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APRIL
Vi ved at april måned er den mest ustabile rent vejrmæssigt,
men i år kan man sige at det ikke kun er vejret der er ustabilt.
Alt omkring os virker skrøbeligt - uforudsigeligt og kan vende til hvilken side det skal være.
Efter flere år med epidemi, kommer der en krig så tæt på os at vi ikke kan undgå at blive berørt af hvad vi ser og
hører. Det er nærmest som om verden er vendt på hovedet.

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2021 - 2022

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Merete Nilsson

Skovvænget 10, 4930 Maribo

mereteogerling@gmail.com
Mobil: 24 23 61 41

DGS:
Jytte Peterson

Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing

jytte@peterson.dk
Mobil: 50 12 05 66

DIS:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2022
4. maj
13. juni
14. September
24. Oktober

Distriktsgildeting – arr. Sakskøbing
Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
Bemærk datoen er ændret da Kråruplund er udlejet den
planlagte dato.
Distriktsgilderådsmøde. Arr. Maribo
Fellowship. – arr. vores egen netværksgruppe

12. Januar
9. Maj

2023
Distriktsgilderådsmøde. Arr. Sakskøbing
Distriktsgildeting. Arr. Maribo
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Lolland – Falster Distrikt
Der indkaldes til Distriktsgildeting den 4. maj 2022 kl. 19.00.
Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent og protokolfører.
Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
Forelæggelse af distriktets regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne.
Valg af revisor og suppleant. Valgene gælder for 1 år.
Drøftelse af arbejdet i gilderne.
Eventuelt.

Under pkt. 6
Valg af ny DGM, der vælges for 1 år
DGS og DGK er på valg. Begge er villige til genvalg
Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget.
Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager.
Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til.

Inden gildetinget er der spisning kl. 18.00.
Forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være Distriktsgildeledelsen
i hænde ca. 4 uger før afholdelse af Gildetinget.
Distriktsgildeledelsen vil gerne have, at gildebrødre, der ikke har
ledelsesposter, også deltager i Gildetinget.

Distriktet betaler for maden.
Til- og framelding til spisning senest den 27. april 2022 til DGK Merete Nilsson
pr. mail mereteogerling@gmail.com

Distriktsgildeledelsen.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Gildeledelsen og Spejderlauget har hermed
fornøjelsen at invitere til Sct. Georgs Gildehal onsdag den 20. april kl. 18.00 i Rødby
Havn. Arrangementet vil foregå i festsalen
på K. H. Kofoedsvej 16.
Det vil være en lukket gildehal, da vi skal
have væbneroptagelse. Det er også her, vi
indsætter den nyvalgte skatmester og den
nyvalgte kansler, og vi skal også høre Sct.
Georgs budskabet.
Efter gildehallen serveres pølsebord inkl.
drikkevarer og kaffe. Pris er 125,00 kr. pr.
deltager, som kan betales med MobilePay
eller kontant ved ankomst. Ledsagere er
selvfølgelig velkommen til eftergildehallen.
Tilmelding til Besse senest den 7. april på
mail besse.j@email.dk eller telefon
60 65 18 38.
Med gildehilsen
Spejderlauget

April
6.
20.

Fælles gilde-gåtur – se side 11 i
Liljen for marts
Sct. Georgs Gildehal

Maj
6.-8.
11.
20.

Gildetur til Schleswig
Fælles gilde-gåtur
Nattergaletur

Sct. Georgs gildehal
onsdag den 20. april

Gilde-gåtur onsdag den 11. maj
Turen går denne gang til Askø/Lilleø. Vi
mødes ved Askøfærgen i Bandholm onsdag
den 11. maj kl 8.45. Vi skal med færgen til
Askø kl 9.00, husk penge til færgeoverfarten; billetprisen er kr. 45,00 pr. person.
På Askø vil vi blive hentet af Peter Larsen,
som vil vise os rundt. Da turen rundt på
ørerne er ca. 13 km, vil der være mulighed
for at blive transporteret noget af vejen.
Husk madpakke og drikkelse.
Vi kan komme med færgen hjem igen enten
kl. 13.30 eller kl. 14.50.
På gensyn.
Gildehilsen
Hanne
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Gilde-gåtur den 2. marts
Lidt fra turen i marts, der gik til skoven
omkring Kristianssæde. Vi kan konstatere,
at vi har stor fornøjelse af disse ture. Dels
kommer vi steder, som vi ikke har set tidligere eller steder, som vi måske ikke har
set længe.
Denne gang mødtes vi 13 gildebrødre og to
hunde, startende ved mindestenen for frihedskæmperen Ole Olesen, som Kåre
Sletved fortalte om. Dernæst rundt i skoven, som nu er fint skiltet. Det kan gøres
kortere eller længere. Vi endte på ca. 8 km.

ge dele, hvilket er tilfældet for mit eget
vedkommende.
Jeg husker bl.a en sommerlejr i Torrig. Det
må have været en gang i 70'erne. Forholdene var primitive, men det var alligevel et
perfekt sted til en sommerlejr. Senere fulgte
mange weekendture som spejder eller senior, eller som ex-senior/gildebror.
Beretningen er skrevet til lokalarkivet
i Birket, og med forfatteres tilladelse
bringes den også her i Liljen i to dele.
Her er første del.
Kåre C
----------------------------------------------------Den ultrakorte version fra perioden 1947
og frem til 2019

Afslutningsvis kørte vi til parken ved slottet, som er under kraftig renovering og så
blå anemoner på deres rette plads i forårssolen. Kaffen fik vi lov til at drikke ved
bord-bænke ved Jægerhusene. En herlig
formiddag i godt selskab.
Mgh.
Gutte

Torrighyttens historie
Nedenstående beretning har jeg modtaget
fra en gammel spejder (og gildebror), som
de fleste af os kender. En stor del af os har
ligeledes haft en relation til Torrig-hytten
med mange gode oplevelser til følge enten
som spejder, som gildebror, eller som beg-

Torrighytten er en gammel tyskerbarak,
som Sct. Georgs Gildet i Maribo erhvervede inde i København i 1947 for den nette
sum af 4.000 kroner. Gildet havde fået
stillet det nuværende område til rådighed af
Halsted Kloster, som også dengang ejede
det område af skoven, hvor hytten blev
placeret. Det var et større projekt at få
hytten herned; det blev kørt på en blokvogn
og ragede noget ud i begge sider med det
resultat at alle brændestablerne langs vejen i
skoven blev væltet/skubbet væk. Huset,
som det dengang blev kaldt, nåede frem og
blev placeret på cementrør løftet lidt op fra
jorden, og forinden var der støbt en kælder i
beton, og der blev bygget lidt væg i mursten
til kakkelovn og brændekomfur.
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Der blev også bygget en mindre separat
bygning med to rum til lokummer samt
redskaber, og lidt senere blev huset udbygget med en mindre veranda ud mod
Smålandshavet. Når man kigger i MariboGildets gamle annaler, så har det været et
større projekt med at etablere huset og
sørge for driften, og det involverede stort
set alle gildebrødrene dengang.
Allerede i juni måned 1947 blev den første
”svagbørns-koloni” afviklet over 2 uger og
flere ”kolonier” fulgte efter. De såkaldte
”svagbørns-kolonier” var en slags feriekoloni, hvor børn med svagt helbred, ofte
p.g.a. mangelfuld ernæring eller fattigdom
kunne få sol og frisk luft, være beskæftiget
med sjove aktiviteter og ikke mindst få lidt
sul på kroppen. Det var børn fra Maribo by
og de omkringliggende mindre sogne, som
nød godt af disse feriekolonier, hvor gildebrødre fra Maribo-Gildet stod for mad,
aktiviteter og økonomien, og af beretninger
fra dengang kunne man læse, at der var 2
børn i hver køje, så man kunne have op til
24 børn på koloni ad gangen.

tættere på hytten, og der blev etableret en
slags bolværk med jernstolper af skinner og
med jernbanesveller, og man drøftede
endda at bygge høfder ud i vandet for at
modstå bølgerne ved højvande og storm.
Spejderhytten fungerede fint frem til 1970,
hvor man så i Maribo-Gildet følte at kræfterne var ved at slippe op, og den 17. juni
overdrog man hytten til Nakskov-Gildet for
den symbolske 1 kr., og med en aftale om at
Nakskov-Gildet skulle videreføre den som
spejderhytte med udlejning til spejdergrupperne hernede på Lolland-Falster.
Ovenstående historie om Torrighytten er baseret på
gildets arkiv, andre`s fortællinger samt egen
hukommelse

April 2015 Jan Wandy Pedersen

Da behovet for disse ”svagbørns-kolonier”
heldigvis ophørte, blev Torrighuset en
spejderhytte og blev lejet ud til de forskellige spejdergrupper hernede på LollandFalster til en symbolsk betaling, og i 1960
valgte Maribo-Gildet at renovere hytten
totalt, og ikke færre end 38 gildebrødre
mødte frem til genindvielse, og alle blev
bænket ved langbordet på verandaen til en
bedre frokost godt presset sammen og
aftenen sluttede med lejrbål på stranden
med afsyngelse af vort hjemlands så vemodige aftensange, som det står beskrevet.
Også dengang var Maribo-Gildet et meget
stort gilde, og mange anderledes, sjove og
måske ”lidt skæve” arrangementer i gilderegi blev dengang afholdt med base i
Torrighytten.
Allerede tilbage i 1960`erne var man
bekymret for, at kysten kom tættere og
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Afbud meldes til GK Birte Larsen 30 24 46 16 eller mail: birte_l@hotmail.com
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B.

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 25. i måneden før.

Opslagstavlen
Tirsdag den 26. april
Sct. Georgs Gildehal
Torsdag den 19 maj
Gildemøde
Stort tillykke
til Martin som fylder 70,
den 18. april

Gruppe 1 står for det efterfølgende kulinariske, serveret på velpyntede borde i
årstidens farver:
- Lune tærter med spændende salater,
- Brie med ”retro”-pynt,
- Flutes og smør
- Øl, vand og vin
- Kaffe/te

Sct. Georgs Gildehal
tirsdag den 26. april kl. 19 i Kudu
Gildehallen tager ledelsen sig af; men den
vil bl.a. indeholde indsættelse af både ny
Gildemester og ny Gildeskatmester, oplæsning af Sct. Georgs Budskabet og vores
fælles bekræftelse af Gildeløftet.

Eventuelt afbud til Birte Larsen, på 3024
4616 eller birte_l@hotmail.com senest
21. april.
Vel mødt
Gruppe 1

Første spadestik til Nordens største spejderlejr
Senest opdateret 22. marts 2022

Fra den 23. til 31. juli forventes det, at over 100.000 spejdere og gæster besøger Hedeland Naturpark i anledning af, at Spejdernes Lejr 2022 afholdes. Det er første gang, at Nordens største
spejderlejr afholdes på Sjælland, og der var stor glæde at spore blandt de fremmødte borgmestre fra de tre værtskommuner.
”Det er fantastisk, at Hedeland Naturpark bliver vært for så stort et event for børn og unge, og
vi glæder os til at byde deltagerne velkommen og fremvise den unikke natur og dets mange
spændende aktivitetsmuligheder” udtaler Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup kommune.
”Første spadestik er jo der, hvor den politiske beslutning bliver virkelig. Og om kort tid er der
40.000 spejdere lige her i Hedeland Naturpark,” supplerer Pernille Backmann, borgmester i
Greve kommune.
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

April 2022:
6. april kl. 10.00 Fælles gåtur
21. april kl. Sct. Georgs dag

Skt. Georgs dagen fejrer vi sammen med
Sakskøbing Spejderne, torsdag d. 21 april ved Spejderhytten på
Birkevej 1.
Vi møder kl. 17.00 og gør klar og spejderne møder kl. 17.30.
Efter løb og traktement af Ridderguf og dragevand, hører
spejdernes sagnet og årets budskab, samt aflægger deres løfte.
Derefter slutter det for spejderne ca. kl. 19.30
Når spejderaktiviteterne slutter går Gildet i gang med
klargøring til vores Skt. Georgs Gildehal i Spejderhytten!
Velmødt
Håber vi kan møde talstærkt op på dagen!
Med gildehilsen
løbsudvalget
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Efter spejderaktiviteten er der Sct. Georgs gildehal:

Sct. Georgs Gildehal den 21. april 2022 i Spejderhytten, Birkevej, kl. 19.30
Efter at spejderne har haft en forhåbentlig god oplevelse med Sct.Georgsløbet,
mødes vi til gildehal i spejderhuset, hvor vi skal høre gildemestertalen, Sct.
Georgsbudskabet samt forny vores gildeløfte.
Ægtefæller er, som altid, velkomne i eftergildehallen.
I eftergildehallen serverer vi en let anretning efterfulgt af kaffe og kage.
Prisen for dette er 40,00 kr. Man medbringer selv drikkevarer.
Tilmelding gruppevis til Bodil Mortensen tlf. 20 33 54 30 eller mail:
besm@mail.dk senest den 11. april.
Vi håber at se rigtig mange til løb, gildehal, og eftergildehal.
Gildehilsen Gruppe 1
Annelis
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SOMMERTUR TIL FEMERN BYGGERIET
Vi håber mange af jer har lyst til en
fælles udflugt!
Lørdag d. 11. juni går turen til Femernbælt
Udstillingscenter, Havnegade 2, i Rødbyhavn.
Vi mødes først kl. 10, på parkeringspladsen mellem
Vandrerhjemmet og Hal B og giver mulighed for
samkørsel.
Når alle er fordelt i bilerne kører vi mod Rødbyhavn.
Der er tilknyttet guider til udstillingscentret, som vi kan følge.
Når vi har set og hørt hvad vi vil, så kører vi alle til Lundehøje Havn, hvor det er planen at vi spiser den
medbragte mad og drikke.
Der skulle være borde/bænke ved havnen, men det er nok en god ide at gardere med stol, og evt.
autobord,
så alle kan komme til at sidde ned!
Når vi er færdige med mad og hyggeligt samvær går turen atter
hjemad!
Tilmelding til undertegnede senest d. 7. juni på mail:
annettebryllehansen@gmail.com
Eller sms til mobil: 41183132
Gildehilsen Gr. 3
Annette

Dette billede efter
Ukendt forfatter er
licenseret under
CC BY-SA-NC

Virksomhedsbesøg d. 7.marts 2022
SOSU-skolen, Nykøbing F

Det er som regel interessant at få et indblik i andres arbejde og hverdag. Besøget på
SOSU-skolen i Nykøbing F arrangeret af gruppe 1, var bestemt ingen undtagelse.
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Vi kender alle til disse ”hverdagens Florence Nightingaler”; men hvilken uddannelse
ligger der bag, inden vi møder dem bl.a. i hjemmehjælpen og på plejehjemmene?

Det klarlagde Anne Kjøller Andersen for os i starten af besøget på skolen.
Alle elever gennemgår et 20 ugers grundkursus. I løbet af disse 20 uger lærer eleverne
– foruden at møde til undervisningen hver dag – at få et kendskab til de hjælpemidler,
der i fremtiden skal være en del af deres arbejdsmæssige hverdag :
Hvordan flytter man en person fra sin seng og over i en stol ved hjælp af en personlift
--- og hvordan føles det at hænge i liften?
Hvordan føles det fysisk og psykisk at vaske en anden person intimt?
Vi var rundt på skolen, hvor vi så, hvorledes man tilbyder eleverne en undervisning,
der adskiller sig fra den skoleundervisning, eleverne hidtil har mødt, ved i høj grad at
indeholde praktisk og kreativ udfoldelse i form af ovennævnte eksempler og bl.a.
formningsprojekter.
Uddannelsen stiler i første omgang mod at uddanne eleverne til social- og sundhedshjælpere ( SOSU-hjælpere). Herefter er der mulighed for eleverne at videreuddanne
sig til SOSU-assistenter. Herefter står muligheden åben for at uddanne sig til
sygeplejerske, bioanalytiker, ergo – og fysioterapeut, pædagog, radiograf,
socialrådgiver og tandplejer.

Efter denne meget givende og oplysende gennemgang af skolen, blev vi budt på kaffe
og te med tilhørende muffins. Alt sammen ”sponseret” af skolen. Under traktementet
havde vi mulighed for at stille spørgsmål og hyggesnakke.
Under kaffen fortalte Anne, at hendes far var blevet opfordret til at nedskrive sine
erindringer som bornholmer om afslutningen på anden verdenskrig. Hun delte
materialet ud til alle, der ønskede det.
Aftenen sluttede med, at vi sang ”Det haver så nyligen regnet” og ”Altid frejdig”
To meget aktuelle valg i disse ”Ukraine-tider”.
Ref: Gerner
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