark gennem
100 år” –Genforeningen 1920 dengang
og nu-.
Ref. Kurt Muusmann.

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

Gruppe 2
Gruppen havde møde 1. sept.. i Tove
og Oles lille sommerhus i Vesterhave.
Inden starten havde vi desværre modtaget en kort besked fra Hanne at Frank
og Hannevar blevet påkørt på vej til
mødet.

Det satte selvfølgelig sit præg på mødet, men efter den lille frokost fik vi talt
om de punkter der var fastsat. Det første, om Gildehallen 7. sept. var hurtigt
overstået, idet Gildehallen var blevet
aflyst. Der burde vælges en ny gruppeleder, da Ole nu var gildets kansler. Der
var ikke nogen der p.t. ville påtage sig
opgaven, så vi gik til sidste punkt, program for resten af året. Vi blev enige
om at fortsætte hvor vi var blevet afbrudt af Corona krisen, hvilket vil sige
at vi vil prøve at besøge Grundtvigs
mindestue i Udby, med efterfølgende
frokost på Udby Kro. Senere på året,
igen som tidligere planlagt, en kirkevandring i Hanne og Franks kirkesogn.
Vedr. Grundtvigs mindestue m.v. vil
Ole vende tilbage. I øvrigt sluttede vi
dagen med at få kontakt til Hanne og
Frank, der da var på Slagelse Sygehus
hvor de sad og ventede på Flextrafik
der skulle kører dem hjem.
Refr. OW.

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:
Lise Köser	30. sept.

Hjertelig tillykke

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

BESØG PÅ AFFALDPLUS

Spørgelysten var stor blandt de fremmødte og guiden var godt inde i tingene og gav nogle gode svar på spørgsmålene.

!4 deltagere var mødt op til gildemødet,
med virksomhedsbesøg på AFFALDPLUS, tirsdag den 25. august.
Vi blev budt velkommen af virksomhedens turguide, som samlede os i et
mødelokale, hvor siddepladserne var
bygget op af træpaller.
Guiden fortalte indgående om virksomheden og hvilke produkter de modtog
til afbrænding, men også hvor meget
de omsatte for i genbrugsbutikken, lige
som affaldssortering på genbrugspladsen var vigtig for miljø, men også for
genbrug.

AFFALDPLUDS, er ejet af 5 sjællandske kommuner og det skulle man
tro ville give et godt og konstruktivt
samarbejde om affaldssituationen, men
der var altid konflikter mellem de forskellige kommuner og AFFALDPLUS
– det kan der også læses om i avisen.
AFFALDPLUS har besøg af mange
foreninger, men skolerne er også vigtige besøgende, så eleverne kan få forklaret vigtigheden af affaldssortering
og genbrug – det var guidens opfattelse, at eleverne opfattede vigtigheden
af det de fik fortalt, for fremtiden og
miljøet.

Et rigtigt godt virksomhedsbesøg, hvor
der sagtens kunne have været flere deltagere, sluttede ca. kl. 21.00.
Tommy

Efterfølgende var der rundvisning på
forbrændingsanlægget. Vi startede med
fællesvejning på lastbilvægten og mener at kunne huske, at vi 14 deltagere,
tilsammen vejede kg 1147 – om det er
meget eller lidt, må den enkelte selv
afgøre.
Der var ikke så meget at se på selve
forbrændingen, da vi ikke måtte komme ind, hvor der var medarbejdere,
for ikke evt. at smitte eller blive smittet med COVI 19. Men vi kom op på
toppen af forbrændingen og her var en
fantastik udsigt, der godt kunne stå mål
med skovtårnet.
Efter rundvisningen samledes vi igen i
genbrugsbutikkens spisestue, hvor Bodil havde sørget for og selv smurt en
masse sandwich, hvortil der blev serveret forskellige alkoholfrie drikke, da
det er forbudt at nyde spiritus på AFFALDPLUS.

20
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Suså Gildet

GILDEHAL MED VÆBNEROPTAGELSE
Tirsdag den 10. september, var 20
gildebrødre mødt op til Gildehal med
væbneroptagelse af Knud Henriksen.
Der var taget hensyn til CORONA situationen, om ikke at sidde for tæt i gildehallen og ved efterfølgende forplejning, lige som det var besluttet, at der
kun skulle serveres kaffe/the/øl/vand
med lækkert hjemmebag.
Der blev startet med vandrehal kl.
19.00, hvor der blev serveret vin med
og uden bobler, men ingen chips og
peanuts.
Således havde gildeledelsen sikret sig,

at påbud og henstillinger om CORONA
smitte, blev overholdt.
Ca. kl. 19.30 kaldte John M som herold til samling i gildehallen, hvor der
kun måtte siddes på hver anden række
og hver anden stol. Ingen kunne være i
tvivl om hvor man måtte sidde, da der
var lagt ikke mindre end 3 sangbøger
på de stole der måtte benytte – det var
Gildernes sangbog, Suså Gildets sangbog og det fælles røde sanghæfte og
alle tre blev brugt.
Gildehallen blev afviklet efter reglerne
i håndbogen for gildehaller. Susanne
holdt en gildemestertale der inspireret
af en gammel revyvise med omkvædet:
”Vi er jo alle i samme båd” funderede
GM om den indflydelse et lille virus,
har fået på alle vores måde at leve og
omgås.
Er det korrekt at vi alle bliver påvirket
på samme måde, eller er det vidt forskelligt, hvordan og hvor meget forskellige mennesker bliver ramt?
Til slut mindede hun os om, at der i
Gildeloven står: at man skal tage medansvar i familie og samfund og ikke
mindst gøre sin pligt frem for at kræve
sin ret, hvilket giver god mening i disse
tider. Gør hvad du kan for at passe på
dig selv og andre, selv om det betyder,

22
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Suså Gildet
at du ikke når som helst kan gøre, lige
hvad du har lyst til.
Knud blev i sit væbnersvar spurgt om
hvad han fik ud af at være spejderleder.
Knud besvarede spørgsmålet på en god
og humoristisk måde – blandt andet
ved at han skulle køre børn til møder
og var blevet spurgt om han ikke kunne
hjælpe til i en kort periode – hvilket nu
var blevet til mange år. Knud havde
også været med til at skaffe en grund til
spejderhytten og skaffet en hytte – jo
– ingen kunne være i tvivl om at Knud
brændte for spejderarbejdet og stadig
mange år efter at han kun skulle hjælpe
et par måneder, stadig er utrolig aktiv.
Der blev ikke givet hånd ved overrækkelse af Væbnerbrevet, men vi lagde en
hånd på hjertet.
Bente læste gildeloven, hvorefter fanen
blev rullet sammen og gildemesteren
afsluttede hallen.

Suså Gildet
Under kaffebordet var der lykønskninger til Knud og Ib holdt et indlæg om
næste trin i gildearbejdet, nemlig det at
blive ridder. Dette indlæg gav anledning til en god debat om ridderarbejdet var vigtigere end at få skaffet nye
gildebrødre – det blev konkluderet, at
det måtte være op til den enkelte og der
ville ikke komme et pres for at skulle
være ridder – bl.a. fordi ridderarbejdet
stort set ligger stille blandt de riddere
der er i Suså Gildet.
Der var en god stemning og megen
snak under kaffen og ca. kl. 21.45 blev
der sunget ”Nu flyver mørkets fugle
ud), uden at holde i hånd.

1810 til år 2000 - det blev beskrevet og
vist med en masse fotos og levende billeder - Blandt andet blev der viste en
film(drama) fra 1924 med Fy og Bi,

hvor Karrebæksmindes vindmølle blev
brændt af .
Vi blev også vist ovenpå, hvor der var
flere hyggelige og store mødelokaler.
Efter museumsbesøget gik vi hen til Ib,
hvor Inger havde dækket et lækket kaffebord.
Vi fik planlagt de næste 2 møder. Besøg på Næstved Bilmuseum den 14.10.
Og byvandring den 8. November.
Dejligt at mødes igen efter den laaange
nedlukning.
Bente

Endnu en god gildeaften var til ende og
gildeledelsen med medhjælpere fra PR
laugets ryddede op.
Tommy

Nyt fra grupperne
Den 3. september havde vi vores første møde efter Corona nedlukningen.

af arbejderne i forbindelse med udgravningen af kanalen.

Vi mødtes ved Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, hvor Ib tog imod os
og viste os rundt of fortalte om museet
historie.

I 2003 blev huset købt for 1 krone for
derefter at blive restaureret af en masse
frivillige og bruges nu som museum,
hvor der også er forskellige kunstudstillinger. Det er gratis at besøge museet.Det var meget interessant at se og
læse om Karrebæksmindes historie fra

Huset er et af de ældste huse i Karrebæksminde, det blev blandt andet brugt
24
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Suså Gildet

Præstø

Gruppemøde gr. 2 mandag den 7.
september
Spejderigruppens første møde efter
sommerferien var henlagt til Rønnebæk Søskov.

Vi mindes
Torsdag den 10. september var vi til
Inger Jørgensens bisættelse i Præstø
Kirke, og bagefter var vi på Det gamle
Toldsted på havnen, hvor vi havde mulighed for at møde hele Ingers familie.
Og mens vi sad der, fik vi at vide, at

Knud og undertegnede havde sørget for
indkøb og diverse grej til vores aktivitet: bålmad.Så straks efter at vi mødtes
med Heidi og Esther på parkeringspladsen blev trillebøren læsset med
brænde, gryde, pande, køkkengrej og
madvarer og vi begav os på vej mod en
af bålpladserne ved søbredden.
Ved fælles hjælp fik vi hurtigt gang i bålet og fik klargjort kød og grøntsager til
”one pot pasta med kylling og spinat”.
65 minutter efter vi mødtes på P-pladsen

Det er bare for meget at skulle sige farvel til to gildebrødre på en uge, selv om
de begge længe har kæmpet med sygdom.
Inger blev
Jens i 1982.

Mørket faldt på og det blev tid til igen
at finde bilerne og takke hinanden for
en hyggelig aften.
Skulle nogen få lyst til at deltage i vores arrangementer er der bestemt plads
til flere i gruppe 2
Lykke
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

optaget

i

1971

og

Vi vil mindes dem - og vær glad for
hver dag du har.
Rika

var retten klar til servering og vi spiste
alle 4 med velbehag den fantastiske ret.
Efter spisning gik vi en tur rundt om
søen inden vi igen slog os ned på bænken og nød den medbragte kaffe og
hjemmebagte roulade, mens der blev
talt om planer for vores kommende
gruppemøder der kommer til at omhandle besøg i Labyrint Lolland-Falster, tovværksarbejder og spil.
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Jens Clausen var død på Roskilde Sygehus. Så ugen efter tog vi afsked med
Jens fra Præstø Kirkes kapel, og bagefter var vi i spejderhytten med hele
Jens’s familie.

Vær OBS på evt.
ændringer
vedr. planlagte arrangementer
p.gr.a. de seneste anbefalinger fra
myndighederne.

Til kalenderen:
Gildehøjskolen 7. oktober
Fellowship 27. oktober
I-dag 7. november
Se mere på fællessiderne.

God gruppetur
Gruppe 1 prøvede at få en tur rundt i
sognet til de 4 transformator-tårne. Vi
var 3, der tog turen og så nogle sjove
udstillinger. Tilbage i Hytten mødte 2
yderligere op og vi nød kaffe og kage.
God dag trods alt.
Rika

Hytterengøring i
uge 46
Nærmere udsendes på mail.

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

Åbent gildemøde
Onsdag 21. oktober kl. 19.00
Vandrehal fra kl. 18.30
Se program i Nøglen nr. 6 i august.
TILMELDING NØDVENDIG til
Lisbeth Kingo

Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Danmark

4/2019 – august 2019 – 86. årgang

• Sprogets mangfoldighed
• Bilag til LGT 2019
• Naturens dag 2019

Medlemsbladet
Sct. Georg

Hvis du hellere vil modtage Sct. Georgs
Gildernes medlemsblad ”Sct. Georg”
elektronisk end på papir, skal du henvende
dig til til din Kansler eller Landskontoret,
tlf.: 3332 2733.
1
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Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

