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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

Det ligger glemt i tågen
alt det vi venter på.
at barnestemmers råben
vil byens stilhed flå,
når døren bliver åben
vi ser, hvad før vi så.
Når verden bliver åben
vil jeg i byen gå.

Det er så længe siden,
at næsten alt er glemt;
men lad os gribe tiden,
for glemt er bare gemt,
og håbet, det er dråben,
der farver alt det grå.
Når verden bliver åben
vil jeg i byen gå.

For håbet det er lyset
igennem mørk tunnel,
for morgenen er gryet
og natten er på hæld.
Nu vil jeg glemme sorgen,
da tiden gik i stå.
Når verden bliver åben
vil jeg i byen gå.

Skrevet af vores redaktør.
Og kan synges med Jens Vejmand

Nu er vi over det værste og har travlt 
med at få alt tilbage i de normale gæn-
ger.

Og så kommer Piet Hein ind i billedet:

Jeg har skrevet et sted,
hvor jeg daglig må se, 
det manende tankesprog
          T. T. T.
Når man føler hvor lidet
man nåer med sit flid,
er det nyttigt at mindes,
at 
          Ting  Tar  Tid

Må jeg huske 
Ræven har igen stjålet mine høns,
de flittige æglæggere. 
Og nu har jeg hentet nogle nye
og må pænt vente på, at de begynder
at lægge æg.

                                 Rika, Præstø

Fælles Fælles
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Næstved fælles

Smukt solrigt eftersommervejr var med 
til at danne en perfekt ramme om For-
eningernes Dag, der efter en Corona-
pause atter løb af stablen den 4. sep-
tember.  Sct. Georgs Gildet havde også 
i år fået en perfekt placering som nabo 
til både blå og grønne spejdere.

Vi havde aftenen før fået slået vores 
telt op og gjort næsten klar, så vi kun 
skulle anbringe vores materiale og lade 
flødebollemaskinen, inden åbningen 
klokken ��.00. Otte gildemedlemmer 
var mødt op til åbningen, så der var tid 
til, at alle, der havde lyst, kunne se sig 
lidt om på de andres stande. Vi havde 
også fin udsigt til et dansegulv, hvor 

ForeNiNGerNeS 
daG 2021

der var zumba- og linedanceopvisning 
hele dagen.

Som tidligere år var flødebollemaski-
nen meget populær, og der blev skudt 
mere end �00 flødeboller af. Da flø-
debollerne var brugt op, måtte Ingers 
muffins stå for skud. Foruden en morse-
opgave og mulighed for at lave forskel-
lige knob og knuder, havde Anne lavet 
et ”Kend din by” fotoark.

En positiv oplevelse for os der var til 
stede.                                            SNN

Stand 21 på Foreningernes dag.

Næstved fælles

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. 8, 2021
�. november

Forside: 
Der danses zumba på For-
eningernes Dag. 

SeNiorlauGet
Seniorerne var på Farmen 21. septem-
ber.
Dagen startede med det helt store mor-
genbord sponsoreret af Hans Köser; der 
var også det sædvanlige udvalg af de 
våde varer sponsoreret af Muusmann.

Efter det fine morgenbord gik vi i gang 
med dagens opgaver. Busserhytten blev 

malet færdig, der blev udskiftet nogle 
pærer i opholdsstuen og der blev også 
tid til lidt rengøring.

Vi mødes på Farmen tirsdag 26. okto-
ber til sædvanlig tid.

På laugets vegne
Hans Jørgen



6 Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” 7Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

2. Næstved

Gruppe 1
Torsdag den 16. september mødtes vi 
atter i gruppen, denne gang hos Trist. 

Her slog vi os ned omkring kaffebor-
det, og nød både brød og lagkage, 
mens vi fik vendt verdenssituationen, 
og snakket om mange ting! Efter kaf-
fen rundede vi lige vore opgaver til den 
forestående gildehal, der var styr på det 

2. Næstved

Vi hejser flaget for
Fødselsdag:

Lise Köser �0. sept.
Anne Lis Caspersen   �. nov. 
Hans Jørgen Nielsen �0. nov.

Hjertelig tillykke

Gruppe 2
Gruppe � har afholdt et møde, og grup-
peleder Kirsten, vil prøve at konsoli-
dere gruppen, så den i den nærmeste 
fremtid kommer i gang med gruppear-
bejdet.

Gruppe 3
Mandag 6. september mødte tredje 
gruppe fuldtallig op hos Kurt. Da det 
var første gang i næsten et år siden nog-
le af os havde været til et gruppemøde, 
var der selvsagt ikke så lidt der kom på 
bordet under forhandlingerne.

Kurt og Marianne havde dækket op til 
hyggeligt frokostbord, så til at begynde 
med, herskede der ret rolige forhold 
omkring bordet, indtil både mund og 
øjne var tilfredsstillet af de lækre sa-
ger.

Efterfølgende blev der en livlig snak 
om, hvad vi skulle beskæftige om med 
på kommende møder, så der er lagt op 
til et spændende forløb for medlem-
merne af gruppe �.

Frank

Endelig kunne vi afholde en gildehal, 
oven i købet en ”festgildehal” som 
fandt sted mandag den 20. september. 
Fylder vi ikke så meget i antal, så in-
dikerede larmen fra selskabet til gen-
gæld, at der var en større forsamling på 
Farmen den aften.
 
Da der var jubilæer, der skulle fejres, 
var distriktsgildemesteren indbudt, så 
alle sejl var sat til, for at festliggøre �0-
års jubilæet for Anne-Lise Kofoed og 
��-års jubilæerne for Anne-Lis Casper-
sen og ”SOLE”.

Det var imponerende, at være vidne til 
en gennemgang af �0 års gildeliv, og vi 
er alle helt klar over at Sole lægger et 
stort arbejde i gildernes drift og mulig-
hederne for fremtidens gildeliv, ivrigt 
(suffleret) suppleret at Anne-Lis.

2. Sct. GeorGSGilde GildeHal
I stedet for en fanevagt, havde ledelsen 
valgt, at vi skulle have en udrullet fane 
at synge til, men Merete holdt en rig-
tig god gildemestertale, hvor man fik 
”noget” med hjem og tænke over. Hans 
gav os et vel gennemtænkt � min. og 
vi fik også lidt brok med musikken, så 
alt var som det plejede, og som det skal 
være, for at vi får forløst  forventningen 
til en gildehal.

Eftergildehallen var selvfølgelig præ-
get af en masse taler og et rent gave-
ræs, og traktementet med smørrebrød 
og en rigtig lækker kage til kaffen, 
faldt i rigtig god jord hos deltagerne. 
Det skal også bemærkes, at der var en 
anerkendelsesværdig flittig anvendelse 
af sangbogen.

Frank

Nyt Fra GruPPerNe

hele. Så gik vi over til det emne, Trist 
havde planlagt, og det var en rigtig glad 
mand, der havde haft en fantastisk op-
levelse, han glædede sig til at dele med 
os! 

Sammen med Inge havde de været på 
deres søndagskøretur uden planlagt 
rute, men efter at have kørt lidt rundt 

ved Nordhavnen i Vordingborg landede 
de minsandten ved  Søspejderne i Kong 
Volmers Søtrop. De har netop fejret 
7�-års jubilæum, og Trist kommer na-
turligvis i snak med en af lederne, og 
pudsigt nok er han søn af Trists leder 
for de mange år siden! Trist kunne også 
fortælle ham, at han hjemme i et gam-
melt album havde billeder, som de ikke 
havde i deres arkiv, men nu kan få. Det 
gjorde stor lykke. Historien ender ikke 
her, for nu er Trist inviteret ned til dem 
for at fortælle mange af de røverhisto-
rier, han har i ærmet fra sin søspejder-
tid. Sejt! Hvad kan der ikke ske på en 
søndagstur!!

Beriget af denne oplevelse snakkede vi 
om indholdet af vores møder, og efter 
et forslag fra Anne Lise, som var ble-

vet grebet af Næstveds historie, blev 
vi enige om, at det kunne være en fin 
ide, så det starter vi på ved næste møde, 
som er torsdag 21. oktober kl. 14.30 
hos Anne Lise.

Således oplevet af
Bodil
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Suså
Nyt Fra GruPPerNe

Tilstede var Bodil, Inger, John, Bent, 
Palle og Kurt (ref.)

Som ved et mindre mirakel kunne alle 
medlemmerne i gruppe � deltage på det 
foreslåede tidspunkt. Der var ikke ud-
sendt nogen dagsorden, så det blev en 
noget kaotisk affære. Vi blev dog enige 
om, der skulle være mindst � punkter 
på dagsordenen til dagens møde: Nem-
lig valg af gruppeformand, valg af re-
ferent samt om gruppen ”kun” skulle 
være madgruppe og kun mødes når vi 
skulle være aktive i forbindelse med et 
gildearrangement, eller om vi skulle 

have regelmæssige møder som ikke 
kun handlede om mad.

�. Bodil blev enstemmigt valgt til for-
mand

�. Kurt blev valgt som referent (kun én 
stemte imod J)

�. Vi vil gerne ses uden for ”madmø-
derne” (fordi vi kan li’ at være sam-
men!).

Som en konsekvens af punkt �, skulle 
vi fastsætte dato og tid til det næste 
møde, og det er derfor tirsdag 5. ok-
tober kl. 14.00 hos Bodil.

Nu kunne dette referat slutte her, men 
da det var første gang vi så hinanden 
efter en lang nedlukning, havde vi 
mange ting at fortælle. Hvis vi havde 
haft en ordstyrer, var vedkommende 
brændt sammen!

Nogle havde gang i deltagelsen til For-
eningernes Dag, så der faldt de sidste 
ting forhåbentlig på plads. Andre skulle 
berette om �-kampen, og alle vi andre 
snakkede bare i munden på hinanden, så 
referenten til sidst var helt rundtosset.

Tak til Inger for dejlige blommer.

Jeg håber jeg har fået fat i bare en lille 
del af alle de emner vi kom ind på.

Ref/Kurt J.

GildeHal
- med væbneroptagelse -

På Farmen
tirsdag 9. november kl. 19.30 

Vandrehal fra kl. �9.00

Gruppevis tilmelding senest  
4. november til Bodil N. 

tlf.: 4276 5594  
dtkaare@stofanet.dk

Gruppemøde i gruppe 2, 23. august hos ref.

Fredslysets tema 2021

”FRed
–

et Håb For FremtideN”

Suså
møde På FarmeN
Den 2 september havde Suså den før-
ste møde i det nye gilde år,  Vi fik tænd 
et bål og når der var gløde fik vi riste 
pølser, så vi kunne lave nogle hotdogs 

med tilbehør, derefter kaffe og lidt 
sang., det var dejlig igen at kunne mø-
des.

Gunnar
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Præstø

FÆlleS øKSeløb
Den 4. september holdt vi Økse-
løb i Vordingborg By. Dorthe og jeg 

SIDEN SIDST v/rika

Blomsterposten er klar

Gik videre til næste opgave

Satte navne på blomsterne

Omkring 100 spejdere, mini-spej-
dere og FDF’ere kom forbi.

stod på blomsterposten og sluttede 
af med en tur i Gåsetårnet.

SIDEN SIDST v/rika

Præstø

HyttereNGøriNG
Den 20. august fik vi gjort Hytten 
ren. Bjarne shinede baggården med 
sin buskrydder. Henrik pudsede alle 
vinduerne udvendig. Svend kom 
med sin dejlige stang, så jeg kunne 
nå op og rense alle tagrenderne. 
Henning ordnede hele køkkenet. 

SPeJderGildeHal 
med eValueriNG  
aF øKSeløbet
Den 15. september holdt vi spejder-
gildehal i Stege Spejderhytte med 
evaluering af Økseløbet. 

VaNdretur
Den 8. september havde gruppe � 
arrangeret en vandretur rundt om 
Bårsesøerne med fælles afslutning i 
Hytten til suppe, brød og kage. Dor-
the havde pyntet op med japanske 
lygter, og Bjarne og Marjun rørte i 
gryderne.

Vi fik revet det meste af de nedfald-
ne grene ned til bålpladsen og sat et 
nyt ”gammelt” skraldestativ op, som 
Bjarne har tøjret til Hytten.

 So that’s it for now.

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.: ���� �7��. 
1

Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Danmark 4/2019 – august 2019 – 86. årgang

• Sprogets mangfoldighed
• Bilag til LGT 2019
• Naturens dag 2019
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GildeHal
�. gruppe inviterer til 

gildehal 

onsdag den 13. okt. kl. 18.30.

Til- og framelding til 
Bjarne inden den 1. oktober.

Præstø

ForSiNKet 
FødSelSdaG
Præstøgildets 7� år fejres med recepti-
on for gildebrødre og inviterede gæster 
lørdag den 20. november.

Nyt Fra 
PlaNlÆGNiNGS-
mødet 
- den 20. august 2021
En gruppe eller enkeltperson kan frem-
over arrangere møder og ture med del-
tagere fra begge grupper og evt. invi-
tere ikke-medlemmer.

tillyKKe med 
FødSelSdaGeN
Linnet runder 80 år den 3.november.

GildetiNG 2021
Den 11. august fik vi afholdt det længe 
ventede gildeting. Genvalg over hele 
linien.
 
Øvrigt på dagsordenen: 
- Hytterengøring 
- Møde med spejderlederne 
- Økseløb og efterårets gerninger blev 
gennemgået.
  
Serveringen: 
Smørrebrød med kniv og gaffel

Rika


