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Fælles Fælles

For nogen er denne og de næste måne-
der en tungsindig tid at komme igen-
nem. Dagene bliver kortere, blæsten 
koldere og regnen vådere. Digteren 
Henrik Nordbrandt har beskrevet års-
tiden i følgende digt:

”Året har 16 måneder:
November, december, januar,  
februar, marts, april, maj,  
juni, juli, august, september,  
oktober, november, november, 
november, november.” 

For andre er det en årstid med blå him-
mel og friskt vejr. Flotte farver i røde, 
brune og gyldne nuancer, man kan glæ-
de sig over. Dertil kommer de glædelige 
forventninger til den kommende jul.

Henrik Nordbrandt hører til de menne-
sker, der bliver deprimerede om efter-
året. Det næste digt, er skrevet af en, 
med et mere optimistisk livssyn:

Det er blevet NOveMber!
en god leveregel
Tal ikke om nerver, om sår og smerter, 
om dårlige maver og ditto hjerter; 
thi såfremt du for meget ved sygdom 
 dig hæfter, 
det svækker dit helbred og ta’r dine 
 kræfter.

Tal ikke om det, der er grimt hos din 
 næste, 
der er jo selv i den værste et bedste, 
og hvis du rigtigt vil tænke dig om, 
er du slet ikke selv så god og from.

Tal ikke til andre om sorger og kvaler, 
du trætter kun dem, til hvem du taler; 
men del dine glæder med store og små, 
et taknemmeligt smil vil da altid du få.

Vær aldrig muggen eller utilfreds, 
hvad enten du er tyve år, fyrre eller 
 tres.
Sig tak og vær glad i hver en stund, 
thi glæde i hjertet gør stærk og sund.

Underskrevet Optimisten 

Jeg har fundet ovenstående i instruk-
tørhæftet til optagelsesudvalg og sven-
deoptagelse i Sct. Georgs Gilderne i 
Danmark og synes, det kunne give stof 
til eftertanke og diskussion.

 Susanne

Præstø Sct. Georgs Gilde 75 år  
Præstø Sct. Georgs Gilde fyldte 75 år den 25. november 2020. Mærkedagen 
markeres med et års forsinkelse lørdag den 20. november 2021 kl. 13.00 
ved Spejderhuset, Lindevej 43C, 4720 Præstø. 

Kl.13.00 Flaghejsning med fællessang:  
GM Rika byder velkommen og 
præsenterer Gildets tidligste 
historie og Spejderhytten. 

Arrangementet vil 
delvis foregå udendørs. 
 
Alle er velkomne! 

Kl.13.30 Kaffe, te, sodavand med 
tilhørende brød og kage serveres 
med selvbetjening i spejderstuen. 

Gæster opfordres til at 
hente kaffe mm og 
nyde den udenfor. 

Kl.14.15 Musik i Pejsestuen ved tidligere 
gildemedlem i Præstø, Ole 
Toxværd, som bl.a. synger egne 
Præstøsange ledsaget af guitar. 

40 siddepladser på 
stolerækker bag 
hinanden.  
Man kan lytte med fra 
det tilstødende lokale. 

KL.15.00 Billeder på storskærm af Gildets 
nyere historie og aktiviteter. 

40 siddepladser i 
pejsestuen. 

KL.15.45 Flaget tages ned. 
Fælles aftensang. 

Alle er velkomne! 
 

Kl.16.00 Bålhygge Alle er velkomne! 
 
Det vil især glæde os at se: Lokale spejderledere og spejderforældre, 
repræsentanter fra Landsgildet, Gøngernes distriktsgilde og øvrige gilder i 
Gøngernes distrikt samt nuværende og tidligere medlemmer af Præstø Sct. 
Georgs Gilde. Men alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, også til et 
kort besøg. Medbring gerne en stol og en kop.  
Parkering henvises til Biblioteket på Lindevej, Politistationen på Østerbro og 
heldagsparkeringen bag Per Thyges Torv med genvej over den flotte nye bro. 
OBS - Dress code: Varmt vintertøj. – OBS 

Præstø sct. GeorGs Gilde 75 år
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Næstved fælles

Fredslysets tema 2021
”FreD

–
et håb FOr FreMtiDeN”

Igen i år kommer Fredslyset til 
Næstved. Kirsten og Kurt Broneé 
henter lyset i Sankt Laurentii Kirke 
i Roskilde tirsdag 23. november.

Vi ønsker, at dele lyset ud �. søn-
dag i advent på Axeltorvet omkring 
tidspunktet, hvor byens juletræ skal 
tændes.

Vi håber på, at flere gildebrødre vil 
møde op og deltage i uddelingen.

Lyset er også med torsdag 2. de-
cember til julebanko på Farmen. 

Har du en olielampe med, kan du få 
den tændt med flammen og tage den 
med hjem.

På nuværende tidspunkt ved vi, at 
lyset skal bruges ved gudstjenester i 
Herlufsholm og Holsted Kirker.

Vi modtager gerne ideer til, hvor ly-
set ellers kan “bruges“.

NB: Vil du være med på Axeltorvet 
28. november kl. 14.00-ca. 16,30, 
giv så lige Inger besked herom.

p.u.v. Inger Ch

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. 9, 2021
9. december

Forside: 
Kulturgrp. til byrådsmøde. Side ��. 
. 

Næstved fælles

Da naturlauget normalt mødes tidlig 
om formiddagen på lørdage, tror jeg 
ikke at ret mange ved hvad vi egentlig 
går og laver. Jeg vil derfor prøve at for-
tælle lidt om en typisk arbejdsdag på 
Farmen.

Som sagt mødes vi ret tidligt om for-
middagen, typisk kl. 9. Så har vi alle 
haft en chance for at få spist noget mor-
genmad, inden vi går i gang med det 
hårde arbejde. Når alle er dukket op, 
taler vi om dagens arbejde over en kop 
kaffe: Hvad skal laves og af hvem?

Formanden uddelegerer så det planlag-
te arbejde og afhængig af arbejdets art, 
fordeler vi os rundt på området. Netop 
denne lørdag havde besluttet at vi ville 

eN DaG i NaturlauGet
tynde ud i den bøgeskov der blev plan-
tet for omkring �0 år siden. Ikke mange 
lægger mærke til den lille skov, men 
den er til højre for den lille vej der går 
op til Busserhytten. Vi markerede de 
træer der skulle fældes – det var mest 
træer der stod for tæt, eller var meget 
tynde – og så gik Niels i gang med mo-
torsaven. Nogle af os andre trak så de 
fældede træer ud til vejen.

Atter andre var gået i gang med at bane 
nogle stier gennem beplantninger vi 
havde lavet de foregående år De var 
nu blevet så tætte, at der skulle save 
og buskryddere til, så børn – og andre 
– kunne komme derind.

Midt i det hele bliver der sendt stafet 
rundt om, at nu er det kaffetid. På for-
hånd er det aftalt at én af os har kage 
med og så bliver der dækket bord. Hvis 
vejret er til det sidder vi i det fri og 
gerne i solen, ellers på filebænken inde 
på værkstedet. Her aftaler vi som regel 
også arbejdsopgaverne til den kom-
mende arbejdsdag, og – det er meget 
vigtigt: hvem der skal have kage med 
næste gang.

Vi når som regel at arbejde en lille time 
mere inden vi pakker værktøjet sam-
men, siger tak for i dag og kører hver 
til sit.

Kurt J.
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Næstved fælles

julebaNkO
torsdag 2. december kl. 19.00 på Farmen

Igen i år afholdes der julebanko for gildemedlemmer af �. gilde og Suså Gil-
det og I må meget gerne tage familien med.

Julebanko blev oprindeligt startet af Svendegruppen, men da vi for tiden ikke 
har svende i svendegruppen, er arrangementet lagt i hænderne på turhavende 
gruppe i Suså, med hjælp fra �. gilde.

Pris: Alle medbringer en pakke til ca. kr. 25,00, som der spilles om, og 
kr. 10,00 til forplejning.

Der vil blive sørget for lidt at drikke og spise, lige som der kan købes øl og 
vand til FARM- priser.

Vi håber på stor tilslutning til dette fællesarrangement og vil gerne have til-
melding til Tommy Møller, mail, figenvej000@gmail.com, senest mandag 
den 22. november.

Fredslyset vil være til stede og Inger vil kort fortælle historien om Freds-
lyset.

Gildehilsen Julebankogruppen

Næstved fælles

5-kamp 
 

 
 
Indbydelse til Gildebrødre i 2. gilde, Suså Gildet samt 
spejderledere og andre interesserede over 18 år…! 
 
Vi er nået til anden runde i sæsonens dyst, og dermed disciplinen 

LUDO 

Denne dyst afvikles på Farmen  

torsdag d. 18. november 2021 kl. 19 – 21 

 
Pris for deltagelse er kr. 10 pr. prs. 

For dette beskedne beløb får du kaffe/te og kage og ikke mindst 
godt selskab i et par timer. 

 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
 

Tilmelding (gerne gruppevis) til Lykke på sms 2729 1829  

eller mail lykke@fladsaaturist.dk senest mandag d. 15. november. 

På gensyn 

5-kamp lauget 
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Næstved fælles

kære alle
Igen i år gentager vi succesen med vo-
res �- kamp, hvor alle kan være med.

Det er ikke nødvendigt, at deltage i 
samtlige �-kampsarrangementer for at 
deltage – kom og vær med for sammen-
holdets skyld og så vi kan lære hinan-
den at kende på tværs af spejderkorps, 
FDF afdelinger og Næstved gilderne.

Vi, fra gildernes side, håber at �-kam-
pen, er et af de redskaber der kan bru-

5-kaMP

ges til at samle spejdere, FDF og gil-
demedlemmer (tidligere og nuværende 
spejdere) i et fælleskab der kan styrke 
vores fælles interesse – nemlig frilufts-
livet og de ideer spejderkorps, FDF og 
gilderne bygger på.

Tag fat I din leder kollega og tilmeld jer 
til en hyggelig aften.

De bedste hilsner
Lykke Bak

5-kamps koordinator, Suså Gildet 

Nyt Fra GruPPerNe
1. gruppe
21. oktober mødtes vi igen til gruppe-
møde, denne gang hos Anne Lise.

Vi startede med at drikke kaffe med 
Anne Lises kalorierige fristelser, og 
med fyldte maver gik vi så igen i gang 
med Næstved by, dens oprindelse, by-
ens historie, særlige stræder, handel 
osv.
 
Når man først kaster sig over en by 
som Næstved, dukker der jo utroligt 
mange spændende ting op, og menne-
sker bag det hele. Det er altid interes-

2. Næstved grp. 2
Kirsten, Kurt, Merete og Lise tog ons-
dag afsted for at opleve Fellowshipday, 
og havde en rigtig god oplevelse ud af 
det. Næste gang vi mødes, vil de for-
tælle vidt og bredt om hvilket indtryk 
det gjorde på dem.

Kirsten

2. Næstved grp. 3
Torsdag den 14. oktober samledes 
gruppen sammen med ca. �0 andre, 
for at høre et foredrag holdt af Georg 
Metz, om den danske sangskat. 

Georg Metz er en rigtig god foredrags-
holder, som mestrer det danske sprog 
i alle dets afskygninger, og det gjorde 
ikke nydelsen mindre.

Han kan også godt være lidt polemisk, 
og han kom i ordveksling med vores 

juleGilDehal
På Farmen

mandag 6. december kl. 19.00 

Vandrehal fra kl. �8.�0

Tilmelding senest  
1. december til Kirsten Broneé. 

tlf.: 5048 9709

2. Næstved

2. Næstved

sant at se på, og høre om fortiden! Tak 
Anne Lise.

Næste møde er hos Grethe B. torsdag 
den 18. november kl. 14.30.

Nyt Fra GruPPerNe

kære gruppefælle Kurt, uden at det 
kom til voldsomheder.

Ind imellem blev talestrømmen afbrudt 
af, at forsamlingen brød ud i sange, 
som relaterede sig til Metz’ oplysnin-
ger, og således gik et par timer med in-
teressante og muntre indslag. 

Jeg må huske at fortælle, at menig-
hedsrådene i Fuglebjerg, som stod for 
arrangementet, ovenikøbet trakterede 
med det store udvidede kagebord.

Frank.

vi hejser flaget  
for
Fødselsdage:

Hans Jørgen Nielsen �0. nov.
Anne Lise Koefoed  �. dec.
Grethe Bjerg  �. dec.
Christian Kjeldgaard  �0. dec.
Elke Høegh  ��. dec.
Grethe Munk  �6. dec.

hjertelig tillykke
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Nyt Fra GruPPerNe

Suså

Gruppe 2
Møde hos Bodil den 5. oktober
Vi havde et meget vigtigt punkt på 
dagsordenen: nemlig planlægningen af 
den kommende gildehal, hvor gruppe 
� er turhavende. Og da Bodil var vel-
forberedt til dagens møde, havde hun 
også et forslag til menuen klar. Det 
blev godtaget af alle – både fordi det 
lød spændende, men også fordi vi ikke 
havde nogle alternativer. Undertegnede 
laver så ”noget” til det efterfølgende 
kaffe-/tebord.

Da jeg i starten skrev at Bodil var vel-
forberedt, var det ikke tom snak. Havde 
det ikke været fordi det, lige nøjagtig 
den dag, styrtregnede, var vi blevet ført 
rundt i Fensmark, hvor vi skulle se og 
høre noget om nogle af byens kendte 
sønner.

Nu regnede det som bekendt, så Bodil 
måtte ”nøjes” med at fortælle og hun 
startede med Chr. Winther og hans fø-
dested i Fensmark Præstegård. Jeg blev 
noget overrasket over at der var flere 
i selskabet der ikke har set den store 
mindesten foran præstegården.

Den næste på Bodils liste var Arne 
Bang. Der var det min tur til at bliver 
overrasket: jeg mente han var glas-
kunstner, men nej: Han var uddannet 
stenhugger (og autodidakt keramiker) 

Tirsdag 21.  september deltog vi som 
tilskuere på byrådsmødet. Dagsorden 
ligger på kommunens hjemmeside, og 
det var bl.a. budgetforhandlinger, der 
skulle behandles. 

Velankomne fandt vi pladser, og her-
efter kom næsten alle byrødderne og 
hilste og gav hånd. En fin gestus. Man 
følte sig velkommen, men der er også 
snart valg! 

Inden møderne synger man en sang 
fra det uddelte sanghæfte. Sangen blev 
ledsaget af Næstved Musikskoles kor. 
Ingen af os kendte sangen!

Al tale bliver optaget på bånd, og alt 
bliver videofilmet, men akustikken i 
salen er ringe, hvilket gør, at de svage 

Suså

og havde næsten ikke noget med glas-
værket at gøre. Han fik dog senere et 
keramisk værksted på Glasværket og 
fik også et mere fast ansættelsesfor-
hold). Det er bl.a. ham der har lavet 
Fladsåtrolden foran Næstved Rådhus 
og Frihedskæmperen der har stået foran 
Munkebakken, men som nu er flyttet til 
P-pladsen ved Kvickly. Også ”Høstpi-
gen” som ligger ved Kirkestien er hans 
værk. Selvom jeg har gået den tur flere 
gange, har jeg ikke set hende L
Hans søn, Jakob Bang blev dog mere 
tilknyttet Glasværket og fik lavet flere 
glasservicer og Unica.

Hermed  var ”rundturen” slut og nu 
blev ordet mere frit, og ud over at vi 
talte rigtig meget om designere og 
Glasværket og dets historie, nåede vi 
også denne gang vidt omkring.

Energipriserne blev vendt, uden at vi 
rigtig kunne gøre noget ved dem. Vi 
blev dog enige om, at solenergi nok var 
vejen frem, selvom der er lang vej end-
nu. Hvordan vi kom ind på mink, kan 
jeg ikke lige forklare, men det emne 
blev også lige vendt!

Næste møde er hos Palle 22. novem-
ber, kl. 14.00.

Kurt J

kulturGruPPeN til byråDSMøDe
stemmer forsvinder. Den første af taler-
ne, der kunne høres tydeligt var Helge 
Adam Møllers. Indholdet af hans tale 
var ikke til at misforstå, idet han i gro-
ve vendinger kritiserede Venstres afta-
lesvigt. ”Utroværdigt!”.

Per Sørensen havde et indlæg omkring 
skolerne. Det var en forkert beslutning, 
selvom jeg stemte for, at indføre om-
rådeledelse på skoleområdet. Det skal 
laves om snarest. Enighed i salen.

Man enedes om, at forliget skulle gen-
nemtænkes igen, så mødet blev afbrudt. 
I pausen besluttede vi at smutte ud. En 
spænden aften, og en opfordring til an-
dre, at besøge et byrådsmøde. 

Husk, der er valg 16. november!
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Hvis jeg skal 
kritisere noget 
i filmen, vil det 
blive det me-
get ”moderne” 
sprog der til ti-
der blev brugt, 
det virkede ind 
imellem forkert.

Men en spæn-
dende film, bygget over en dunkel 
historie, som der ikke kom svar på i 
filmen og historiske undersøgelser har 
heller ikke fundet svaret på om det 
vitterlig var Margrethes søn der blev 
brændt på bålet og om hun gjorde for at 
redde unionen.

En absolut seværdig film.

Efter filmen, gik vi på cafe Oliver og 
fik noget til den tørre hals – enkelte fik 
Irish Coffee, uden fløde, da det var ud-
solgt, andre fik cafe latte, andre IPA øl, 
cola, Heineken, som blev nydt samti-
dig med vi dissekerede filmen og ellers 
fik klaret verdenssituationen.

Et godt tilbud fra kulturgruppen, hvor 
alle i gildet var inviteret med.

Gildemesteren kunne ikke komme til 
filmen, men dukkede op da den var slut 
og deltog i �. halvleg.

Tommy

Suså

En skøn aften, sidst i september, mød-
tes spejderigruppen i et sommerhus i 
Karrebæksminde. Vi havde alle med-
bragt diverse materialer, såsom pinde, 
tape, papir, en lang snor og, ikke at 
forglemme, masser af godt humør. For-
målet var, som antydet i overskriften at 
bygge en drage – og, hvis tiden tillod 
det – flyve med den.

Allerførst skulle vi blive enige om 
typen. Valget faldt ret hurtigt på den 
klassiske model vi alle kender så godt: 
nemlig den klassiske drage med � pin-
de over kors og en lang hale. Dernæst 
skulle vi beslutte os for størrelsen, men 
det var ret nemt: det afgjorde pindenes 
længde. Så startede vanskelighederne: 
vi var � personer, og der var lige så 
mange måder at bygge en drage på, 
men vi blev da enige om en måde, uden 

Suså

Tirsdag den 12. november havde kul-
turgruppen arrangeret en biograftur 
– �� havde tilmeldt sig, som mødtes i 
gode gamle BIO på Kattebjerg, for at 
se filmen MARGRETHE DEN �.

Personligt syntes jeg det var en god 
film, der fortalte om Margrethes kamp 
for at holde sammen på Kalmerunionen 
og de politiske stridigheder og særinter-
esser der skulle løses og plejes – der er 
ikke sket mange ændringer hos poli-
tikere frem til i dag – dog brænder vi 
ikke dem som bliver tabere – i dag har 
vi rigsretten, som på god demokratisk 
vis tager sig af de politiske fejltrin, som 
folketinget mener ministre har gjort.

eN tur i biFFeN MeD kulturGruPPeN StOre DraGeDaG
at Esthers sommerhus led nævnevær-
dig skade. 

På forhånd havde vi været meget i tvivl 
om vi kunne nå at lave dragen, og prø-
veflyve den inden det blev for mørkt. 
Det var jo ret sent på året og det bliver 
jo ret tidligt mørkt sidst i september, 
men vi må alligevel have været ret hur-
tige, for der var stadig masser af lys.

I Danmark blæser det nærmest altid, så 
der var ingen der havde skænket vin-
den tanke, men lige netop den aften var 
der ikke en vind der rørte sig. Lige me-
get hvor hurtigt vi prøvede at løbe – og 
ingen af os er ligefrem sprintere mere 
– løftede den sig overhovedet ikke 
fra jordens overflade. Vi måtte lettere 
slukørede traske tilbage til sommerhu-
set og konstatere at det danske vejr er 
utilregneligt.

Tilbage var kun at nyde 
Knuds hjemmebagte mad-
kage??? og den gode kaffe 
inden vi drog hver til vores. 
Vi havde atter haft en både 
skøn og sjov aften.

Kurt J.

PS: Spejderigruppen består 
af Lykke, Esther, Knud, Heidi 
og Kurt

Dragende samarbejde.
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Præstø

tillykke
med fødselsdagen til Bent, som fylder 
75 år den 29. november.

At man med et årskort for 295 kr. får fri adgang i et helt år til 
følgende museer: 

Holmegaard Glasværk 
Danmarks Borgcenter 
Køge Museum 
Næstved Museum 
Møns Museum 
Køng Museum 
Museumsgården 

+ �0% rabat på entreen for én gæst pr. medlemskab.
+ �0% rabat i museernes butikker.

Hvis andre gildebrødre synes, det kunne være hyggeligt at mødes 
disse steder, vil jeg tilbyde at være koordinator og samle en inter-
essegruppe, der orienterer hinanden pr. SMS, når vi planlægger at 
besøge et af stederne i det kommende år.
  
Send en besked på SMS til mit  
mobilnummer: 2164 7076.

kOMMeNDe arraNGeMeNter
lørdag den 20. november
Forsinket markering af Præstøgildets 7�-års fødselsdag. Se program side �.

Onsdag den 1. december 
Fredslyset uddeles i Præstø.
Vi mødes i kirken kl. �7.00. Efter en 
kort andagt er der lysvandring fra kir-
ken til Spejderhuset, Lindevej ��. 

tirsdag den 23. november
Vi afhenter fredslyset i Roskilde. 
Alle er velkomne i Roskilde. 
Evt. fælles afgang fra Præstø aftales 
med Ingrid.

Onsdag den 8. december
Julefrokost for gildebrødre med ledsa-
gere kl. ��.00. ��0 kr. per person.
Medbring selv drikkevarer, en rafle-
gave til �0 kr. og godt humør.
 
Tilmelding og framelding til Bjarne in-
den �. december er påkrævet.

Man kan få sit eget lys tændt ved Kir-
ken eller ved Spejderhuset. 

Medbring gerne en lanterne eller lygte 
til kirken, så vi får en fin lysvandring til 
Spejderhytten. Her vil vi servere risen-
grød med saftevand.

viDSte Du?
Præstø



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


