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Fælles
Læste for nyligt, at det vigtigste og det 
bedste, man kan gøre for sit eget liv, det 
er at opbygge nogle sociale relationer 
og prøve at holde dem vedlige.

Mon vi ikke alle sammen har tænkt på 
og glædet os over alle de sociale re-
lationer, vi gennem et langt liv – for 
mange af os siden vores spejdertid - har 
bygget op i Sct. Georgs Gildet. Rela-
tioner, der har betydet, at man ikke har 
følt sig helt så isoleret og alene i denne 
Corona tid. 

For en måneds tid siden var jeg træt af 
gildebevægelsen, så træt, at jeg overve-
jede at melde mig ud! Måske kender I 
det også? Man står i en situation, hvor 
man ikke synes, der sker noget, der er 
ingen bevægelse, vi bliver bare færre 
og færre!

Ved at overveje situationen en ekstra 
gang, kunne jeg se, at næsten hele mit 
sociale netværk byggede på Sct. Ge-
orgs Gildet, det slipper man ikke sådan 
lige pludselig!

Gildebevægelsen står i en situation 
med mange udfordringer. Hvis vi skal 
overleve som bevægelse og kunne vi-
deregive alt det, vi står for, til de næste 
generationer, så skal der gøres noget, 
så skal vi tænke anderledes.

Indholdet er der nok ikke så meget dis-
kussion om, demokrati, hjælpsomhed, 

personlig udvikling det er vel værdier, 
vores samfund altid har brug for!

Ser vi ud over landet, er der – ligesom 
med spejdergrupper – stor forskel på 
den form, vi driver gildearbejdet på. 

Yngre mennesker, potentielle medlem-
mer er måske mere globalt orienterede 
en vi, der blev spejdere kort efter �. 
Verdenskrig. Dress Code er anderledes 
i dag end den var, da vi var unge, hvor 
det var helt naturligt at stille i smoking 
og lang kjole til festlige lejligheder! 

En gang imellem synes vi sikkert alle 
sammen, at det ville være godt med lidt 
mere ”stil” over foretagendet, men det 
har vel ingen betydning for de sociale 
relationer! Her er det de indre værdier, 
der tæller.

Lige nu har alle landets distriktsgilde-
mestre taget initiativ til en række vir-
tuelle møder – et om måneden – hvor 
vi sammen prøver at give gildebevæ-
gelsen en ordentlig rusketur! Alt kan 
der tages fat på, intet er tabu. Vi håber, 
det får os alle  til at se gildebevægel-
sen på en ny måde, en måde, der også 
siger potentielle medlemmer – i �0�� 
noget, så de vil være med til at bringe 
gildebevægelsen ind i det næste årti -
tyve……

Godt nytår
Lone Erkmann

Alle gildebrødre og 
gildevenner både 
nær og fjern 
ønskes 
en 
glædelig 
jul og et godt 
nytår.

Redaktion:
Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. �97� 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej �8, 4�6� Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej �8, st.th., 47�0 Præstø
tlf: ��64 7076 – lis.dam@mail.dk

Deadline til nr. 1, 2021
�9. januar

Forside: 
Byvandring i Næstved. 
Side 6.
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Næstved Fælles
Nyt Fra SeNiorlauGet
Seniorerne var samlet på Farmen den 
10. november.

Det var endnu en dag hvor vi trods co-
ronakrisen kunne mødes på Farmen. Vi 
var i dag behjælpelige med at montere 
de nye bordplader, der blev også tid til 
at få renset tagrender.

Næste gang vi mødes bliver tirsdag 
den 15. december til en lille julefro-
kost. Vi mødes på Farmen kl. ��.00.

Der skal ske tilmelding til Hans Jørgen 
som står for det kulinariske senest den 
�4. inden middag. 

På laugets vegne, Hans Jørgen

Tirsdag den 1. december kunne 
Emmy Falch fejre 60-års medlemskab 
af Sct. Georgs Gildet i Næstved.

På grund af coronarestriktioner ville 
det ikke være muligt at 
fejre Emmy ved en gil-
dehal før vi får lov til at 
samles mere end �0 per-
soner. Derfor besluttede 
gildeledelsen i samråd 
med Emmy at holde 
en alternativ sammen-
komst. 

Distriktsgildemesteren 
og 8 medlemmer fra 

Suså
60-årS GilDejubilæum

Fra venstre: GM 
Susanne, DGM Lone og 

jubilar Emmy.

gilderne i Næstved samledes på jubilæ-
umsdagen til kaffebord hos jubilaren, 
hvor vi havde en hyggelig eftermiddag.               

Susanne

Suså

Ida har altid været meget aktiv i gildet 
og havde nogle faste holdepunkter i li-
vet, som hun gerne ville fortælle om - 
og Ida var en god fortæller - især om et 
spændende liv, med en barndom på Gis-
selfeld, hvor hendes far var skovrider 
og hvor Ida havde en spændende op-
vækst. Ida blev uddannet massør, som 
det hed dengang og som senere blev til 
fysioteapeuat, et job som Ida bestred i 
mange år og sluttede sin arbejdskarri-
ere som overfysioteapeuat på Næstved 
sygehus. Ida var også ude at rejse i sine 
yngre dage og havde et længere ophold 
i England, som hun også kunne fortælle 
nogle gode historier om.

I gildet var Ida meget aktiv og det var 
sjældent hun meldte afbud - hun deltog 
med stor glæde i gildets arbejde, men 
også i de grupper hun var i, var hun en 
aktivt gildebroder. Hun deltog med stor 
glæde i de fleste arrangementer og også 
i udflugter, hvor der var overnatning.

Ida afleverede sit kørekort for nogle år 
siden og solgte sin bil, men det afholdt 
hende ikke fra at være aktiv - hun havde 

fast chauffør og det var aldrig kedeligt 
at have hende med.

De seneste år har Ida boet på plejehjem, 
men var lige til det sidste aktivt interes-
seret i gilde arbejdet, selv om hun ikke 
længere kunne deltage i møderne.

Æret være Idas minde
Tommy

Ida fejrede 50-års gildejubilæum sidste 
år. Her sammen med DGM Lone Erk-
mann.

Vores mangeårige aktive gilde medlem, ida Kindt, er gået bort efter 
kort sygdom, i en alder af 92 år.
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Suså

ældste hus godt klemt inde. Sidste sted 
på turen var Apotekergården med de 
smukke bygninger. Foran apotekerens 
hus findes der en krydderihave, som 
tidligere var en naturlig del af apoteke-
rens virkeområde.

- den 6. november 2020

Vi mødtes på Munkebakken, ved ud-
sigtstårnet kl. �0 søndag formiddag.

Vejret viste sig fra det allerbedste side, 
med høj sol og klart sige ud over Næst-
ved by.

Vi fik først en “lille” en til halsen, 
hvorefter vi startede med historien 
Næstveds første vandtårn, som lå under 
udsigtstårnet. Herefter en kort historie 
om Munkene på bakken.

Mulighed for at fremvise en lille film 
om støbningen af munkene.

Vi fik udleveret � gamle bykort, som vi 
startede med at nærstudere, for at finde 
ud af hvor vi befandt os.

Turen fortsatte ned ad Krumport til 
Kattebjerg, og vi beundrede mangfol-
digheden i bygningerne i Østergade, 

byVaNDriNG

hvilket både gav positive og negative 
bemærkninger. Ved Sct. Mortens Kirke 
blev kirkens støttepiller kommente-
ret (hvis de ikke var der, ville murene 
skride ned!)

Herefter ad Riddergade, hvor både Det 
Røde Pakhus og Apostelgården blev 
omtalt. Apostelhuset har haft en ekstra 
etage, men på grund af husskatterne, 
blev den øverste etage revet ned, og 
hen til Købmagergade, købmændenes 
gade, hvor der oprindelig var fri ad-
gang ned til havnen.

Tværs over Købmagergade til Møn-
tergade, hvor der under Erik af Pom-
mern blev slået mønt, og vi fortsatte 
forbi Kompagnihuset, hvor John Møl-
ler beundrede en ”fransk lås”. I Kom-
pagnistræde ligger ”Naverhuset”, hvor 
naverne samles efter en rundrejse i 
Europa. Når man kom ud i verden, og 
skulle fortælle hvorfra man kom, teg-
nede man et dobbeltkors, som sidder 
øverst på Sct. Peders tårn, og var Næst-
veds vartegn. 

Overfor ligger Næstveds første rådhus, 
som i dag er ejet af Sct. Peters kirke, 
som har kirkekontor i huset, men tid-
ligere var det ejet af en kristen menig-
hed. og inde i baghuset ligger Næstveds 

Suså
Vi fik en masse viden om det gamle 
Næstved, Godt fortalt af vores glimre-
de “guide” Tommy, som blev suppleret 
af andre gamle Næstvedere – Utroligt, 
hvad alle vidste omkring Næstveds hi-
storie. 

Vi sluttede hos Emmy, som trakterede 
med en dejlig kop kaffe og kager.

Dejlig tur, som jeg havde indtrykket af, 
at alle nød, og godt vi kan mødes på 
denne måde i denne ellers så lukkede 
coronatid.
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2. NæstvedSuså

Kære medlemmer af Suså Gilde!

For tiden er det svært at planlægge arrangementer for de 
næste måneder, men vi vil alligevel bede jer, holde jer 
orienteret i vores arbejdsplan, forsamlingsforbuddet kan 
jo ændre sig. 

Nytårsarrangementet som �. gilde skulle stå for, er blevet 
aflyst på grund af coronapandemien. 

Vi vil løbende orientere om kommende gildeaktiviteter 
bliver afholdt. Gruppeaktiviteterne står grupperne selv 
for, men vi opfordrer grupperne til at ses, hvis det kan 
lade sig gøre.

• Gilderådsmøde den 19. januar
• Gildemøde den 11. februar
• Gildeting den 9. marts

Mange  gildehilsner
Bodil, Tommy og Susanne

Gildeledelsen ønsker hermed 
jer og jeres familier en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår
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Præstø

Mel: Jeg en gård mig bygge vil
Store verden, hav og land
luften med - til alle mand. 
Alle kører, sejler, flyver, 
til de steder, som man nyder. 
sol og sne og badevand 
vælge frit, vi vil og kan. 
 
Lad os drømme, ganske snart 
kan vi ta’ på månefart. 
eller dykke ned i dybet 
af et hav, helt uden lyset 
vil forstyrre, hvad der er, 
selv i mørket liv man ser. 
 

bØrNeSaNG i eN CoroNatiD 
Selv om de fleste gildebrødre er vokset ud af børnealderen, kan man vist syn-
ge med på denne sang sammen – alene eller sammen med børn, børnebørn og 
oldebørn.

Men en lille, bitte brik 
vælter på et øjeblik 
uden sabler og kanoner 
uden våben og patroner 
hele verdens dagligdag, 
tvinger os til ro og mag. 
 
Fællesskab med liv og fred 
må vi gribe, tage med 
for at holde os i live, 
fatte mod som skydeskive. 
Mod den fjende snu og fej 
står vi sammen – du og jeg.

Red

Kære gildebrødre

”Desværre må vi aflyse arrangemen-
terne for december, januar og februar 
måned.
Pas godt på Jer selv og hinanden.

På gruppe 2 vegne Marjun”
 
Ovenstående melding fra gruppe � be-
tyder, at der tidligst afholdes indendørs 
møder og arrangementer i Præstø Sct. 
Georgs Gilde fra marts måned.
 

obS – aFlySNiNGer – obS

Eventuelle gruppemøder eller udendørs 
aktivitet vil blive meldt ud på mail.

Men følgende er definitivt AFLYST:  

• Julearrangementet 16. december 
• Nytårsgildehallen 6. januar 2021 
• Statusmødet 20. januar 
• Gildemødet 10. februar

2. Næstved

Vi hejser flaget 
for
Fødselsdage:
Christian Kjeldgaard    �0. dec.
Elke Høegh          ��. dec.
Grethe Munk                �6. dec.       

Hjertelig tillykke

NYTÅRSGILDEHAL
for Suså Gildet

og 2. Næstved Gilde

	 	

Des
vær

re

afly
st

Ny KaNSler 
- i 2. Næstved Sct. Gilde:

Hanne jensen

75 år
Her i denne tid, hvor det meste er luk-
ket ned, er det dejligt at blive positivt 
overrasket. Det blev jeg i går, posten 
kom med en pakke. Det var en gave fra 
Landsgildet til �. Næstved i anledning 
af vores 75 år. I pakken lå en dirigent-
klokke. Jeg har fået oplyst, at vi tidli-
gere har haft en, men at den var blevet 
væk. Så det er en god gave. Og selv om 
vi måtte aflyse fødselsdagsfesten, er 
det rart at, nogen har tænkt på os.

Jeg vil benytte anledningen til at ønske 
alle en glædelig jul og et godt nytår. Og 
så håber jeg, at vi ikke skal så langt hen 
i foråret, før vi kan mødes igen på nor-
mal vis, indtil da er alt andet end grup-
pemøderne aflyst.

Hilsen Merete
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GilDetiNG 2021
Onsdag  10. marts kl. 18.30

i Spejderhytten.

Forslag der ønskes behandlet på tin-
get, skal være gildemesteren skrift-
ligt i hænde senest onsdag den 10. 
februar.

Venlig hilsen Gildeledelsen

Præstø

ruND FØDSelSDaG
Svend fylder 85 år 
den 15. januar.

Præstø Sct. Georgs Gilde ønsker hjer-
teligt tillykke

I Præstø er al kultur, foreninger og spi-
sesteder p.t. lukket ned; men butikker 
og take-away holder liv i byen.

Flere gildebrødre holder konkakt med 
hinanden over telefonen.
 
Nogle er koblet op på Facebook og 
Messenger. Sidstnævnte giver også 
mulighed for at ses til videosmtaler.
 
Hvis Præstø ikke bliver begravet i sne, 
som det skete i �0�7, kan en køre/van-
dretur muligvis komme på tale under 
nedlukningen.
 
I �0�0 har vi i sandhed måttet erkende, 
at livet er det, der sker, mens vi har 
travlt med at lægge andre planer.

alterNatiVer På beDDiNG


