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

NØGLEN
Nr. 2 - marts 2021 - 52. årgang

Sct. Georgs Gilderne i Næstved og Præstø

Redaktion:
Suså Gildet Næstved og 
ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 297� 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved
Frank Jensen, tlf. 5545 6806
Nyvej �8, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø
Lis K. Dam
Jernbanevej �8, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2�64 7076 – lis.dam@mail.dk

Deadline til nr. 3, 2021
�5. april

Forside: 
Susåen

Gilderne i Næstved er blevet opfordret 
til at finde en person, der som repræ-
sentant i Friluftsrådet, er interesseret i 
at være med til at udvikle og forbedre 
mulighederne for friluftslivet i vores 
område.

Friluftsrådet afholder årsmøde den 26. 
april kl. 19.00 i gildehytten i Sorø. Er 
der fortsat nedlukning, foregår det di-
gitalt.

 

Vil Du haVe iNDFlyDelSe På 
FriluFtSliVet i Dit lokalområDe?

Jeg har fået en del materiale om Fri-
luftsrådet, det vil jeg videresende til in-
teresserede. Så kontakt mig på telefon 
40966730 eller ml@sport.dk

Merete Løvstad
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Præstø

eN VeNNehilSeN
Præstø Sct. Georgs Gilde har fået til-
sendt denne vennehilsen fra en gilde-
broder i Jylland:

Denne russiske ikon viser Sct. Georg 
som Dragedræberen. Dragen er et sym-
bol på det onde. Derfor var Sct. Georg 
også værnehelgen for mennesker med 
pest og spedalskhed.

I middelalderen lå der Sct. Jørgens-
gårde ved mange kirker. Det var tidens 
spedalskhedshospitaler.
 
Vore dages “pest” har et andet navn, 
men vi kan godt bede Sct. Georg om 
også at tage sig af denne svøbe.

Udsættelsen af gildeting 202� er stadig 
på ubestemt tid.

De seneste udmeldinger i dagspressen 
peger ikke i retning af genoptagelse af 
gildets sædvanlige mødeaktiviteter in-
den for de nærmeste måneder. Da vac-
cinationsprogrammet tillige er stødt på 
uventede bump på vejen, er situationen 
for vores aldersgruppe blevet om mu-
ligt endnu mere usikker.

Men en del af gildebevægelsens DNA 
er stadig, at vi ikke giver op og om nød-

StatuS På SituatioNeN
vendigt finder nye veje og nye måder 
til at komme videre. Mest sandsynligt 
er dog, at grupperne inden længe kan 
beslutte at mødes inden for rammerne 
af de give anbefalinger.

Situationen kan ændre sig fra uge til 
uge. Derfor beder vi jer stadig om, at 
holde øje med, hvad der evt. kommer 
pr. mail.

Præstø
SaNG til 
oPmuNtriNG

Det ligger gemt i tågen 
alt det vi venter på, 
at barnestemmers råben 
vil byens stilhed flå, 
når døren bliver åben 
vi ser, hvad før vi så. 
Når verden bliver åben 
vil jeg i byen gå

Det er så længe siden, 
at næsten alt er glemt; 
men lad os gribe tiden, 
for glemt er bare gemt. 
og håbet, det er dråben, 
der farver alt det grå. 
Når verden bliver åben 
vil jeg i byen gå

For håbet det er lyset 
igennem mørk tunnel. 
for morgenen er gryet 
og natten er på hæld. 
Nu vil jeg glemme sorgen, 
da tiden gik i stå. 
Når verden bliver åben 
vil jeg i byen gå

På vej ud med ny melodi, men den kan 
synges med: 
Kom maj du søde, milde ...

Red

FÆlleS ProJekt
Distriktsgildemesteren har afholdt et 
fælles møde med gildemestrene i Gøn-
gernes distrikt.

På mødet blev det besluttet at styrke 
fællesskabet i distriktet og generere ny 
energi ved at gøre FN’s målsætning om 
biodiversitet til fælles projekt for alle 
gilderne i Gøngernes distrikt.

Det betyder for Præstø Sct. Georgs Gil-
det, at det videre arbejde med insektho-
tellet – ud over at være et lokalt initiativ 
– nu indgår i en større sammenhæng.



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

DiNe øNSker For 2021-2023
HUSK at melde til Tommy M. hvilken gruppe(r) du vil være med i. Det 
er perioden  aug. 2021-aug. 2022.

Der er flg. grupper, udvalg og laug:
• Good turn
• Spejder laug

• Spejderi
• Naturlauget
• Hyttelaug
• Loppetorvsudvalg
• Startskuds gruppen    
• PR-laug
• Kultur
• Dagsaktuelle emner

 

GilDetiNG oG
Sct. GeorGS 

GilDehal 
på Farmen tirsdag den 27. april 

kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter - er 
udsendt

Til- eller framelding til Tommy M. 
mail: figenvej000@gmail.com 
tlf. 3036 1840 senest  20. april.

Hvis forsamlingsforbuddet 
fortsætter, bliver Gildeting 
og Gildehal udskudt indtil 

videre!

Nærmere besked følger.

Vi hejser flaget for
Fødselsdage:
Bodil Kjeldgaard �4. marts
Kurt Muusmann �8. marts 

hjertelig tillykke

Suså

2.Næstved


