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Fælles Fælles

Lige her i begyndelsen af et nyt år er 
det vel på sin plads at se lidt på, hvilke 
opgaver der ligger og venter på os og 
hvilke udfordringer Sct. Georgs Gil-
derne står overfor. 

Sidst i september �0�� fik vi en ny 
landsgildeledelse, de blev valgt med 
stor opbakning. Nu er der gået ca. �00 
dage og alle sidder og venter på, at no-
get sker! At ledelsen lever op til nogle 
af de forventninger der var (er?) til 
dem. 

Nu er det selvfølgelig sådan, at de 
tre personer, der er valgt til at sidde i 
landsgildeledelsen, ikke kan skabe for-
andring alene, vi må alle sammen hjæl-
pe til og bakke op! Distrikterne skal på 
banen, de enkelte gilder og ja, jer alle 
sammen, hvis det skal lykkes for os at 
skabe fremgang for gildebevægelsen. 

GlæDeliG jul oG 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, 2022
�7. januar

Forside: 
Unge modtagere af Fredslyset på 
Axeltorv. Side 6. 

Med fremgang tænker jeg på tilgang af 
yngre medlemmer!

I Gøngernes distrikt har vores DUS 
sendt � spørgsmål ud til os alle sam-
men:
• Hvorfor skal man være medlem af 

vores gilde?
• Hvad foretager vi os?
• Hvad får man ud af medlemskabet?

Dem kan vi så gå og tænke lidt over 
indtil den �6. januar, hvor Inga gerne 
vil høre, hvad vi er nået frem til. Det 
er sikkert en god ide, hvis I mødes et 
par stykker der kan inspirere hinanden! 
Måske kan vi bruge Rane Willerslevs 
ide med at danne cirkler? Cirklerne er 
omtalt i bogen ”Tænk vildt” og Rane 
Willerslev brugte cirklerne, da han 
skulle skabe fornyelse bl.a. på Natio-
nalmuseet.

Ideen er, at et hvert medlem af gildet 
kan – pr mail eller telefon – invitere til 
et kort møde møde (evt. virtuelt). Mød 
op (tid og sted eller virtuelt), hvis du 
mener denne ide har noget for sig!

Der er ikke lagt op til at den, der invite-
rer, allerede har gennemtænkt spørgs-
målet, det er måske bare en vild ide, 
der skal efterprøves eller udvikles til 
noget genialt! Der kan være med til at 
skabe udvikling!

Her som alle andre steder i samfundet 
er det vigtigste element – mennesker 
og samspillet mellem dem. Ved alle 
sammen at engagere os i bevægelsens 
udvikling får vi oplevelsen af, at vi 
som personer kan gøre en forskel og at 

vi hen ad vejen bliver bedre til at løse 
opgaverne sammen. 

Man har aldrig prøvet alt, og den klas-
siske myte om, at der er modstand mod 
forandring, hvis ”folk” lufter deres 
uenighed og utilfredshed. Men det er 
ofte et tegn på, at de stadig er engage-
rede, altså at folk forsøger at bidrage til 
at rette op på tingene.

Lad os alle tage udfordringen op, lad os 
sammen skabe en fremtid for Sct. Ge-
orgs Gilderne i Danmark, så vi bliver 
en naturlig fortsættelse af spejdertiden 
for voksne spejdere og sammen udvik-
ler ”Spejderideen for voksne”.

Lone Erkmann, DGM

Nøglens 
redaktører  
ønsker jer alle  
en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår
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Fredslysets budskab 2021
”FreD

–
et håb For FremtiDeN”

Skulpturen “FRED ER LØFTE OM 
FREMTID” lavet af kunstneren Hå-
kon Anton Fagerås, fra Bø i Tele-
mark, Norge, blev afsløret 6. august 
�006 i Narvik. 60 år efter USA ka-
stede atombomben over Hiroshima.

Det har været klart for menneske-
heden efter anden verdenskrig, at 
jorden med dens befolkning kun har 
en chance for at overleve, hvis ver-
densbefolkningen finder sammen i 
en fredelig sameksistens.

Der har været mange gode forsøg på 
samarbejde, som er blevet iværksat 
af den almene befolkning, og enkel-
te statsledere. Dog må vi konstatere 
at mange politikere og folkeforføre-
re ikke har lært af fortiden. Krig, un-
dertrykkelse, forfølgelse, sult, død 
og sygdom er stadigvæk dagligdag 
i forfærdelige mange lande, og det 
truer verdensfreden.

Efter smitsomme sygdomme som 
KOPPER, MÆSLINGER, TUBER-

KULOSE, DIFTERI, HIV/AIDS, 
PEST, KOLERA, POLIO og mange 
flere, er der nu den nyeste pandemi 
Covid �9, som hærger vores dejlige 
planet, og som dræber mennesker, 
sideløbende med at nationerne kæm-
per om magt, penge, og indflydelse.

Vi må konstatere, at statslederne og 
religionerne i de mange lande som 
udgør vores jordklode, måske ikke 
magter opgaven at holde og skabe 
”FRED” – og dermed ødelægger 
muligheden for

”ET HÅB FOR FREMTIDEN”

Vi må nok erkende, at der kun kan 
skabes fred, når vi alle kæmper sam-
men om at sikre vores livs funda-
ment, ”JORDEN”. 

Men, hver især kan kun kæmpe for 
noget godt, når vi selv har en indre 
fred samt fred i et fællesskab. Lad os 
skabe fred i os selv, så vi kan skabe 
fred med og for andre.

Pandemien �0�0/�0�� er grunden 
til, at der lige nu er stilhed mellem 
mennesker. Mangel på møder med 
fysisk nærhed, stemme, øjenkontakt, 
men også kropssprog som ind i mel-
lem kan skabe store misforståelser.

Og når vi IKKE har for travlt, i vores 
tanker, og især på de sociale medier 
med at kommentere og forholde os 
til andres væremåde, til andres op-
gaver, til andres udseende, til andres 
liv generelt, så kan vi pludselig 
høre de vigtige beskeder.

Så gør det til en dyd at være stille.

Ikke for at være tavs. Gå blot nys-
gerrigt på opdagelse i stilhedens 
små pauser i vores hverdag. Hør på 

verdenen omkring os, 
så vil alle vores sanser 
vende tilbage og give 
os styrke og viden.

Så vil vi kunne kon-
centrere os om at være 
den del af vores samfund, der skaber 
fred og fordragelighed, uden alle de 
misforståelser, der er årsag til kon-
flikter.

Lad Fredslyset minde os om, at 
det også er os selv, der kan skabe 
FRED.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Helmut Werth, Kirsten Christensen 

og Paula Mikkelsen

Fredslysets budskab 2021 ...

Fælles Fælles
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Næstved fælles
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Den første søndag i advent 
mødtes 9 friske gildemedlem-
mer fra �. gilde og Susågildet 
på Axeltorv først på eftermid-
dagen for at dele Fredslys ud. 

Vi startede i regnvejr, men 
havde heldigvis lånt en af 
City-foreningens små huse, så 
vi kunne stå i ly. Det klarede 
dog hurtigt op, og efterhån-
den som publikum til tænding 
af det store juletræ begyndte 
at indfinde sig, kom der gang 
i uddeling af FREDSLYS.

FreDSlyS 2021

Næstved fælles

Efterhånden som mørket sænkede sig, 
kunne man se alle de små lys, som folk 
gik rundt med, hvilket bidrog til den 
hyggelige stemning. Godt �00 små lys 
blev uddelt med budskabet: 

”Fred - Et håb for fremtiden”.

Susanne



8 Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” 9Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

Næstved fælles

NytårSGilDehAl
På Farmen

mandag 10. januar kl. 19.00

Kære gildebrødre
�. Gilde arbejder på at gennemføre 
fællesarrangementet, som er plan-
lagt til den �0. januar.

På grund af usikkerhed om mulig-
hederne for at gennemføre arrange-
mentet, vil I derfor senere modtage 
en direkte indbydelse med program 
m.v. eller aflysning.

Reserver allerede nu denne af-
ten.

Med gildehilsen
Sole

iNterNet
I disse moderne tider hvor der i næsten 
alle hjem er et lynhurtigt internet, vil 
vi i Sct. Georgs gilderne heller ikke stå 
tilbage. 

Som de årvågne brugere af Farmen sik-
kert har lagt mærke til, har der været 

gravet op langs vejen til huset. Her er 
lagt de røde plastikrør, som vi kender så 
godt fra opgravningerne i stort set hele 
Næstved. Der er senere blevet blæst 
(glas)fiber igennem, og det er i disse 
ganske tynde glastråde at internettet 
kommer til Farmen på. Selve fiberbok-
sen er placeret i opholdsstuen sammen 
med den uundværlige router.

Systemet blev sat i drift i forrige uge og 
det virker upåklageligt. Det er ikke af-
hængigt af vind og vejr, men kører med 
en hastighed der langt overgår det jeg 
selv har hjemme. 

I øjeblikket kræves der ikke nogen 
form for password (kode) for at bruge 
det. Man tænder blot sin PC eller tab-
let, og så er man ”på”. Der skal ikke 
rodes med kabler eller indviklede for-
mularer, og der er absolut ikke noget 
der hverken skal skrues elle trykkes på 
(der er heller ikke noget).

Pas godt på det. Det gøres bedst ved at 
lade det sidde i fred – uden pilfingre.

Kurt

2. GilDeS juleGilDehAl

Nyt FrA GruPPerNe

En råkold mandag aften samledes gil-
det til årets julegildehal. Vandrehallen 
startede som sædvanlig med gensyns-
glæde og lidt til halsen garneret med 
udbredt hyggesnak.

Gildehallen blev indledt med sædvan-
lig stemningsskabende musik, som un-
derstregende den højtidelige stemning, 
som vi holder så meget af at opleve.

Merete omtalte i sin gildemestertale 
hvor besværligt det danske sprog kan 
være, for eksempel i betydningen af 
stavelsen ”skab”. Musikanlægget var 
i det helt store julehumør, og sørgede 
for, at alvoren ikke blev alt for tung af 
bære. 

2. Næstved

Lise læste meget fint op af ”Peters Jul”, 
og hvis lyset ved højsædet havde været 
intakt, havde hun ikke skulle stå og an-
strenge sig for at se teksten.

Eftergildehallen var et sandt slaraffen-
land af mad og drikke, og vi fik både 
snakket en del og sunget julesange.

Aftenens clou indtraf, da Merete erklæ-
rede, at nu og her trak hun sig som gil-
demester, og at hun samtidig opgav sit 
medlemskab af �. gilde.

Afslutningen på aftenen blev ikke af-
viklet i ”Broderskabets Ånd”.

Frank

1. gruppe
Torsdag den 18. november trodsede 
gruppens medlemmer de piskende 
regnbyger, og nåede i tørvejr hos Gre-
the på Odensevej. 

Vel indenfor duftede der af æbleskiver 
og kagehygge, og vi gik straks i gang 
med bordets glæder. Der blev snakket 
gilde, arrangementer, corona og kom-
munal mangel på hjælp til ældre, ja 
mange emner kom på bordet, og tiden 
fløj af sted. 

Vi skulle også lige have styr på vores 
julefrokost, som var datosat til �6. de-
cember. Et forslag om at bestille mad 
udefra vandt gehør, så Bodil bestiller 
hos Kvickly. Og så skal vi naturligvis 
huske pakker til den sædvanlige kamp 
om disse! 

Sidst på eftermiddagen skiltes vi, og nu 
havde mørket lagt sig over byen. Vin-
tertiden var i gang.

Bodil
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2. Næstved

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

hjertelig tillykke

2. gruppe
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

3. gruppe
Torsdag den 14. oktober samledes 
gruppen sammen med ca. 50 andre, 
for at høre et foredrag holdt af Georg 
Metz, om den danske sangskat. Georg 
Mertz er en rigtig god foredragsholder, 
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 
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

Suså
GilDehAl meD væbNeroPtAGelSe
- den 9. november
Denne aften var der mødt �� gildemed-
lemmer, for at være med til at overvære 
Bos væbnersvar, men også for at have 
en god aften på FARMEN, som var 
gennemvarmet og ingen klagede over 
temperaturen.

Vi blev mødt af en liflig duft af varm 
mad, flot dækkede spiseborde og et 
bord med de store kandelabere som flot 
oplyste et bord med opskænket mous-
serende vin og lidt salt til ganen.

Kl. �9.�0 kaldte stavherold, John M., 
til samling i gildehallen og medlem-

merne indtog deres pladser, med Bo på 
første række.

Gildemesteren bød velkommen og 
Niels A., var faneherold, grundet af-
bud fra Helge. Efter fanen var udrullet 
og vi havde sunget, ”Der er ingen ting 
der maner”, tog gildemesteren over 
– vi skulle have hørt noget musik, men 
vanen tro, drillede afspilleren, men så 
havde vi heldigvis vores sangbog og 
der blev sunget godt med på ”Livstræ-
ets krone”.

2. gruppe
Gruppemøde hos Bronèerne den 16. 
november, hvor vi forberedte gildehal-
len den 8. december.

Desværre har vi uvendtet mistet et 
gruppemedlem – Merete, som har valgt 
at stoppe i gildet.

Det er vi kede af. Og da Elke ikke er i 
stand til at deltage i ret meget er vi nu 
kun 5 tilbage.                                 Lise

Fortsættes næste side

3. gruppe
Gruppemøde den 11. november
Gruppe �, på nær et par afbud, mødte 
til foredrag i Grænseforeningen, hvor 
Kaare Johannessen fortalte om tiden 
imellem �. og �. verdenskrig.

Det var den rigtige dato til mødet, idet 
det netop var den ��/�� �9�8 at våben-
hvilen var afslutningen på �. verdens-

krig. Den efterfølgende fredstraktat var 
så streng ved Tyskland, at det vel kan 
siges at være starten på �. verdenskrig. 
Der blev pålagt så stramme krav til 
Tyskland, at det måtte få konsekvenser 
for Tysklands selvforståelse og dermed 
grobund for nazismen, der i gennem 
trediverne blev grovere og grovere 
over for blandt andet jøderne og an-
dre, der ikke tilhørte den ”ariske race”. 
Tvangsdeportering til koncentrations-
lejre, hvor millioner måtte lade livet.

Resultatet kender vi alle, starten på �. 
verdenskrig, som Tyskland tabte. Efter 

fredsslutningen var man blevet klo-
gere, Tyskland og Europa blev hjulpet 
på fode  igen, gennem en omfattende 
amerikansk hjælpepakke – Marshall-
hjælpen.

Vi var alle enige om, at det havde været 
en god aften.

Næste gruppemøde bliver hos Hanne 
og Frank den 5. december hvor vi kl. 
�6.00 starter med julekoncert. Frank 
synger i ”Kvislekoret”. 

 Ref. Kurt Muusmann

2. Næstved
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Suså Suså
Herefter var der op-
tagelse af Bo, som 
holdt optagelsestale, 
der gav stof til efter-
tanke og som fortje-
ner at blive gentaget 
i sin helhed. Bos tale 
omhandlede emnet 
”Fællesskaber”. (Se 
andet sted i NØG-
LEN)

Gildemesterens tale 
berørte emnet ”EKS-
PERTER” og Susan-
ne sagde bl.a. - ”at 
alle kunne kalde sig ekspert, da det 
ikke var en beskyttet titel. Derfor skal 
man måske være lidt påpasselig med 
umiddelbart at godtage selvudnævnte 
eksperter.
De fleste af os, er tilbøjelige til at synes 
at eksperter må have en lang og videre-
gående uddannelse, men en tømrer og 
en elektriker er jo også en ekspert på 
hvert sit område.”

Til slut opfordrede gildemesteren alle 
til selv at vurdere, om det man hører 
eksperter udtale sig om i fjernsynet, i 
radioen eller på nettet er fornuftigt, el-
ler det personen siger, kun tjener til at 
fremme specielle/egne interesser.”

Efter gildehallen samledes vi ved de 
veldækkede borde og var spændte på 
hvad det var der duftede så godt og 

hvad det var gruppe � havde tryllet 
frem. Maden var helt i top – kyllinge-
bryst med grøntsagsbund i flødesovs, 
garneret med smeltet os og frisk pasta 
som tilbehør. Til dessert (kaffen), var 
der bagt en lækker kage, hvis indhold 
jeg ikke kan huske, men smagen var i 
top.

Under efterhallen blev der holdt en-
kelte taler og givet diverse oplysninger 
– men ikke mindst var det en god aften 
i godt og hyggeligt samvær. 

Ca. kl. ��.00 sluttede vi omkring kan-
delaberne og sang ”Nu flyver mørkets 
fugle”.

En god aften sluttede og kun gruppe � 
blev tilbage for at rydde op.

Tommy

FælleSSkAber - PoSitiv/NeGAtiv
Bos optagelsestale, den 9. november 2021:

Som udgangspunkt betragtes fælles-
skaber som noget positivt. Fællesska-
ber optræder i mange forskellige sam-
menhænge. 

Det kan være i forbindelse med frivil-
lige foreninger: Idrætsklubber, velgø-
rende foreninger, spejderforeninger, 
mønt/frimærke samlere, folk der samler 
på modeller af tog/fly, på receptkuver-
ter, fodboldfan-klubber, ejerforeninger, 
andelsboligforeninger, arbejdspladser 
mv. Der opstår også midlertidige 
lokale fællesskaber i forbindelse 
med enkeltsager: Modstand mod 
vindmøller, højhuse, motorveje, 
store sommerhuse mv.

Man påstår, at når � danskere 
mødes, danner de en forening. 
Danmark er også det land, der 
forholdsvis, har flest foreninger. 
Alt dette kan være superfint da 
man er sammen om en fælles in-
teresse.
  
De fleste naturlige positive fællesska-
ber findes, eller burde findes, i vores 
familier. Det er der sikkert også i de 
fleste familier, men også her ser man 
mange eksempler på negative ting i fa-
milierne. Alle kender sikkert familier 
hvor der er gået noget galt og hvor fæl-
lesskabet har lidt skade.

Man påstår, 
at når 3 
danskere 
mødes, 
danner de en 
forening 

”

Der findes desværre også fællesskaber 
som de fleste opfatter som negative. 
Det kan være særlige ekstreme religiøse 
fællesskaber (dette gælder nu og igen-
nem historien), fanklubber der udvikler 
sig til voldelige Hooligans, grupper der 
ikke respekterer vores, (danskernes), 
demokratiske rettigheder mv. 

De sidste år er der desværre også op-
stået fællesskaber der videresender 
billeder og videoer med forskelligt 

indhold. Det er desværre 
ikke billeder og videoer af 
hunde og katte der bliver 
videresendt.

I fællesskaber, der normalt 
optræder som positive, 
kan der dog også med ti-
den optræde negative ten-
denser.  Det kan opstå når 
en gruppe af mennesker i 
fællesskabet igennem læn-
gere tid har været tæt sam-

men. Så kan der meget hurtigt opstå en 
gruppe i fællesskabet. Denne gruppe 
vil let kunne overtage ledelsen/styrin-
gen. Andre vil så have svært ved at 
komme ind i fællesskabet, idet det er 
den lille gruppe der uformelt styrer fæl-
lesskabets arbejde efter denne gruppes 
regler/ideer. 

Fortsættes næste side
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Suså
Det Store jule bANko SPil

Suså

Bankospillet blev afviklet på FAR-
MEN, torsdag den 2. december.
Det var tilmeldt �5 deltagere fra Suså 
Gildet og 4 fra �. gilde. Men desværre 
kom der en del afbud, alle med en god 
begrundelse, så vi var kun �9 deltagere 
– alle fra Suså.

Lykke, Knud og Tommy havde taget 
sig af borddækningen og de lækkerier, 
der blev serveret under og i pausen. Bo 
havde handlet ind i stedet for Niels, 
som havde en nær ved oplevelse fra et 
barnebarn med Corona og meldte der-
for afbud. Bo kom sent hjem og meldte 

også fra – så det blev undertegnede og 
Lykke, der pludselig stod for det prak-
tiske – men heldigvis kører Knud med 
Lykke, eller også er det omvendt? Så vi 
havde en god hjælpende hånd i Knud.

Vi fik dækket borde med juleduge, 
pyntet med gran, men manglede ju-
lestjernerne – dem var der nogen der 
havde glemt at købe, så dem kunne vi 
ikke spille om til sidst.

De medbragte og flot indpakkede ga-
ver til max kr. �5,00, blev afleveret og 

hjerteliG tAk
- for al Jeres opmærksomhed i anled-
ning af min 90-års fødselsdag.

Emmy Falck

De fleste har sikkert prøvet at komme 
på en ny arbejdsplads, forening mv. 
hvor der er dannet små grupper/kliker. 
Det kan være svært at finde sin plads i 
disse grupper. Det er derfor meget vig-
tigt, at der i alle fællesskaber er åben-
hed for nye mennesker og som måske 
kommer med nye og anderledes ideer 
end det fællesskabet har.

Man kan vel sige, at fællesskaber er 
positivt når man selv er med eller har 
en positiv holdning til fællesskabet/for-
eningens formål. Hvorimod man kan 
sige, at hvis man er negativ i forhold 
til foreningens formål er fællesskabet 
negativ. Et fællesskab kan således på 

samme tid være positivt og negativt, alt 
efter hvilke synspunkt man har til den 
pågældende forening.

Fortsættes næste side
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Suså
lagt frem til beskuelse for 
spillerne. Robert havde som 
vanligt påtaget sig rollen 
som ”Banko Carl” – og det 
er en opgave Robert klarer 
med bravur – selvfølgelig, 
kan der ind imellem ryge et 
par numre på gulvet, men 
også det bliver klaret. Bente 
var lykkens gudinde og tog 
sig af valget af de pakker 
der blev spillet om og kon-
trol af spilleplader – der var 
grundig kontrol og ingen 
blev taget i at forsøge på at 
snyde.

Alle havde betalt kr. �0,00 
for deltagelse og � spille-
plader, men der kunne også 
tilkøbes – tror ikke der blev 
købt ekstra plader.

Spillet gik i et tempo, så alle 
kunne være med og indimel-
lem lød der både glædesud-
brud og hørlige suk – især 
når der blev råbt banko.

Om pakkerne blev ligeligt 
fordelt mellem spillerne, 
tror jeg ikke – men det er 
jo også derfor det hedder 
”spil” – en enkelt vandt 4 
– 5 pakker, andre �, enkelte 
� og en del vandt ingen ting. 
Hvad der var i pakkerne, fik 

vi ikke set, men for mit vedkommende, 
var det � gode gaver jeg vandt. Det ene 
var en pose til klemmer, som sad på en 
bøjle – noget jeg har manglet i næsten 
40 år, hvor jeg har haft den samme 
klemmespand, bestående af en blå ma-
lerbøtte – så nu ryger spanden ud. Min 
anden præmie var en kvadratisk træbak-
ke, med flotte tapninger – den kommer 
til at stå på mit spisebord i køkkenet, så 
jeg har et sted at lægge de ting, som jeg 
plejer at lægge på bordet – og der kan 
ligge meget i bakken. Så � gode gaver 
der fandt den rette ejermand.

I spilpausen, blev der serveret rigelige 
mængder af æbleskiver og dejlig varm 

Suså
gløgg, som gjorde godt, da det ene var-
meapparat ikke afgav varme, vi fandt 
dog senere ud af, at varmepumpen var 
stillet forkert. Under spillet blev der 
serveret kaffe og småkager, lige som 
der kunne købes øl og vand.

Den sidste pakke der blev spillet om, 
var et flot pindespil i træ, udført i John 
M.s vanlige høje kvalitet – et spil som 
Palle gerne ville vinde til sine børne-
børn og han var også heldig at få banko 
på den hele plade – men det var Knud 
også, så der måtte lodtrækning til og 
den vandt Knud, så nu får Palles børne-
børn ikke noget nyt spil, men så er der 

Fortsættes næste side



�8 Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved” �9Find også NØGLEN på Facebook: ”Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

Suså

eksperimentarium
Søndag d. 7. november mødtes hele 
”spejderi-gruppen” hos Lykke, for at 
drage til hovedstaden. D.v.s. Knud blev 
hentet på bopælen, da det ville være 
fjollet, hvis han skulle køre til Lov for 
at køre samme vej tilbage umiddelbart 
efter. Målet for udflugten var et besøg 
på Eksperimentariet. Oprindelig var det 
placeret i Tuborgs nedlagte tappehaller, 
men en større om- og nybygning og 
renovering af hele kvarteret omkring 
Tuborg Havn gjorde, at det, i hvert fald 
for mig, var totalt ugenkendeligt.

Nyt FrA GruPPerNe

Nå. men vi ankom planmæssigt, og be-
talte den relativt høje entre, hvorefter 
vi blev sluppet løs. Det var som nævnt 
søndag, så der var ret mange børnefa-
milier, hvilket nok påvirkede både støj-
niveauet og trængslen ved de enkelte 
aktiviteter! Vi besluttede at følges ad 
under hele besøget, da vi så havde fæl-
les oplevelser at tale om på den lange 
vej tilbage!

Da jeg i indledningen omtalte den re-
lativt høje entre, kan jeg godt forstå 
den, efter at have set hvad man får for 
pengene. Vi startede med at se på hvor 
meget energi de forskellige transport-
former kostede, og fik selv lov til at 
prøve det på egen krop. Næste punkt 
var vind- og solenergi, hvor vi fik en 
slags forståelse for hvad det er for en 
størrelse, og så var det legetid. Nu kun-
ne vi godt fornemme at det var søndag, 
og vi ikke var de eneste legebørn. Kø-
erne til aktiviteterne var ret lange, så vi 
nåede kun at prøve et par stykker.

Spisetid, og så videre til næste etage. 
Her var der mulighed for at prøve for-
skellige former for vinteraktiviteter: 
Bl.a. bobslæde og slalom og meget 
mere. Nu var tiden ved at rende fra 
os, men vi skulle absolut prøve at lege 
med sæbebobler. En fantastisk følelse, 

Suså
nok nogle andre børn der bliver glade, 
når Knud kommer med spillet.

Da vi var færdige med at spille, fik In-
ger ordet. Inger havde medbragt Freds-
lyset og fortalte fredslysets historie og 
om dagen på torvet, hvor lyset blev delt 
ud.

Alle var flinke til at være med til op-
rydningen og det sidste blev klaret af 
turhavende gruppe, så der var pænt til 
lejerne der kom i weekenden.

Tommy

kære Alle 
GilDebrøDre i 
SuSå GilDet
Stor tak for en overraskende gave til 
min fødselsdag, en kurv med lækkert 
chokolade og en flaske med gyldne 
dråber. Ting jeg vil nyde i fulde drag.

Samtidig en ekstra tak til min gruppe 
for kærkomne gaver, som jeg ligeledes 
vil få stor glæde af.

Mange hilsener med ønske om en god 
og glædelig jul til alle.

IngerGilDeråDSmøDe 
på Farmen  

tirsdag 18. januar 19.00

– for ledelsen, gruppeledere og 
laugsformænd –

Det er et budgetmøde, så dem der 
skal bruge penge i �0��, må gerne 
komme med et budget.

vh Tommy
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Præstø

20. november
Med sol og masser 
af frisk luft blev 
receptionen åbnet 
med flaghejsning 
og velkomst ved 
gildemester Rika, 
som også fortalte 
om Præstøgildets 
opstart og første 
årti, som kulmine-
rede i overtagelsen 
af Spejderhytten.

Indenfor blev der 
serveret kaffe og 
Inga Gustafsen 
overbragte hilsen 
fra Gøngernes 
distrikt.

Dagen fortsatte med fremførelse af 
egne Præstø-sange ved guitarist og 
bluessanger Ole Toxværd, som er tidli-
gere medlem af Præstøgildet. 

FøDSelSDAGS-reCePtioNeN – 75 + 1 år

Derefter tog Lis D. over med lysbille-
der fra Gildets senere år.

Da solen var ved at gå ned, og mørket 
faldt på, blev flaget sænket og Linnet 
spillede stemningsfuldt solen ned på 
fløjte.

Gruppe � takker alle som mødte frem 
og alle, som gav en hånd med på en an-
derledes dag i en forandret tid.

Lad os bevare 
håbet om, at 
solen, den friske 
brise og fælles-
skabet på dagen 
vil vare ved ind i 
fremtiden.

Suså

men også lidt våd og fedtet. På bille-
derne man ser hvordan. Afslutnings-
vis besøgte vi allernederste etage hvor  
vi prøvede forskellige logiske udfor-
dringer. Jeg troede vi var skarpere, 
men ak. L

Tid til at køre hjem efter en lang, men 
spændende dag. Der var bred enighed 
om at vi sagtens kunne bruge et par 
dage mere, meeeen. Selv om vi var 
trætte, var der ingen sure miner, da vi 
”kom til” at køre en anden vej end den 
planlagte. Vi nåede hjem i god behold. 
Tak til alle for godt selskab.

Kurt

Gruppe 2
Referat af gruppemøde hos Palle den 
22. november.
Vi mødte alle op, og Palle havde sørget 
for god og rigelig forplejning. 

Snakken gik ivrigt og vi havde mange 
emner oppe at vende, såsom hvordan 
man slagter høns og grise, det var den 
gang man selv lavede finker og blod-
pølse. Vi var rigtig langt omkring livet 
på landet.

Vi fik også lært at knække valnødder 
(Palles egen avl) uden nøddeknækker. 
Heldige var vi også, alle fik nogle med 
hjem, så er det klaret til jul.

På et tidspunkt måtte vi til at være lidt 
seriøse, så vi tog snakken om distrik-
tets spørgsmål:

• Hvorfor skal man være medlem af 
jeres gilde?

• Hvad foretager I jer?
• Hvad får man ud af det?

Vi kom langt omkring i drøftelsen af 
ovennævnte spørgsmål og fik lavet 
nogle rigtig gode besvarelser, dem vil 
vi dog ikke fortælle jer nu.

Palle havde også fundet et emne som vi 
slet ikke nået, men det er godt at have 
noget til gode.

Næste møde blev aftalt til den 19. ja-
nuar kl. 14.00 hos Inger.
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FreDSlySet 2021
Efter modtagelsen af Fredslyset i 
Præstø Kirke vandrede deltagerne til 
Spejderhytten og hyggede sig med ri-
sengrød.

GLÆDELIG JUL  
OG  
GODT NYTÅR

Præstø

ruND 
FøDSelSDAG

inger fyldte 80 år 7. december.

Præstø Sct. Georgs Gilde ønsker hjer-
teligt tillykke.

Præstø

StAtuSmøDe 
Onsdag 26. januar kl. 18.30.

Mødet er for alle gildebrødre.

Til- og framelding senest 19. januar
til Marjun.

SPejDerhytteN 
truet AF 
overSvømmelSe
Søndag den 5. december blev alle 
brugere af Spejderhytten søspejdere for 
en dag. Tåbæk Å var i østenvinden gået 
over sine bredder igen. 

Men kommunen mødte op med sin store 
pumpe og sendte vandet i løbet af nogle 
timer over slusen og ud i fjorden.

GilDetiNG
Onsdag 9. marts kl. 18.30

i Spejderhytten.

Forslag der ønskes behandlet på tin-
get, skal være gildemesteren skrift-
ligt i hænde senest onsdag den 9. 
februar.

Tag de røde mapper med.
Gildehilsen Gildeledelsen

NytårSGilDehAl
Onsdag 12. januar kl. 18.30

Medbring selv drikkevarer.

Til- og framelding senest 5. januar 
er påkrævet.

Gildehilsen Ulla
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Nr. 1 27. januar 

Nr. 2 10. marts 

Nr. 3 21. april

Nr. 4 12. maj

Nr. 5   9. juni 

Nr. 6 18. august 

Nr. 7 22. september

Nr. 8   3. november

Nr. 9   8. december  

Print ud og sæt på opslagstavlen! 

ovenstående deadlines er alene chefredaktørens. bemærk at 
der lokalt i dit gilde kan være andre datoer. 
kontakt venligst lokalredaktøren for disse.

DeADliNeS 
For NøGleN i 2022:


