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Sikken en sommer vi dog har haft her i Danmark, den har budt på sol i store
mængder og en opblomstring af landet efter Corona, samt glæden over at
være sluppet så godt igennem en langvarig pandemi.
Der er meget at være glade over og nu skal vi snart i gang med en ny sæson i
gilderne, hvor vi kan mødes både ude og inde – det er da skønt…..
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Mødedatoer:
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Distriktsgilderådsmøde. Arr. Maribo
Fellowship. – arr. vores egen netværksgruppe

12. Januar
9. Maj
14. Juni

2023
Distriktsgilderådsmøde. Arr. Sakskøbing
Distriktsgildeting. Arr. 2. Nykøbing
Friluftsgildehal - arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
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Kære gildebrødre i Lolland-Falster distrikt, I inviteres hermed til

Fællessang
Kære gildebrødre og ægtefæller
Kom og vær med til fællessang den 15. august 2022 kl. 19.00 i spejderhuset på
Birkevej 1, Sakskøbing.
Vi håber på godt vejr, så vi kan samles om bålet. Medbring gerne egne stole.
Hanne Eilersen fra Nykøbing F. kommer med sin guitar og hjælper os godt igennem
aftenen. Hanne har rod i spejderbevægelsen og er sang- og musiklærer på
Nordbyskolen.
Der bliver kaffepause ca. kl. 20.00, hvor gruppen sørger for kaffe og kage.
Pris for arrangementet er kr. 20 pr. person.
Gruppe/gildevis tilmelding senest den 7. august 2022 til Anni Nielsen, tlf. 21766983
eller mail mmlak@mail.dk

Fællesspisning
Har I lyst til mere end sang, så er I velkomne til at møde kl. 18.00, så kan vi sammen
spise vores medbragte mad (husk også drikkelse).
God sommer
Gildehilsen gruppe 2
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Fælles gilde-gåtur
onsdag den 3. august
Der er fælles gilde-gåtur onsdag den 3. august kl 10 på Sortsø havn. Vi kan parkere
på havnen, og gå derfra.

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

Turen tager ca. 1,5 time, og der er mulighed
for at spise medbragte klemmer og drikke
kaffen, når vi vender tilbage.
Se også under Sakskøbingsiden.
Gildeledelsen

HUSK
Opstartsmødet afholdes tirsdag den 16.
august kl. 19 i Ulvehytten.
Gildeledelsen

August
3.
16.
21.

Fælles gilde-gåtur
Opstartsmøde i Ulvehytten
Gildetræf i Ore Strandpark

Gildetræf i Ore Strandpark
søndag den 21. august

September
7.
18.

Fælles gilde-gåtur
Tur til Reventlowparken

Fødselsdage i
juli

25.
30.

Mogens Larsen – 75 år
Kåre Christiansen – 60 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Debat- og Spejderlaugenes gildetræf finder
sted søndag den 21. august i sommerhuset
Ore Strandpark 42. Vi mødes om formiddagen og griller og laver mad over bål. Man
kan også have en madpakke med. Egne
drikkevarer medbringes.
Spejderlauget har besluttet, at det koster 25
kr. at deltage – og så behøver man kun at
have det kød med, der skal grilles eller
steges på bålet.
Om eftermiddagen vil Vagn fortælle lidt
om sin barndom i Ore, og der vil være
mulighed for spil i haven, gåture, badning
og hygge med kaffe og kage.
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Alle, der har lyst til at deltage, bedes sende
en sms eller en mail senest den 14. august
og samtidig oplyse, om man har salat, brød,
kage eller andet godt med til det fælles
madbord.
Med gildehilsen
Lene

Fælles gilde-gåtur
onsdag den 7. september
Fælles gilde-gåtur i september bliver den 7.
september. Vi mødes kl. 10 ved indkørslen
til sommerhusområdet ved Brunddragerne,
Lyttesholmvej, Rødby, hvor vi går rundt
om klitterne.

Ved ”Høvængestenen” fik vi – for at Susanne kunne genopleve barndommens ture
– sunget ”Ole sad på en knold og sang”!

Hvis der er åbent ved Naturcenter Lyttesholm, kan vi evt. drikke kaffen der.
Susanne Bjørklund er turleder denne gang.
Med gildehilsen
Gutte

Tur til Høvænge Havn den 8. juni
Den 8. juni mødtes 8 gildebrødre og
”Tulle” på Høvænge Havn for at gå en
dejlig tur i området.
Vi gik igennem det skønne landskab, og
mange fik oplevet et område, som man ikke
tidligere havde besøgt.
Vi gik langs stranden og havde udsigt til de
mange vindmøller, som står ved Rødsand.

Vi sluttede af ved havnen med at nyde
vores medbragte kaffe.
Tak for en dejlig tur i flot solskin.
Besse
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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

for unge og voksne mennesker med nedsatte fysiske eller psykiske evner.

Tirsdag 16 august
Friluftsgildehal

Stedets leder Morten, fra Nyk. F., fortalte
levende om det spændende arbejde.

Torsdag den 22. september
Gildemøde

Godt fyldt op fortsatte turen langs Præstø
fjord til havnen i Præstø hvor vi nød en kop
kaffe/kage inden turen gik tilbage ti Nykøbing. Tak til Jens for en indholdsrig tur.

Afslutning 2021/22

Gruppe 2

Den 14. jun. mødtes vi ved KUDU-huset
som var startstedet for vores sommertur.

Hvis i ikke kan finde ud af
at sende billeder til mig,
så ring! Jeg elsker kaffe

Vi kørte til Fakse, hvor Sct. Georgs Gildet
havde dækket op til kaffebord og fortælling om Faxe Kalkbrud.
GM Preben Gustafsen fortalte levende den
spændende historie om livet i og omkring
kalkbruddet. DUS og Udviklingskoordinator Inga Gustafsen fortalte, derefter, om de
mange aktiviteter og tiltag der var i gang
på landsplan, det kunne vi blive helt forpustet af.
Skal lige nævne, at kaffebordet var dækket
i gildehuset i Fakse, et ”forladt” spejderhus som Sct. Georgs Gildet, på meget lempelige vilkår fra kommunen, havde overtaget.

😁
Opstart 2022/23
Tirsdag den 16. august kl. 18.00 starter
vi på nyt gildeår. Denne gang mødes vi til
Friluftsgildehal i Ovstrup Spejdercenter.
Du medbringer selv mad og drikke (inkl.
Kaffe) vi bager en kage.
Vi påtænker at sidde omkring bålet, så tag
en stol med.
Gruppe 2

Efter frokost fortsatte vi til Faxe Vandrerhjem, på kanten af kalkbruddet. Faxe Vandrehjem er ud over et overnatningssted
også et uddannelses- og kompetencecenter
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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
August 2022:
Onsdag 3/8 kl. 10.00, gildegåtur, Sortsø Havn
Mandag 15/8 kl. 19.00 Fællessang i Spejderhuset -mød evt. kl. 18.00 med
medbragt mad mv. Se indbydelse nedenfor

Gerner Poulsen fylder 75 år den 24. august
Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen
Gildegåtur den 3.august 2022.
Håber, at I alle har en rigtig dejlig sommer, hvor I nyder familie, venner og naturen i fulde drag.
Sakskøbing Gildet foreslår at vi mødes:
Onsdag den 3.8.2022 kl. 10.00 på Sortsø Havn.
Vi kan parkere på havnen og gå derfra.
Turen tager ca. 1,5 time og der er mulighed for at spise medbragte klemmer og drikke kaffen, når vi vender
tilbage.

På glædeligt gensyn
Lone og Anne-Birthe
Sakskøbing Gildet.
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Fællessang
Kære gildebrødre og ægtefæller
Kom og vær med til fællessang den 15. august 2022 kl. 19.00 i spejderhuset på
Birkevej.
Vi håber på godt vejr, så vi kan samles om bålet. Medbring gerne egne stole.
Hanne Eilersen fra Nykøbing F. kommer med sin guitar og hjælper os godt igennem
aftenen. Hanne har rod i spejderbevægelsen og er sang- og musiklærer på
Nordbyskolen.
Der bliver kaffepause ca. kl. 20.00, hvor gruppen sørger for kaffe og kage.
Pris for arrangementet er kr. 20 pr. person.
Gruppevis tilmelding senest den 7. august 2022 til Anni Nielsen, tlf. 21766983 eller
mail mmlak@mail.dk

Fællesspisning
Har I lyst til mere end sang, så er I velkomne til at møde kl. 18.00, så kan vi sammen
spise vores medbragte mad (husk også drikkelse).
God sommer
Gildehilsen gruppe 2
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Sommertur til Femern Byggeriet. (ref.)
Lørdag den 11. juni kl. 10 mødtes en lille flok gildebrødre samt ægtefæller på p.pladsen overfor
Ellekildeskolen.
Vi blev enige om at holde os fra motorvejen, så turen gik over Maribo til Rødbyhavn, og med kun
en enkelt byge undervejs nåede vi i god tid destination ”DANHOTEL”, hvor udstillingscentret har
til huse. Sammen med andre ”turister” blev vi budt velkommen og fik endda tilbudt
formiddagskaffe.
Midt i udstillingslokalet er bygget en fantastisk model af hele projektet, både som det skal se ud
over og under jorden/vandet. Det var meget fascinerende at stå og kigge på, men det var jo vigtigt,
at vi også hørte efter, alt hvad vi fik forklaret om det hele.
At tænke sig, at vi - næsten lige udenfor vores dør, eller i vores baghave, som man siger, - får
verdens længste sænketunnel, og verdens længste kombinerede vej- og togtunnel. Imponerende!!!
Den 18 km lange tunnel forbinder Danmark og Tyskland samt Skandinavien og Centraleuropa.
Turen gennem tunnellen vil tage 10 minutter i bil og 7 minutter med tog.
Femernbælt-forbindelsen står så at sige på skuldrene af erfaringer fra Storebælt- og
Øresundsbroerne. Det gælder på det tekniske område og ikke mindst hensynet til natur og miljø.
Forbindelsen er brugerfinansieret ligesom Storebælt og Øresundsforbindelserne.
Der er lavet en stor arbejdshavn, og byggeriet af tunnellen foregår på en stor fabrik, som ligger på
denne havn. Materialerne til støbning af tunnelelementerne kan sejles til fabrikken, og ikke mindst
sejles ud igen som færdige tunnelelementer, når de skal placeres i Femern Bælt.
Fabrikken fylder lige så meget, som 140 fodboldbaner, ja, det sagde vores guide altså!!!
Den består af 6 produktionslinier, som skal producere 79 standardelementer med en længde på 217
meter samt 10 specialelementer med indbygget kælder til brug for tekniske installationer.
Produktionen vil foregå døgnet rundt, og der vil i produktionsårene være op mod et par tusinde
beskæftiget i området.
I Puttgarden vil blive etableret en lille midlertidig arbejdshavn. Her skal op- og nedkørslen til
tunnellen på den tyske side opføres.
Til søs udgraver store specialiserede skibe den 18 km lange rende i havbunden, som elementerne
skal placeres og samles i. Det opgravede materiale placeres nær kysten ved Rødbyhavn og ved
Puttgarden, hvor det bliver til nye natur- og rekreative områder.
Ja, okay – vi fik meget mere at vide, bl.a. at mængden af STÅL i Femern Bælt-tunnellen svarer til 5
Eiffeltårne!.
Efterhånden var vi mættede af indtryk og havde fået svar på forskellige spørgsmål, så det var tid at
komme videre.
Vi kørte om til udsigtsplatformen, hvor der trods jordvolde var god udsigt over hele området.
Så skulle vi finde Lundehøje Havn, hvor vi skulle spise den medbragte mad.
Kurt førte an, og mon ikke man i de efterfølgende biler, har tænkt på hvor i alverden, vi kørte hen.
Det var virkelig på de små veje, og derude hvor kragerne vender, der var godt nok fladt, men
samtidig smukt, og roerne stod så flot!
Vi endte ved Lundehøje Havn, og det var et rigtig dejligt sted, gruppe 3 her havde valgt, og vejret
var li`som bestilt. Madkurvene kom frem, snakken gik, og det hele var så hyggeligt.
Efter et par timer med udsigt til maleriske fiskerhytter, havvindmøller i det fjerne og hyggelige
bølgeskvulp, fuglefløjt, sol og vind – ja, så var det tid at finde hjemad igen.
Tak til Gruppe 3 for en dejlig dag.
Birgit, gruppe 2.
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Ref. Sommerhygge med telefonkæderne

D. 29/6 havde gildeledelsen inviteret til sommerhygge for kædeledere, afløsere fra Ældresagen og
kædemedlemmer på Saxenhus. 27 personer samledes i sommervarmen til kaffe, boller, lagkage og sang.
Og ikke mindst snak, for når alle mødes kommer der pludselig ansigter på stemmerne, og snakken går
lystigt blandt deltagerne, nu hvor taletiden ikke er begrænset!
En rigtig dejlig eftermiddag med god stemning.

Lone A.
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