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Fælles Fælles

CORONA-krisen er overstået og Dan-
mark lukker næsten helt op den �. fe-
bruar – dagens nye smittetal (�7. jan.) 
er 46.747 personer eller et gennemsnit 
på 7 dage, lig med 4�.754 smittede 
personer. Antallet af smittede er fra 
uge � til � i �0��, er steget med 56 pct., 
men samtidig er andelen af ny-indlagte 
grundet CORONA, faldet med 60 pct. 
og næsten ingen kommer længere i 
respirator – derfor har epidemikom-
missionen besluttet, at CORONA ikke 
længere skal betragtes som en livstru-
ende folkesygdom. Samtidig er 60 pct. 
af befolkningen vaccineret med �. stik 
– det svarer til �,5 millioner borgere og 
med den baggrund bliver samfundet 
åbnet igen.

Om det er fornuftigt at lukke så meget 
op på en gang, må vi stole på at myn-
dighederne og epidemikommissionen 
har styr på – som almindelig borger 
uden nogen form for faglig viden om 
CORONA, er jeg nødt til at stole på 
myndighederne. Men hvis jeg går ind 
på diverse sociale medier og læser de 
indlæg der er om CORONA, finder jeg 
hurtig ud af, at Danmark har mange 
eksperter ud i at håndtere CORONA 
krisen, lige fra hvor ufarlig smitten er 
– ikke nødvendig at lade sig vaccinere, 
det er bare influenza – luk samfundet 
op, økonomien kan ikke bære mere 
nedlukning – det er de ældre det går 

HURRA - HURRA - HURRA!
værst ud over, men de skal jo alligevel 
snart dø – statsministeren skal for en 
rigsret, da hun er skyld i det hele – og 
mange andre guldkorn kan jeg læse, 
der kommer fra de såkaldte selvudråbte 
eksperter.

Hvad sandheden er, er jeg ikke klog 
nok til at rådgive andre om – det var 
ikke et fag der har været på nogle af de 
uddannelser jeg har taget og derfor har 
jeg været tryg ved at lytte til diverse 
myndigheder.

Der er stor glæde ude i samfundet over 
at alt igen åbner og mundbindene for-
svinder – der bliver igen mulighed for 
at komme ud og spise, danse, feste, 
tage på efterskole, højskole og også 
foreningslivet åbner op – kort sagt – det 
bliver igen som i ”de gode gamle dage” 
før CORONAEN – HURRA.

Vores gildearbejde, har også været hårdt 
ramt af CORONAKRISEN, med afly-
ste møder, gildehaller, gruppemøder, 
udflugter, biografture, foredragsaftener, 
loppetorv – alt det kan vi nu igen kom-
me i gang med at afvikle – men selv om 
flere grupper har holdt enkelte møder, 
har der alligevel været frafald af del-
tagelse grundet CORONA – og nu bli-
ver det spændende, hvor hurtigt vi kan 
komme op i gear igen og normalisere 
gildearbejdet – jeg glæder mig til det.

Helt uden frygt er jeg dog ikke – hvad 
nu hvis jeg bliver smittet fordi sam-
fundet åbner op og jeg kommer til at 
møde en masse mennesker, der gør at 
chancen for smitte bliver større – hvad 
nu hvis øvrige lande ikke følger trop, 
kan jeg så risikere at min skiferie bliver 
aflyst, fordi jeg ikke har et CORONA-
PAS mere og ikke kan fremskaffe en 
gyldig test på, at jeg ikke er smittet?

Alt det vil tiden vise – og ind til nu, 
stoler jeg på epidemikommissionen 
og deres råd til politikerne om at åbne 
samfundet er det rigtige at gøre.

Så hjertelig velkommen til en normal 
hverdag – vi har ligget stille længe 
nok.

Tommy

	 	

sct. georgs gilderne i danmark
gøngernes distrikt

DiStRiktSGilDeHAl
Mandag 28. februar 2022 kl. 19.00 på Farmen, 

Strandbakken 82, Klinteby, 4736 Karrebæksminde

2. gilde i Næstved er værter, og mon ikke covid-19 er så meget 
på afstand, at vi kan se frem til igen at se hinanden på tværs af 
gilderne i distriktet.

Deltagerpris er sat til kr. 100,-.

I  efterhallen bliver vi beværtet med lidt at spise og drikke, og 
her vil vi også opleve et musikalsk indslag.

Mød talstærkt op til en god oplevelse.

Tilmelding gildevis senest 21. februar til Kurt Muusmann. 
Mail: kurt.muusmann@gmail.com eller tlf. 5125 0317.
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Næstved fælles
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SeNioRlAUGet
Tirsdag den 21. december 2021 slut-
tede seniorerne året af med at holde en 
julefrokost hos Hans Köser.
 
Vi startede det nye år med at mø-
des på Farmen tirsdag den �5. januar.  
Det blev en god start på det nye år. Vi 
fik lavet en del småting, der blev renset 
filtre på varmlufts-anlæggene, det var 
hårdt tiltrængt, så nu skulle der være 

mulighed for at vi kan få varme på igen.  
Mugskaderne på væggene i det bagerste 
depot ved køkkenet har fået en ordentlig 
omgang med klorin og efterfølgende en 
gang maling, så nu kan vi være rummet 
bekendt.
 
Næste møde bliver tirsdag 15. februar 
kl. 10.00.

På laugets vegne Hans Jørgen

Næstved fælles

Lørdag den 22. januar var naturlauget 
kommet på en rimelig stor opgave. Ud-
lejningen af Farmen er så småt kommet 
i gang efter coronaen og dermed også 
bustrafikken på vejen op til huset. Bus-
serne er de sidste par år vokset sig rigtig 
store, og de skal køre på en vej der slet 
ikke er beregnet til de tunge køretøjer. 
Det ødelægger desværre vejen, så den 
bliver temmelig hullet. Man skulle så 
tro, at med de store, dybe huller der er 
i vejen, ville privatbiler køre forsigtigt 
frem og tilbage. En snak med naboerne 
fortalte os desværre det modsatte: Der 

bliver nærmest 
kørt ræs på vejen 
til stor gene for 
beboerne. Dette 
til trods for de 
skilte der angiver 
en max-hastighed 
på �0 km/t.

Der store piletræ der står ved naboen, 
nærmest midt på vejen, havde også fået 
vokseværk, og flere buschauffører var 
kede af, at de fik ridset deres busser 
på de nedhængende grene. Derfor gik 
naturlauget, bevæbnet med motorsave, 
stiger og sakse, i gang med at styne og 
beskære. Bertel serverede kaffe, så vi 
kunne holde dampen oppe. Træerne 
nede ved svinget fik også en omgang, 
så nu er der fri bane hele vejen op til 
Farmen. Der mangler lidt finpudsning 

NAtURlAUGet iNFoRmeReR

af nogle mindre buske, men det bliver 
klaret næste gang vi mødes.

Brøndene, der er placeret i vejsiden, 
og som skulle forhindre at vejen blev 
oversvømmet, blev også gravet fri og 
renset op, så nu kan vandet igen løbe 
væk. Vi bør nok etablere nogle bro-
sten eller lignende omkring risten! Alt 
dette blev klaret med kun 4 personer, 
da Merete som bekendt er holdt op og 
Anne og Bo var fraværende. Vi kunne 
i øvrigt godt tænke os en erstatning for 
Merete!

Vores næste arbejdsdag er berammet til 
lørdag den 12. februar, så det er bare 
med at møde op hvis der er nogen der 
har en lille kratlusker i maven.

Kurt J.
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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. 2, 2022
�0. marts

Forside: 
Den STORE Kæmpe-efeu - og lille 
Bent i Pinetum.                    Side 8. 

Næstved fællesNæstved fælles

Lidt billeder fra vores oprydning/rengøring på FARMEN 

Det er nødvendigt en gang imellem, at foretage rengøring og oprydning i køkkenet, 
så vores lejere kan finde tingene på rette sted.

HoveDReNGøRiNG På FARmeN
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Nyt FRA GRUPPeRNe

Suså Suså

Gruppe 2
Gruppemøde hos Inger
Hele gruppen (alle 7 personer) var 
mødt op hos Inger for at deltage i året 
første gruppemøde. Som altid var det 
en velforberedt vært der tog imod os. 

Vi fik dog ikke lov til at komme ind 
lige med det samme, da Inger havde 
planlagt et besøg i Herlufsholmskoven: 
nærmere bestemt Pinetum. Vi fordelte 
os derfor i � biler og kørte den korte 
tur til Herlufsholmskoven. På parke-
ringspladsen fik vi lidt af historien bag 
stedet og navnet. Jeg, og sikkert flere 

Kæmpe-efeu i Pinetum

andre, fik sig også en overraskelse da 
Inger fortalte at hendes barndomshjem 
havde ligget omkring det sted hvor p-
pladsen er nu. Desværre kunne hun 
ikke vise det, da det blev for længst er 
revet ned.

Vi gik en tur rundt i det der engang 
havde været en forskningsskov, hvor 
man undersøgte, hvilke nåletræer der 
egnede sig til danske forhold. Inger 
havde et kort med, hvor de forskellige 
sorter med tilhørende numre var tegnet 
ind. Desværre bliver stedet ikke passet 
mere, men henligger nu som en slags 
fredskov. Vi kunne dog stadig finde en-
kelte numre ved nogle af træerne.

Tid til at køre tilbage til Kalbyrisvej 
hvor den varme kaffe og æbleskiverne 
ventede. Som sædvanlig, når grup-
pen er samlet gik snakken lystigt, så 
den stakkels referent ikke kunne følge 
med.

Vi kom bl. a. ind på emnet ny Gildeme-
ster i Susågildet, da Susanne for længst 
har bebudet at hun ønsker at stoppe ved 
udgangen at dette gildeår. Flere em-
ner blev vendt og drejet, så det bliver 
spændende, hvem der bliver valgt ved 
gildetinget.

Kurt J.

Julegruppemøde i gruppe 4 
- den 13. december 2021
For første gang var hele gruppe 4 sam-
let til julegruppemøde hos Emmy. Da 
den arbejdende havde en frieftermid-
dag, kunne vi mødes i dagtiden. Det 
var et rigtigt julemøde, med både gløgg 
og æbleskiver der senere blev suppleret 
med kage og kaffe.

Eftermiddagens emne var at lægge pla-
ner for gruppens arbejde, samt besvare 
spørgsmål fra Distriktet om, hvad der 
sker i vores gilde, desuden er vi turha-
vende ved gildemøde �0. februar �0��, 
så der var emner nok tage fat på.

Først aftalte vi, at vi ville blive klogere 
på hinandens baggrund, ved at bruge de 
kommende møder til at høre om hvor 
de forskellige gildemedlemmer kom-
mer fra i landet og hvordan deres op-
vækst har været. Dernæst talte vi om 
distriktets � spørgsmål:

1) Hvorfor skal man være medlem 
af jeres gilde?

2) Hvad foretager I jer?
3) Hvad får man ud af det?
 
Svarene, som kort kan sammenfattes 
til, at vi synes det at være gildemedlem 
giver os kendskab til mange forskellige 
mennesker, giver os godt kammerat-
skab, mulighed for humanitært arbejde, 
mulighed for praktisk arbejde og giver 
os kontakt til spejderbevægelsen på 
forskellige niveauer.

Vi talte om hvilke emner vi kunne tæn-
ke os at høre noget om til gildemødet i 
februar, men komme ikke så langt med 
det, men alle er gået i tænkeboks.

Et på alle måder inspirerende gilde-
møde.

Næste møde den 25. januar kl.14.30, 
hos Bente og John.                  Susanne
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Suså Suså

Gruppemøde i gruppe 4 
- den 25. januar 2022
På dagens møde skulle vi planlægge 
gildemøde i februar. Vi havde fået nav-
net på en foredragsholder, der kunne 
fortælle om sin barndom som finne-
barn i Danmark under �. verdenskrig. 
Vi kontaktede hende og hun ville gerne 

GilDemøDe 
på Farmen  

tirsdag 10. februar 19.00

Vi har været så heldige at få Terttu 
Anneli Andersen, der er bosat i 
Næstved, til at komme og fortælle 
os om, hvordan det var at være fin-
nebarn i Danmark og om sin dra-
matiske rejse til Næstved, 4 år gam-
mel.

Efter foredraget, vil der blive serve-
ret en let anretning.

Gruppevis tilmelding til Bente 
Møller, bentejohn71@gmail.com, 
eller på telefon 2071 6538, senest 
mandag den 7. februar.

Spejderigruppens juleafslutning
Mandag den. 20. december mødte 
60 pct.af gruppens medlemmer op på 
Kvægtorvet kl. �7.45.
 
Vi havde planlagt en gåtur rundt i 
Næstveds gader for at kigge på jule-
udsmykning og julelys og derefter et 
restaurantbesøg.
 
Vi havde en fin tur via Grønnegade ka-
serne (hvor Dansk Rakkerpak havde et 
juletræ af stoleben til at pryde facaden), 
og derefter via Nygade, Ramsherred, 
Jernbanegade, Torvestræde, Axeltorv, 
Hjultorv, Kindhestegade, Vinhusgade, 
og sikkert flere gader endnu…, men ak, 
juleudstilling i vinduer er åbenbart en 
saga blot, og belysningen i byens gader 
er jo som den ”plejer at være”, dog ene-
des vi om at synes at de lysende kugler 
over Axeltorv er ganske smukke. Vejen 
skulle jo også lige forbi Hotel Vinhu-
set, for hoteller plejer da at være ud-
smykket, men nej, sikke en skuffelse, 
end ikke en krans eller et juletræ var at 
se – det kan gøres bedre Næstved!
 

Nå, men maverne begyndte efterhån-
den at bede om lidt føde, og på vores 
vej rundt i byen havde vi jo haft lejlig-
hed til at besigtige hvilke spisesteder 
der er i byen (der er mange der tilbyder 
sushi, kunne Knud konstatere), men da 
ingen af os havde prøvet ”Rosmarino” 
på Dania, faldt valget herpå.

Det skulle vise sig at være et godt valg: 
dejlig mad, høflig betjening og da det 
så viste sig at der var �0 pct. rabat på 
menuen blev begejstringen ikke min-
dre, but anyway vi kan alle give stedet 
vores bedste anbefalinger og kan kun 
opfordre andre gildebrødre til at be-
søge stedet.
 
Efter et par hyggelige timer i godt sel-
skab kunne vi med fyldte maver øn-
ske hinanden en glædelig jul og et på 
gensyn, til vores næste arrangement 
”mordmysterie i København” en gang 
i januar.

De bedste hilsner
LykkeBak

komme. Vi fik hurtigt bestemt, hvad vi 
ville traktere gildemedlemmerne med 
efter foredraget og fordelt opgaverne. 

Så gik vi i gang med det emne vi har 
valgt for vores møder her i �0��. Bente 
og John fortalte om deres opvækst på 
Møn og viste billeder fra dengang. Det 
blev nogle sjove og interessante fortæl-
linger om livet på landet og om et sko-
lesystem, der er helt anderledes, end 
det vi kender i dag. Undervejs blev vi 
trakteret med kaffe/the samt boller med 
ost og kage.
Næste møde hos Susanne den 21. 
marts kl. 14.30

Ingeborg og Valdemar Møllers gård i 
Ebelnæs, Møn

Købmansbutik-Askeby-Møn
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Suså

Fire årvågne detektiver satte fredag 
den 14. januar kurs mod København 
for at sætte et endegyldigt punktum for 
et gammelt mordmysterie i kvarteret 
omkring Christiansborg. Hvad der var 
undgået vores opmærksomhed var, at 
lige nøjagtig den dag havde Dronning 
Margrethe d. II sit 50-års jubilæum som 
regent. Til vores held ankom vi så sent 
til byen, at Dronningen for længst var 
taget til Roskilde for at fortsætte mar-
keringen af jubilæet i Domkirken. Vi 
havde derfor det meste af Slotspladsen 
for os selv.

Første stop var en lille kiosk i Nybro-
gade hvor vi fik udleveret en forseglet 
kuvert, der indeholdt vores opgave. Når 

SPeJDeRiGRUPPeN løSeR moRDmySteRiUm
jeg skriver vi og vores, dækker det over 
Knud, Lykke, Heidi og undertegnede. 
Esther kunne desværre ikke være med.
Det var med spænding vi åbnede den 
forseglede kuvert, og konstaterede at 
der var flere nummererede og forseg-
lede kuverter. Som de autoritetstro per-
soner vi er, startede vi selvfølgelig med 
nummer �, og fik herved vores første 
opgave.

Ind over Marmorbroen og over den 
Kongelige Ridebane for at løse denne 
opgave. Den klarede vi ret hurtigt og 
derefter gik det slag i slag med opga-
ver hvor vi fik rig lejlighed til at bruge 
den indvendige side af hovedet. Al den 
hjerneaktivitet krævede en del energi, 

Nyt FRA GRUPPeRNe
1. gruppe
Sultne og i godt julehumør mødtes 
gruppen til julefrokost på Kildemarks-
vej. Vi havde besluttet at bestille Kvick-
lys julefrokost, og var meget spændte 
på, hvordan maden var! Og den var en 
rigtig dejlig overraskelse!! Lækre ret-
ter, og rigeligt af alt, så med lidt øl og 

snaps fik vi alle, hvad vi kunne spise, 
og snakken gik. Men der var jo også 
alvor på programmet, for ved kaffen 
kom terningerne på bordet, og kampen 
begyndte om at rage pakker til sig! 

Fortsættes næste side

2. Næstved

Suså

Kongelige Biblioteks have

Marmorbroen

så vi måtte se os om efter et sted at få 
stillet sulten. Vi fandt et lille ydmygt 
sted på Strøget hvor vi fik en lækker 
sandwich og dertil varmen. Selvom 
temperaturen var rimelig, blæste der en 
strid vind, som sugede al varmen ud af 
kroppen.

Vi måtte videre med løsningen af op-
gaverne, som bragte os til Højesteret, 
Thorvaldsens Museum og det Konge-
lige Biblioteks have. Opgaverne bestod 
af alt fra kodeløsning, logisk tænkning 
og til opmærksomhed på detaljer på de 
historiske bygninger. 

Vi klarede dem og ved at kombinere 
resultaterne fra løsningerne kunne vi 
ræsonnere os frem til, og nemt afsløre 
morderen. Jeg kan kun anbefale at I 
selv tager sådan en tur en dag: For jeg 

vil selvfølgelig ikke røbe mysteriets 
løsning eller morderens navn her!

Nu trængte vi alle til en varm kop kaffe 
med tilhørende kage inden vi begav os 
mod hjemmet. Det var nogle trætte og 
forblæste gildebrødre der sagde tak til 
hinanden for en spændende og lærerig 
tur. Den kan varmt anbefales til alle 
med interesse for historien.          Kurt
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2. Næstved

vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Frank Jensen     ��. februar
Hanne Jensen   �5. februar 
Bodil Kjeldgaard �4. marts
Kurt Muusmann  18. marts

Hjertelig tillykke

GilDetiNG
Mandag 28. marts kl. 19.00

på Farmen.

Dagsorden jfr. vedtægterne.

1. gruppe
Torsdag den 27. januar mødtes grup-
pen hos Hans og Gunhild til årets første 
møde. Dog var det en noget amputeret 
gruppe idet kun � af gruppens 6 med-
lemmer var mødt, men det forhindrede 
os ikke i sammen med Gunhild at få 
snakken i gang ved kaffebordet. Hvor-
dan havde vi haft det, siden vi sås til ju-
lefrokosten? Glæden over at det nu ser 
ud, som om coronaen er ved at miste 
sit greb om os! Kan vi nu snart mødes i 
gilderegi? Osv!        

Derefter fortsatte vi vores Næstvedem-
ne, idet Hans fra gamle bøger og bil-
leder fortalte om Næstveds storhedstid, 
og mange spørgsmål kom på bordet! 
Når Næstved var en stor handelsby og 
Præstø en lille ”flække” hvorfor blev 
det så PRÆSTØ Amt?  Og PRÆSTØ 
Amts Sygehus?? Underligt!! Og hvor-
for gik det ned ad bakke for Næstved? 
Ja, svarene blæser i vinden! Efter nogle 
hyggelige timer skiltes vi, med næste 
møde aftalt til 24. februar kl. 14.30 
hos Anne Lise.                             Bodil

Og Anne Lise var suveræn, (hun må 
have øvet sig derhjemme) tæt forfulgt 
af Christian! Men i sidste ende, da det 
virkelig gjaldt, var det tyndet ud i deres 
bunker!! 

Personligt oplevede jeg for første gang 
nogensinde, ikke at slå en eneste sek-

ser gennem hele spillet!! Burde have 
haft en trøstpræmie! Da det var blevet 
mørkt, var det tid at skilles, hvilket vi 
gjorde med et tak for i dag, og ønsket 
om en glædelig jul, og et godt nytår!  
Vi ses igen 27. januar 2022 hos Hans 
og Gunhild.

Bodil

Præstø

Har været i Sakskøbing med sidste års indsamling af dåseringe på �6 kg. 
Vi har nu afleveret �95 kg alt i alt.

Marjun

UNDSkylD iNGRiD
Jeg var for tidligt ude. Du er stadig 
blandt de unge under 80 år.             red.

GilDetiNG 2022
Indkaldelsen blev udsendt i NØGLEN 
i december �0��. Gildeledelsen for-
venter, at gildetinget �0�� gennemfø-
res som planlagt onsdag den 9. marts 
2022. Bemærk fristen for at indsende 
forslag.

Gruppe � står for evt. bespisning og be-
der om til- og framelding senest den 
1. marts.

GilDemøDe UDSAt
Gildemødet den 9. februar er udsat 
igen, da gruppe � i lyset af anbefalin-
gerne om afstand mv. skønner, at det 
endnu ikke vil være hensigtsmæssigt at 
invitere til et større arrangement i Spej-
derhytten. I stedet bliver der opstart på 
en ny foredragsrække.

vi miNDeS
En flittig og trofast gildebror, herold og 
altmuligmand er ikke længere blandt 
os. Svend Larsen sov ind lillejuleaften. 
Æret være Svends minde.

Så meget fylder 26 kg dåseringe i bi-
lens bagagerum. 
Metallets lave vægt og store styrke gør 
dem velegnede til bl.a. benproteser.

iNDSAmliNG AF DåSeRiNGe



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

Præstø

I de senere år har dette forberedende 
møde forud for det kommende gil-
deting været for alle gildebrødrene.

Efter næsten � års nedlukning af de fle-
ste aktiviteter var der ikke megen evalu-
ering. Mødet tog i stedet udgangspunkt 
i de spørgsmål, der var fremsendt fra 
landsgildeledelsen via Gøngernes di-
strikt:

• Hvorfor skal man være medlem
 af jeres gilde?
• Hvad foretager I jer?
• Hvad får man ud af det?

Vi måtte erkende, at der er brug for nye 
initiativer for at få vort gilde i gang 
igen efter nedlukningen. Vi holdt der-
for en brainstorming, og vi enedes om 
at afprøve følgende nye aktiviteter:

Spontan bålhygge på egnede steder, 
første gang søndag 30. januar kl. 
15.00 ved Spejderhyttens bålplads. 
Lis D. sørger for brænde og sangblade.

Det er 
bedre at 
tænde lys 
end at 
forbande 
mørket.

Fælles museumsbesøg for gildebrødre 
med ledsagere. Som udgangspunkt er 
alle gildebrødrene med ledsager og 
gæster inviteret og alle kan invitere til 
noget, man finder interessant. Man be-
taler selv entré eller årskort.

Foredragsrække over en nyskrevet hi-
storie om emnet tro, som derved sættes 
under eftertanke med humor og distan-
ce. Første gang onsdag den 9. februar 
kl. 18.30 i hytten.

Ligesom tidligere år bliver der også et 
økseløb for alle spejdere og FDF’er i 
Vordingborg Kommune i begyndelsen 
af september �0��. Temaet bliver ”Na-
vere” med opgaver i forskellige hånd-
værksfag.

StAtUSmøDe JANUAR


