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Fælles
Allehelgen/Halloween
På en tur i byen i efterårsferie lagde
jeg for alvor mærke til, hvordan
bybilledet var forandret. Der lå orange
græskar i blomsterkummerne på
Torvet og der var hængt heksedragter
og spindelvæv tværs over gågaden, der
var med andre ord, dømt halloween.
Af den grund kom jeg til at tænke over
forskelle og ligheder mellem allehelgen og halloween. Det viser sig, at der
er tale om to helt forskellige højtider.
Den første forskel er datoen. Hallowen
fejres den 31. oktober, mens allehelgensdag i 800-tallet blev fastlagt til den
1. november. I 1770 blev der lavet en
helligdagsreform, der bestemte, at alle-

Fælles
helgensdag skulle fejres den 1. søndag
i november.
Den anden forskel handler om hvilken
tro, de to højtider stammer fra. Allehelgen er en kristen højtid, på den dag fejrer man alle de helgener, der ikke selv
har en helgendag. I folkekirken er der
dog primært fokus på dem, der er døde
i årets løb.
Halloween er en højtid med hedenske
rødder i den keltiske folketro. Kelterne
mente, at på den første dag i vinterhalvåret stod dødsrigets porte åbne. Da den
katolske kirke besluttede at samle årets
mindre helligdage i én fælles mindedag, allehelgen, hed aftenen på skotsk
All Hallows’Eve, der senere blev til
halloween.
I den danske folkekirke har man i århundrede fejret allehelgen. Det er dog,
som om fejringen er intensiveret i de
senere år, hvor man f.eks. er begyndt
at sætte levende lys på gravene. Måske
skyldes dette, at der er kommet en konkurrende fejring, nemlig halloween,
der først er kommet til landet for omkring 15 år siden. Det er nok især børn
og unge, der har taget halloween til sig.
Lejlighed til fest og fornøjelighed i en
mørk tid.
’’Slik eller ballade’’ man må ryste op
med søde sager, hvis der bliver ringet
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på ens dør, og der står en flok børn, udklædt som skeletter, hekse, vampyrer
eller spøgelser udenfor, ellers svares
der ikke for følgerne Jeg er dog blevet
belært om, at børnene kun ringer på de
steder, hvor der er opstillet udhulede
græskar med lys i, udenfor hoveddøren.

Som så meget andet i disse tider, har
halloween også fået sine coronaretningslinjer: Det frarådes at børnene går
fra hus til hus. Der opfordres til at man
laves andre aktiviteter for mindre grupper af børn og at der kun uddeles slik,
hvis det er indpakket.
God allerhelgen/halloween
Susanne

Fredslys aflyst
Kære Fredslysdeltagere.
Fredslysudvalget har fået tilbagemeldinger om at man på grund af pandemien har aflyst regionale Fredslysarrangementer.
Efter en vurdering i Fredslysudvalget
og i Landsgildeledelsen, er der blevet
taget en fælles beslutning om, på grund

af ansvarlig omsorg, at aflyse Fredslysprojektet i 2020.
Vi håber og regner med at vi i 2021 kan
regne med jeres opbakning igen, så vores landsdækkende projekt “Fredslys”
fortsat kan være en af vores aktiviteter,
der kan styrke sammenholdet i vores
bevægelse.
Med gildehilsen Landsgildeledelsen
og Fredlyskoordinator Lene Skriver
Kære alle
Fredslysbudskabet kan nu hentes via
Sct. Georgs Gildernes hjemmeside
www. sct-georg.dk, eller læses her.
Da ikke alle bruger hjemmesiden, sender jeg Fredslysbudskabet, som en vedhæftet fil, og håber I vil sende budskabet videre til de rette personer.
MGH Lene.
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Fredslysbudskabet 2020
Af Mathias L. Faaborg,
spejderchef i Det Danske Spejderkorps

og EU. Mange unge har ikke prøvet at
vise pas for at komme fra Danmark til
f.eks. Italien. Den frihed er med til at
sikre, at interessefællesskaber, samtaler og venskaber spirer på tværs af
lande og kulturer – også online. Når vi
kan mødes uden fysiske forhindringer,
kan vi vise, at vi gerne vil hinanden og
fællesskabet.
I Sønderjylland er der faktisk et gammelt, stærkt – og måske et af de bedste
eksempler i verden på, hvordan fred
overvinder fysiske grænser. Man har
bevæget sig fra krig og ufred til et fællesskab, hvor folk kan leve i fred, som
Mathias Faaborg
(født 7.2.1984 i Aarhus)

Tema for Fredslyset 2020:
”Fred overvinder grænser”
Grænser skiller os eller forhindrer os
i at gøre noget, vi gerne vil – og skaber ufred. Grænser kan være fysiske,
en spærret vej – måske bevogtet af en
soldat eller en politimand. Eller de kan
være regler eller love, man skal adlyde
– nogle steder blindt. Og så er der de
grænser, vi har inde i os selv.


Nogle steder på kloden gør grænser livet
svært eller helt uudholdeligt for mennesker. Nogle magthavere insisterer på
at bygge høje mure eller trække lange
hegn af pigtråd. Det kan være svært at
forstå for os i Danmark, for de sidste
mange år har været kendetegnet ved
åbne fysiske grænser – både i Danmark
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- er den ene af to Spejderchefer i
Det Danske Spejderkorps, siden
november 2019.
Mathias Faaborg
er selvstændig
konsulent og uddannet med en
bachelor i statskundskab
fra
Aarhus Universitet og en kandidatgrad i politisk økonomi fra
University of London.

de vil: Danskere, der bor i Tyskland og
tyskere, der bor i Danmark. Det kan vi
være stolte af.
Vi så i starten af Coronakrisen, hvordan
vi – selv i Europa – ikke helt har sluppet ideen om de fysiske grænser. Grænsebomme lukkede i, også mellem lande
der har de varmeste forhold. Grænser
der skiller naboer, familier, venner og
kærester. I Spejderbevægelsen ved vi,
at man når længere sammen end hver
for sig. Og vi tror på, at det bliver bedre, når andre i verden kan opleve den
samme åbenhed, som vi nyder godt af.
Det er med det håb, vi fejrer 100-året
for Genforeningen med Sønderjylland.
Vi fejrer, at freden overvinder grænser.
I Danmark er vi vant til, at love og regler skal overholdes, og vi forstår, hvorfor det er nødvendigt. Nogle af vores
love giver os endda en større frihed:
Friheden til at forsamles eller til at ytre
os. I mange andre lande, desværre også
i store og betydningsfulde lande, har
man ikke de samme goder. I de lande
bruges lovene til at sætte grænser for,
hvad folk må mene, tænke eller tro.
Dens slags regler begrænser tolerance,
forståelse og fællesskab. De undertrykker pressen og medierne, og de fastholder eller kontrollerer befolkningen. Vi
må ikke tage vores egne friheder for givet: Vi skal bruge dem. Og vi må ikke
glemme de andre, ikke være ligeglade
– ikke lade dem i stikken. De har brug
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for, at vi arbejder for dem, håber for
dem og kæmper for dem.
Danmark er de mest velkendte grænser dem, vi sætter op for os selv eller
hinanden. Men det er samtidig dem,
vi vægrer os mest ved at tale om. Vi
går måske og putter med det selv. De
grænser skaber uro i sjælen. Det kan
være mobning, isolation, tvivl om tro,
seksualitet eller selvværd. Om man gør
det godt nok. Om man er god nok. Om
man kan tro på sig selv, tage springet,
bryde forventninger eller normer. Hvis
man kan finde freden, så kan grænserne
brydes. Måske kan man ikke finde den
alene, måske har man ikke håbet.

Fælles
Spejderbevægelsens værdier og relevans er ikke defineret af vores historie
eller, hvad nogen gjorde for 50 eller
for 100 år siden. De er defineret af de
handlinger, vi gør sammen – lige nu og
i fremtiden. Jeg tror, at fremtiden kommer til at se på os og sige, at vor tids
spejdere var lige så handlekraftige,
ansvarlige og fællesskabsorienterede
som nogen anden generation. Vi tager
ansvar for hinanden og for fællesskabet.
I år er det 36. gang, Fredslyset udsendes fra Betlehem. I olielamper, flagermuslygter og fakler, bringes det ud i
Europa og verden. Fredslyset er en påmindelse fra land til land og fra menneske til menneske.

Så skal man tillade andre at hjælpe,
og vi skal tilbyde vores hjælp. Vi skal
Vi går med klare budskaber: Der er lys
række ud til den ensomme, håbe for
i mørket. Jeg går for dig, jeg håber for
den modløse, marchere for den generte
dig. Du er ikke alene.
eller protestere for den, der har tabt sin
stemme.
Fred overvinder grænser. Rigtig god tur.
Redaktion:
Suså Gildet Næstved og
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com
2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk


Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk
Deadline til nr. 9, 2020
10. december
Forside:

Næstved veteran automobil museum. Side 16.
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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, 90 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 99) 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.
Bindende tilmelding til en af nedenstående – angiv navn og gilde – senest d. 25. oktober 2020
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Næstved Fælles

Næstved Fælles
har kikket på forskellige muligheder
for besparelser, som vil blive undersøgt
og evt. sat i værk – disse besparelser vil
ikke redde økonomien, men formindske underskuddet.

Alt i alt håber bestyrelsen på at vi igen
får gang i udlejningen, men alt afhænger af coronaen, som har lukket ned for
lejrskoler, Rusture, spejderlejre m.v.,
foreløbig året ud.
Tommy

Loppetorv 2021

Indsamling 10-11.april – Salg 17-18.april

LIDT NYT FRA ”FARMEN”
FARMEN har haft sin sidste udlejning
i 2020 og næste udlejning er på nuværende tidspunkt i august 2021.
Året 2020, var et hårdt år udlejningsog indtjeningsvis for FARMEN, grundet Corona krisen, som betød, at stort
set alle vores udlejninger fra slutningen
af marts frem til september, blev aflyst
og de indbetalte penge tilbagebetalt.
I runde tal mistede FARMEN ca. kr.
85.000,00 i lejeindtægt – indtægter der
skulle bruges til drift og vedligeholdelse af huset og omgivelserne, til gavn
for Gilderne og lejerne.
At underskuddet ikke blev større, kan
vi takke 2 FDF-grupper og 2 spejdergrupper for, da de alle havde lejet FARMEN i hele uger i skoleferien. Desværre blev der aflyst et par ugeudlejninger
mere, samt alle vores udlejninger til
skoler, universiteter, konfirmationer,
familie sammenkomster, fødselsdage,
Troldelejren, idrætsforeninger og andre


– alt sammen grundet nedlukningen på
grund af coronaen.
Alt er naturligvis ikke negativt, da det så
har givet plads til lidt mere vedligeholdelsesarbejde og naturlauget har også
arbejdet meget aktivt, bl.a. med nedtagning af hegn, etablering af lejrplads og
ny stor bålplads. Vores græsslåningsfolk, har også holdt græsset nede, lige
som seniorlauget har foretaget noget
rengøring af udendørs lamper, oprydning på værksted, maling af værkstedsdør og andre selvfundne opgaver
Inden længe vil der også komme nye
bordplader på vores borde, så vi slipper
for de meget mishandlede og begede
bordplader, bordene bliver også lidt
større, så man slipper for at sidde ud
for et bordben.
Hvis udlejningen ikke kommer i gang
igen, vil FARMEN komme ud med et
underskud til næste år, men bestyrelsen
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Kære Gildemedlemmer i i Næstved
Så er loppetorvet 2021 skudt i gang og
udvalget har holdt sit første møde hvor
vi er begyndt at tilrettelægge arbejdet.
I stedet for at skrive det ud til de enkelte grupper, vil vi gerne have det enkelte
gildemedlem til at melde tilbage hvad
man gerne vil lave så vi får et bedre
overblik over det.
Denne gang er Suså Gildet alene om
planlægningen så der bliver rigeligt at
tage fat på, men vi forventer at der også
kommer en god opbakning fra spejdergrupperne, lige som der er flere fra 2.
Gilde der har tilbudt sin hjælp.Hvis I
kender nogen med varebiler som vi

muligvis kan låne til indsamlingen må
I meget gerne give besked. Vi sørger
for at betale Skat for frikøb i låneperioden og for at der er fyldt brændstof
på bilen.
De bedste gildehilsener, Ib Kyhn
Tlf.: 3131 9656
Mail ikyhn@hotmail.com

nyt fra seniorlauget
Seniorerne var samlet på Farmen den
13. oktober.
Det var en dag hvor coronakrisen rigtig
havde indvirkning på mødeaktiviteten
vi var kun 4 gildebrødre: TRIST, Hans
Köser, Erling og undertegnede.

Af småopgaver fik vi rengjort lamperne ved parkeringspladsen samt nogle
andre småting.
Næste gang vi mødes bliver tirsdag
den 10. november til sædvanlig tid.
På laugets vegne Hans Jørgen
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AFLYSNINGER NOVEMBER OG
DECEMBER i
Næstved-gilderne
Alle er vist klar over, at CORONAKRISEN ikke er overstået – tværtimod,
er smittetallet stigende dag for dag.
Sundhedsmyndighederne og regeringen, har derfor strammet op om
hvor mange der må samles – i skrivende stund max. 10 personer, med 1
meters afstand. Reglerne er på nuværende tidspunkt gældende til hen
imod slutningen af november måned og ingen kan sige om forbuddet
forlænges – derfor har gildeledelsen truffet følgende beslutning om
aflysninger:

Næstved Fælles
Sct. Georgs Gilderne i Næstved
fylder 80 år
Den 10. oktober, fejrer Sct. Georgs
Gilderne i Næstved 80-års fødselsdag
for medlemmerne.
Fødselsdagen fejres på Gildernes ejendom, FARMEN, som er beliggende i
Karrebækstorp, men grundet den nuværende CORONA krise er det desværre kun medlemmer af gilderne der
kan deltage, således af sundhedsstyrelsens regler overholdes.

Gilderne blev startet i 1940, af tidligere
spejdere, der godt ville fortsætte spejderarbejdet under mere voksne vilkår.
Siden starten har gilderne arbejdet, som
en humanitær forening, der bl.a. støtter
spejderarbejdet i byen, afvikler lejre
for børn som måske ikke kan komme
på ferie, besøger plejehjem med kaffe,
kage og underholdning, uddeler hvert
år den første advent, ”FREDSLYS ” fra
en bod på torvet, hvert andet år afvikles

Torsdag den 5. november. Fællesledelsesmøde med laug. AFLYSES
Tirsdag den 10. november. Gildehal hvor Emmy skulle fejres for sit 60års jubilæum. AFLYSES
Søndag den 29. november. Fredslys. AFLYSES
Lørdag den 12. december. JULEKLIP. AFLYSES
Vi skal overholde gældende regler og derfor ser vi os nødsaget til at
aflyse. Vi håber at vi i det nye år har fået lidt mere luft under vingerne
og igen kan mødes.
Anne, som er medarrangør af JULEKLIP havde foreslået at vi kunne
mødes i det fri (god ide) – men også her bliver vi ramt af 10 personers
reglen. Hvis vi skulle mødes, skulle vi på forhånd være inddelt i grupper
og vi måtte ikke komme i berøring eller tættere på de andre grupper
end 5 – 10 meter og det finder vi ikke hensigtsmæssigt at mødes.
Der er ikke problemer med at holde gruppemøder, bare I ikke
overskrider tallet 10 personer, holder 1 meters afstand, husker at
spritte hænder og ikke hilser på hinanden med hånden.
TRIST MEN NØDVENDIGT.
Tommy
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et større loppetorv, hvor indtægten alene går til det humanitære arbejde. Ligeledes, er det Sct. Georgs Gilderne, der
står, får startskuddet på Munkebakken,
som tegn på at det nye spejdersår går
i gang, spejderne mødes på Axeltorv
og går med faner og De Grønnes Tamburkorps i spidsen gennem byen til
Axeltorv, hvor der er underholdning og
fællessang.
Gildernes ejendom, FARMEN, lejes ud
til spejdere, skoler, universiteter m.v.
og evt. overskud fra udlejning bruges
udelukkende til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen, bjælkehytten
og de 5 tdr. land tilliggende jord, som
hører til det tidligere husmandssted.
Det meste af vedligeholdelsesarbejdet,
foretages af gildernes egne medlemmer.
Der var oprindeligt 3 gilder i Næstved
– 1. – 2. & 3. gilde, men 1. gilde og 3
gilde er nu sammen lagt og har taget
navneforandring til ”SUSÅ GILDET”.
Gilderne har i de senere år haft tilgang

Næstved Fælles
af nye og yngre medlemmer, der enten
har eller er spejdere, FDFeR eller har
interesse for gildearbejdet og spejderarbejdet.
Sct. Georgs Gilderne i Næstved er stadig aktive, men har også plads til flere,
der kan være med til at afvikle de arrangementer der sættes i søen – samtidig er der et godt kammeratskab,
med gruppe- og gildearbejde, der giver medlemmerne personlig udvikling,
uden nogen presses til noget.
Så mottoet ”EN GANG SPEJDER
– ALTID SPEJDER” passer på gildearbejdet, man har dog ikke længere et
krav om at man skal have været spejder
for at blive medlem.
I anledning af den runde fødselsdag,
har SPEJDERSPORT på Axeltorvet,
stillet vinduesplads til rådighed, for
en udstilling der fortæller om gilderne
– en del af udstillingen, kan også ses
inde fra forretningen.

80-års jubilæum
De seneste par år har Sct. Georgsgilderne i Næstved set frem til at skulle
markere 80-års dagen med et brag af en
fest. Desværre kom den berømte ’mand
med slæden’ i vejen i form af en virus
fra Kina. Det ene forsamlingsforbud efter det andet blev annonceret – snart af
12

Statsministeren, snart af sundhedsministeren og af og til af Søren Brostrøm,
så arrangørerne til sidst ikke vidste
hvilket ben de skulle stå på. Kunne vi
overhovedet risikere at mødes på Farmen? Og hvor mange måtte vi være?
osv. osv.
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Endelig vovede de pelsen og sendte en
invitation ud, så man kunne forhåndstilmelde sig – ikke til en stor fest med
mange gildebrødre og gæster, men en
stilfærdig frokost en lørdag på Farmen,
og kun for gildebrødre.
Vi startede med en velkomstdrink,
hvor dagens program blev skitseret.
Festmiddag er vist ikke det helt rigtige
ord, men en yderst velsmagende platte
fra Gulerodshuset og dertil øl og snaps
til rimelige farmpriser. Og når man er i
godt selskab er al mad festmad!
Medens vi spiste, skiftedes de 2 gildemestre, Merete fra 2. gilde og Susanne
fra Susågildet til at fortælle lidt om gildernes historie; Merete åbnede en gave
og oplæste det medfølgende kort. Jeg
håber, at nogen har fortalt Gøngernes
Distriktsgildemester, at det var de samlede Næstvedgilder der havde 80-års
jubilæum…!
Kurt Hansen, måske bedre kendt som
Trist, fortalte om sine mange år som
gildebror og omtalte de mange mennesker han havde lært at kende undervejs.
Specielt en person havde gjort et stort
indtryk på ham, og det var ’Busser’,
Poul Erik Johansen.
Bussers liv var Farmen og inden han
døde, havde han testamenteret et beløb, stort nok til at vi kunne bygge han
’barn’, nemlig Busserhytten!

Har I nogen sinde lagt mærke til at alle
bjælker i loftet er brune, undtagen den
over skydedøren? Oprindelig var alle
bjælkerne røde, men en eller anden
overivrig sjæl har malet dem brune.
Det lykkedes Busser at få han stoppet
ved skydedøren så bjælken ovenover
er stadig rød, Den hedder i dag ’Busserbjælken’
Nu var det tid til at få luftet ud, så vi
blev alle mand/piger sendt på et slags
O-løb. Ikke på tid eller noget, men alle
mand M/K fik udleveret et A-4 ark med
fotografier fra området, og så skulle vi
finde de steder hvor de var fotograferet.
Ikke nogen nem opgave, for billederne
var ekstreme nærbilleder af detaljer, så
det var næsten umuligt at se hvad det
forestillede.
Tid til en kop kaffe og en meget lækker
æbledessert – og helt i tiden ånd – serveret som portionsanretning. Derefter
var det officielle program slut og tid til
løs snak.
Jeg skylder at sige, at selvom det ikke
blev den fest der var lagt op til, blev det
alligevel en rigtig god dag, og hvor jeg
fik talt med nogle jeg ikke plejer at tale
med. Tusind tak til arrangørerne og alle
Jer der var med til at gøre Næstvedgildernes 80-års jubilæum til en dag man
mindes med glæde.
Kurt J.

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

nyt fra naturlauget

rEFERAT FRA GILDERÅDSMØDET

Vi har i Naturlauget haft fornøjelsen
af at have Tim som formand i ca. 9
måneder. Er sikker på, at vi alle, og
særligt Tim, er enige om at det er gået
fint.

-torsdag den 24. september 2020.

Vi er den samme lille gruppe der stadig
mødes ca. 1. gang om måneden.
Siden sidst, har vi fået fjernet det sidste
hegn omkring vores beplantning. Anne
har sørget for, at det blev kørt væk.
Niels og Kurt har også været en tur på
taget for at skifte en tagplade. Som så
mange gange før har Anne været i gang
med buskrydderen så planter og træer
ikke får overtaget.
Efter noget snak mellem de ”professionelle spejdere” omkring sol, måne,
skygge, blæst, rund, firkantet mv. i forhold til placering mv. af bålplads på vores nye lejrplads
blev vi enige.

skære bevoksningen omkring bålpladsen. Vi fik herefter placeret de mange
sten omkring bålpladsen.
Tims store søn, Henrik, havde fået lov
at komme med far på ”arbejde”. Han
fik b.la. tjansen med at trække tromlen over vores nye lejrplads for at rette
de værste ”bump” ud. Men på trods af
hårdt arbejde af ham og Merete havde
det ikke den stor virkning, så projektet
blev udskudt til foråret.
Da vinteren jo nærmer sig, fik Niels
lukket for vandet til de udendørs toiletter og værkstedet så vi ikke risikere
frostskader.
Som altid har der også været tid til hyggelige kaffepauser med kage.
Naturlaugsbanden

Vi fik bålpladsen
målt op og mens
vi var nogle der
gravede ud, var
andre i gang med
at hente store og
mindre sten til
bålpladsen. Merete var samtidig
i gang med at be14
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Dagsorden
1. Velkomst:
Susanne bød velkommen og konstaterede at alle på nær Inger og Palle var
mødt. Begge havde meldt afbud.
1. Valg af ordstyrer:
Bodil.
2. Valg af referent:
Tommy
3. Nyt fra gildeledelsen (Susanne)
Gildemesteren berettede om en succesfyldt start på det nye gilde år, hvor
der havde været stor aktivitet, med
bl.a.: Startskud på Munkebakken. Afvikling af distrksgildehal. Besøg på Affald+. Gildehal med væbner optagelse
(Knud).
Fremadrettet var der også noget på bedding: 80års jubilæum for Næstvedgilderne, den 10. oktober (indbydelse er sendt
ud), Gilde udstilling i spejdersport, som
John og Palle tager sig af. Særlig gildehal i november. Juleklip mv.
4. Orientering fra den almennyttige
forening SGG i Næstved. (Tommy,
John, Tim)
Økonomien så rimelig ud, og en indsprøjtning på kr. 30.000,00 fra hvert
gilde, lunede.

Det kneb med udlejninger, som nok var
Cowi 19 skyld, men forventede straks
flere udlejninger, hvis der blev åbnet
op for lejrskoler m.v.
Der var ansat fast rengøringshjælp.
Varmestyringen kan igen styres via
mobiltelefonen.
Der kommer nye bordplader på bordene, som også bliver længere end de
nuværende.
Der vil fortsat komme forbedringer i
takt med at økonomien tillader det.
Stadig ingen afklaring om vores bundfældningstanke
Der kommer ny stor bålplads på den
nye lejrplads.
Hvis der er ønsker til forbedring, ude
som inde, modtages forslag gerne.
6. Nyt fra laugene
a. Svendelaug (Dot)
P.t. 2 svende. Gruppens arbejder ligger stille, p.g.a. Coronaen.
b. Good-Turn laug (Susanne)
Arbejdet ligger stille, pga. Coronaen,
da der ikke er adgang til plejehjemmene.
c. Seniorlaug (John M)
Der arbejdes i det tempo, som lauget selv bestemmer, men der udføres
forskellige småreparationer, lige som
den nye dør til værkstedet er blevet

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
malet. Lauget holder møde en gang
om måneden.
d. Spejderlaug (Helge)
Har holdt møde og planlagt Sct. Georgsløb, til den 20. marts 2021, som
er samme dag, som der er 5. kamp,
hvor der også deltager spejderledere.
% kamps lauget og spejderlauget finder en løsning.
e. Nøglen og PR (Palle via Tommy)
Bod med FREDSLYS på Axeltorvet,
første søndag i advent – hvis det kan
lade sig gøre.
Stege gildet er blevet nedlagt i marts
2020.
Der printes stadig en ”NØGLE” til
dem der ikke har internet. Udgifterne
dækkes af fælleskassen.
De 9. numre af NØGLEN, har i alt
været på 174 sider.
f. Loppetorvsudvalg (Niels)
Suså er alene ansvarlig for loppetorvet i 2021.
Der er afholdt et møde i udvalget,
som har fået Bodil som kasserer.
	2. Gilde deltager med de hjælpere
som gerne vil deltage, men indtjeningen administreres af Suså Gildet.
Det antal timer som 2. gilde udfører,
afregnes på samme måde som øvrige
hjælpere, og det beløb som tilfalder
2. gilde, kan de bestemme hvem der
skal hjælpes.
g. Turlaug (Dot)
Turlauget har en planlagt tur i skuf16

Suså Gildet
fen, som ikke kunne afvikles i 2020,
men som de håber, kan afvikles i
2021 – hvis situationen tillader det.
h. Troldelaug (Bodil)
Lauget ligger p.t. stille og overvejer
om der skal være en ny Troldelejr,
eller om afviklingen skal ske på en
anden måde. Lejren i 2020, måtte aflyses pga. Coronaen.
I Ridderlaug (Ib)
Det er op ad bakke for Ridderarbejdet, bl.a. p.g.a. den skrantende medlemssituation på landsplan, men i
løbet af foråret vil det blive prøvet
om der kan startes Ridderarbejde op
i Suså.
j. 5-kamp Laug (Lykke)
Er kommet godt fra start, med 20
deltagere til KROLF – der er flere
interesserede, så der forventes større
tilslutning fremadrettet.
7. Nyt fra grupperne
Gruppe. 1 Kultur (Bente)
Er i fuld gang med mødeaktiviteten og planlagt aktiviteter året ud, med besøg på
bilmuseum og byvandring i
tørvejr. Første aktivitet var
besøg på fiskerimuset i Karrebæksminde.
Gruppe. 2 Spejderi (Lykke)
Der er kommet gang i aktiviteterne og har afviklet 3
møder ind til nu. 2 af dem

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

med O-løb på 2 O-løbs baner på Enø, hvor der også
blev lavet brunch på bål. En
tur til Rønnebæk Søland,
med madlavning på bål og
vandretur. Fremadrettet er
der planlagt tur til labyrinten i Torreby, lige som der
arbejdes med tovværk.
Gruppe. 3 Vandrerlaug (Bent)
Er endnu ikke kommet i
gang, af flere årsager, bl.a.
p.g.a. helbred hos enkelte og
så også lidt Corona frygt.
Gruppe. 4 Dagsaktuelle emner (Niels)
Har ikke fået gang i møderækken endnu, men har i
foråret været på Holmegaard værk.
Gruppe. 5 PR (Susanne)
Arbejder løbende med PR. Gruppen

bør ikke betragtes som en gruppe,
men som et laug, da PR. er en løbende proces og det er derfor virker
forkert at betragte det som en gruppe, hvor man kan udskifte medlemmerne, når der skal ske gruppeskift.
PR gruppens medlemmer, skal naturligvis sige god for ændringen fra
gruppe til laug.
8. Eventuelt, herunder debat om den
nye gruppestruktur.
Gildemesteren efterlyste personer,
som ville skrive lederen i NØGLEN,
når det blev Susås tur.
Gildemesteren efterlyste også forslag til en kommende gruppestruktur, som kunne debatteres inden der
skal sættes nye grupper i august
2021.
Med gildehilsen
Tommy

Næstved veteran automobil museum
Kulturgruppen
Tirsdag den 14. oktober, var alle kulturgruppens medlemmer og Lone, samlet til gruppemøde på Næstveds Veteran Automobil Museum.

Autoophug i Vester Egesborg og det
var her grundlaget og ideen til museet

Vi blev budt velkommen at Museets
ejer, Peder Spandet, som fortalte om
museets tilblivelse og interessen for
at samle. Museet er privatejet og modtager ingen offentlige tilskud. Peder
Spandet er tidligere ejer af Spandet
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Suså Gildet
museet og spørgsmål blev beredvilligt
besvaret.
Museet har en hjemmeside, under
”Næstved Automobil Museum” – her
kan bl.a. ses hvad man går glip af, ved
ikke at besøge museet.

kom – Peder Spandet er ikke som man
måske skulle tro, uddannet mekaniker, men er snedkeruddannet. Ud over
Spandet og hustru, er der også tilknyttet 15 frivillige – mange mekanikere
– som sætter biler og andre udstillingsgenstande i stand.
Museet er på 3400 kvm i 3 etager – der
er fyldt godt op med biler, motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner og et
enkelt fly. Ud over de 160 biler og 60
motorcykler, er der også 50 små værksteder og forretninger 50’erne.

En spændende rundtur, som kan anbefales – det eneste man som besøgende
måske kunne ønske sig og nok også
ejeren, var noget mere plads, til alle
herlighederne, så de kom noget mere
til deres ret.
Aftenen sluttede af med kaffe og småkager i museets cafe, hvor der så blev
snakket biler og fastlagt mødested for
næste gruppemøde, som afvikles lørdag den 14. november, kl. 10.00, med
mødested ved udsigtstårnet på Munkebakken.
Tommy

Peder Spandet tog os på en rundtur i
museet og fortalte levende om stort set
alle tingene vi så – her var biler fra Kongehuset, Bøje Nielsen og flere andre
kendte personer. Mange af bilerne er
indregistrerede og blev brugt i forskellige anledninger også en flot Mercedes
på plader, som Emmy kendte, stod nypudset og køreklar. Stort set alt hvad vi
så, kunne Spandet knytte en historie til
og selv om der var rigtig mange ting på
18
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Nyt fra grupperne
Gruppe 2’s tur til Labyrint Lolland-Falster
Søndag d. 18. oktober var afsat til
en udflugt til Labyrint Lolland Falster i Toreby. Vi havde aftalt at mødes
til fælles afgang fra undertegnedes
adresse kl. 11. og da vi desværre også
denne gang kun var 4 prs. til vores
arrangement, var det kun en bil der
skulle pakkes med køkkengrej m.m.
Vanen tro skulle der naturligvis også
denne gang indgå et måltid mad til vores arrangement (måske skal gruppen
fremover hedde ”madklubben” Denne
gang var det en lækker oste/porre-suppe med fløde og bacon samt et lækkert
brød der stod på menuen – alt tilberedt
på trangia.
Planen var egentlig at maden skulle
have været tilberedt ved ”madpakkebordene” i Labyrintparken, men vi
blev ved ankomsten informeret om
at de havde forbud mod brug af åben
ild. Hurtigt fandt vi i stedet den lokale
spejderhytte, hvor der helt tilfældigt
var et par spejderledere til stede, og vi
spurgte høfligt om lov til at stå ved deres ”havebord” og tilberede maden. Vi
fik tilladelse og i løbet af en lille time
havde vi tilberedt og fortæret et dejligt
måltid.
Herefter gik turen tilbage til Labyrintparken og vi begav os ud i opgaverne
omkring Danmark for at finde vej

igennem Labyrinten, undervejs var der
pladser med spil (kryds & bolle, 4 på
stribe m.fl) som vi naturligvis også lige
skulle spille. Og da vi, trods et par forkerte svar der således ledte os på gale
veje, alligevel fandt ud af labyrinten,
var det blevet tid til en kop kaffe (instant kaffe med kogende vand fra Trangiaen) og citronmåne-muffins.
Herefter tog vi endnu en runde i labyrinten, denne gang med opgaver fra
Verden, hvor vi nok også må erkende
at der er ting vi ikke ved.
Nu var det meste af en dejlig eftermiddag brugt og vi fandt det nødvendigt
atter at vende næserne mod Sjælland
hvor vi i spejderhytten klarede opvasken af de brugte remedier, inden vi
fastslog mødedato for vores næste aktivitet ”tovværksarbejde” der vil finde
sted hos Knud d. 23. november.
Vi kan varmt anbefale alle at besøge
denne Labyrint (når de åbner igen næste sæson), hvor man frit vælger en kategori af spørgsmål der skal guide folk
igennem, der er forskellige sværhedsgrader og mange emner så der er bestemt noget for alle, ligesom der også
er adgang til forskellige brætspil og IQpuzzle man kan fordrive tiden med.
/Lykke

Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Ras er her ikke mere
Ras døde fredag 9.oktober.
Ras havde flere gange været indlagt,
men var kommet ud tilsyneladende
glad og frisk. Men nu ville kroppen
ikke mere. Ras blev 86 år. De korte tal
20/7-1934--9/10-2020.
Ras blev han kaldt og vil altid blive husket som, men hans navn er Ewald Juhl
Rasmussen.
Ras stammer fra det jyske Søhøjland,
Silkeborg, Rye og Gammel Rye var
hans barndommen og ungdommens
land. Her blev han i 1941, som 7-årig
indmeldt i DDS som ulveunge.
Det er godt nok længe siden. Efter endt
skolegang kom Ras i lære som radiomekaniker.
Han var spejder indtil han som udlært
måtte ind og aftjene sin værnepligt. Der
er altså langt til havet fra Silkeborg,
men alligevel blev han marinesoldat,
og noget af tiden var hans adresse
Bådsmandsgade Kaserne, det er det der
20

nu er, og i mange år har heddet,” Christiania.”
Mit kendskab til Ras stammer fra 1972
i mellem tiden må han og hans Grethe
være flyttet til Næstved og etableret sig
med hus og børn, måske omvendt, først
med adresse på Fensmarkvej, siden på
Rødtjørnevej, hvor Grethe nu bor. De
kom til at bo midt mellem en kendt
Venstrekvinde og byens politimester
(nu tidligere), begge naboer kom til at
nye godt af naboskabet også når det
gjaldt Rasses hjælpsomhed som handymand.
Kigger man på gamle billeder fra “Farmen” er et af billederne af Ras, siddende på en gammel Ferguson traktor i
færd med at høste den havre der senere
på året blev solgt som neg på torvet i
Næstved, det var spejderne der havde
den tjans.
Ras blev optaget i 2. Gilde i Næstved d. 22-4 1966. Trist var en af hans
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proponenter. Det var et par år efter at
Farmen var blevet købt, men ellers har
Ras været meget aktiv omkring hele
ombygningen, der jo stod på i flere
år, og senere et aktivt medlem af hyttelauget, hvor han i mange år var en
af de gildebrødre der havde “tilkaldervagten”, hvis noget var galt på Farmen
kom de og fik løst opgaven.
Vi husker også Ras, som en god og
pålidelig “Standleder” til de mange
loppetorv der var op gennem 70-80
0g 90’erne. Her kom hans uddannelse
som radiomekaniker loppetorvet til
gode. Ras gennemgik alle radioer og
fjernsyn der var på standen.
Stod der” virker” så duede det, jeg husker dog et hvor der stod “virker lidt”,
så var man advaret.
Ras nåede også at være gildets kansler
fra 1971 til 1974. Ellers var Ras tilknyttet den samme gruppe i rigtig mange
år, en gruppe der voksede til de blev så
mange, at de næsten skulle have ordstyrer på for at holde et gruppemøde,
men kort efter at nogle, bl.a. undertegnede, dannede en mandegruppe, kaldet
7. patrulje, kunne Ras også nyde det
privilegium at tilhører gruppen. Ras
var et meget vellidt menneske, da jeg
fortalte en gildebror at jeg skulle skrive
om ham til Nøglen, sagde hun. “Det må
være nemt at skive pænt om Ras”. Jeg
håber det lykkes.

En ting som mange gildebrødre ikke
kender, var at Ras var en kendt og dygtig sejler. De første år med en Folkebåd, sejlende med Grethe og deres to
sønner.
Det lyder godt nok skønt. Senere ,da
han og Grethe var alene blev båden lidt
større og en smule mere komfortabelt.
Undertegnede har nogle eller flere gange haft den glæde at sejle med dem. Alting foregik altid roligt, det var som om
de havde magt over tingende. Flere i
omgangskredsen købte større og større
både, bl.a. for at kunne sejle bedre,
Ras sagde ,”mindre kan gøre det, og
som vi fik fortalt, var det ikke alle der
som Ras havde fået denne nådegave at
kunne “sejle”, uanset hvor stor båden
så var.
Slutteligt skal nævnes, at Ras efterlader
sig, foruden Grethe, 2 sønner,5 børnebørn, og 4 oldebørn.Så hans gode gener
er givet videre.
Mange taler ved et ,dødsfald, om at han
er gået til andre græsgange.Jeg ser for
mig, Ras siddende i sin båd, med sejlende sat, roligt sejlende mod den evigt
nedgående sol.
God vind. Ære være hans minde.
Ole W.

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

Nyt fra grupperne

HYGGELIG UHYGGE I
SPEJDERHYTTEN

Gruppe 1.
Gruppemøde den 22. oktober 2020.
Gruppemødet blev flyttet fra Anne Lise
til Merethe, hvor vi mødte til frokost
kl. 13.00. Vi var to fraværende, en med
afbud og en uden afbud.
Mødeindholdet var hvad der røret sig i
gildet og i samfundet i øvrigt. I gildet
var det vores nyligt fælles jubilæumssammenkomst.
Vi var enige om at det var god markering af 80 året for gildestart i Næstved.
Hvad fremtiden bringer set i relation til
covi19, er et godt spørgsmål.

ifølge aftale med dem, aflyst, dette set
i lyset af de sidste foruroligende smittetal, som gør at vi, i vor fremskredne
alder, må være ekstra forsigtige.
I øvrigt må vi konstatere at vor gruppe
ikke, indtil vider, påtager sig opgaver,
der indebærer samvær i større forsamlinger.
Hav det godt og pas godt på jer selv.
Ole W.

Vi aftalte at næste møde er d. 16. november kl. 13. hos Grethe Munk.
Ref. Kurt Muusmann.
Gruppe 2
Intet nyt er godt nyt er der nogen der
siger.
Det kan jeg ikke fortælle om, derimod
fik vi den sørgelige nyhed sidste lørdag/
søndag, at Ras var død fredag aften.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:

Dette medførte selvfølgelig at vi aflyste vort planlagte gruppemøde følgende tirsdag. Grundtvig må vente, mindestuen ligeledes.

Anne Lis Caspersen
5. nov.
Ole Wulff	27. nov.
Hans Jørgen Nielsen	30. nov.
Anne Lise Koefoed
2. dec.
Grethe Bjerg
4. dec.

Vort næste gruppemøde i november,
som Hanne og Frank skulle stå for, er

Hjertelig tillykke
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Onsdag den 21. oktober afholdt 1.
gruppe møde i Hytten for alle, hvor
Gunnar Oxlund meget levende fortalte
2 uhyggelige historier med efterfølgende debat – Det var godt, og der var
kaffe og kage bagefter.
Woohuu. Rika
Ang. Fredslyset har
jeg talt med Helge fra Sct. Georgs
Gildet i Roskilde,
der fortæller, at lyset kan afhentes i
Sct. Laurentii kirke
Frederiksborgvej 11,
4000 Roskilde. tirsdag 24. november
mellem 18 og 19, så det overvejer jeg
at gøre.
Gildehilsen – Rika

MED KOST OG MED
SPAND

GILDETS
FØDSELSDAG
Ligesom meget andet, som Gildet har
været nødt til at sætte på stand-by, vil
det heller IKKE blive muligt at invitere
indenfor til fejring af Gildets fødselsdag den 25. november. Vi må derfor
nøjes med at varme os ved mindet om
den fine fejring af 70 års dagen i 2015
Dengang festede Gildet i en hel uge begyndende med en velbesøgt reception
i Spejderhytten, et par dage senere en
højtidelig åben gildehal i Præstø Kirke,
og ugen sluttede med en fin fest med
besøg af Landsgildemesteren og Distriktsgildemesteren samt repræsentanter for modergildet i Vordingborg.
Ved redaktøren

I kalenderen står der hytterengøring i
uge 43.
Selv om Spejderhytten ikke har været
benyttet ret meget, vil hytteudvalget
sikkert være glade for en hjælpende
hånd.
Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”
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Præstø
LIVET MED CORONA
Der er absolut intet smukt eller fint over
Corona.. Men vælger man kun at se på
situationen udefra med med mørke briller på, bliver alt gråt og trist.
Jeg tænker derfor på udfordringen p.t. som lidt i retning af et vindue med en
glasmosaik.
Hvis jeg står udenfor om dagen, ser
vinduet gråt og trist ud, højst med antydning af farver. Men går jeg indenfor,
ser jeg et billede med klare farver.
Vi kan ikke vælge Corona til eller fra;
men vi kan vælge, hvilken vinkel vi vil
anskue situationen fra. Ved at gå aktivt
ind i de ændrede betingelser og vilkår,
giver man sig selv en chance for at se
muligheder.
Gildehilsen Redaktøren

NOVEMBER OG
DECEMBER
Så blev det november ! Vi skulle hente
Fredslyset og fejre vores 75 års gildefødselsdag.
Men desværre, i disse corona – tider
må alting aflyses. Indtil nu har det ramt
Fellowshipdag og I-dag, der er blevet
udskudt til næste år.
24

JULEARRANGEMENT
I HYTTEN
Onsdag den 16. dec. kl. 13.00
Vi afslutter året sammen, med julehygge, spisning, spil samt festlige indslag.
Vi informerer yderligere pr. mail, når
vi kommer tættere på dagen.
Gildehilsen – Marjun

FELLOWSHIP BLEV
AFLYST
Vi havde håbet, vi kunne mødes til Fellowship i Vordingborg. Sammen med
Gildet i Vordingborg og Soldater-hjemmet havde vi forberedt os.
Vi havde glædet os til at høre Marieke
Leemreize fortælle om sit arbejde for
”Læger uden Grænser” i Syd Sudan.
Det må vi have til gode til Covid-19
slipper sit tag i os!
Mange hilsener På distriktets vegne.
Lone Erkmann
Præstøgildets 75 års fødselsdag må
vi se, om vi ikke kan få mulighed for at
fejre til foråret.

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

