70. årg

Februar 2018

Nr. 2

Liljen

Februar betyder længere dage og
foråret kan skimtes,
fuglene begynder at synge
og livet starter ligesom forfra.
Noget ved vi med sikkerhed….
Dage kommer – dage går,
lad os nyde dem og alt omkring os!
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Kommentarer til Liljen januar 2018,
eller - bare mine tanker efter at have læst kloge ord i dette det første nummer af
Liljen i år.
Allerførst forsiden, - den er et scoop, Lis – ligesom også december var, (men det
fortalte jeg dig jo allerede dengang). Håber du fortsætter med at være kreativ til
glæde for alle os andre.
Distriktsgildemesterens nytårshilsen gør os opmærksom på, at vi igen i år har
chancen for at tage imod de mange tilbud, vi får i gildebevægelsen. Men man aner
også en smule bekymring for fremtiden i gildet.
Victors ord giver virkelig stof til eftertanke, det med hvor svært det er at få besat
ledelsesposter i relation til hvor svært, det er at hverve nye medlemmer i
gildebevægelsen, og at det kan blive et gildes Waterloo (den er barsk). Vi skal ikke
være bange for at påtage os et arbejde, skriver Victor, og jeg gamle kone vil gerne stå
inde for, at det i hvert fald er udviklende og giver rigtig mange gode oplevelser. - Når
vi optages i gildet aflægger vi gildeløftet, som bl.a. indeholder ”noget” om at tage
ansvar på flere områder – også ansvar for eget gildes trivsel, det må vel være sådan
noget som at gå ind påtage sig en opgave, når og hvor der er behov.
På side 3 har vi så Webredaktørens ”jubilæumshilsen”, den er rigtig god og
humoristisk sat op, og så blev vi så kloge. Det som jeg mere hæfter mig ved, er at det
nu er på 8. år, Espen er vores webmand. Husker nemlig et elektronisk redaktørmøde
hos Lis, hvor alle snakkede sort, jeg forstod i hvert fald ikke meget. Rigtig mange
gange har jeg, som red. af Sakskøbings sider, bedt om hjælp, og hver eneste gang, har
Espen tålmodigt hjulpet og vejledt, - tak for det.
Endelig synes jeg også Gurlis indlæg på side 9 er så levende, at man pludselig får alle
minderne frem på ”skærmen”. Det der med, at man skulle til frisør og helst komme i
lang kjole osv., det er nemlig rigtigt, og dengang distriktet begyndte at holde
ridderhaller på Sakskøbing Vandrerhjem, da var det skam ikke alle, der var helt
tilfredse, det var ikke rigtig fint nok. - Tilfældet ville, at der netop i de år begyndte en
drejning til mere afslappet påklædning, nu behøvede man bare at komme i sit ”pæne
tøj”, og igennem årene blev der da også holdt rigtig mange distriktsarrangementer på
vandrerhjemmet.
Dejligt at læse om dine oplevelser, Gurli – og mon ikke mange andre gamle gildefolk
har nikket genkendende til lignende oplevelser, - vi har da virkelig lavet mange ting
gennem tiderne, påtaget os mange ting og derfor også oplevet mange ting.
Jeg kan kun tilslutte mig Gurlis ønske, om at der vil vedblive at være folk i gildet, og
at der må komme nye til, som kan få lige så gode oplevelser, som vi andre har haft.
Det er så tit, man læser noget, man har lyst til at kommentere, men måske ikke lige
får det gjort, nu blev det til noget denne gang i forbindelse med de gode indlæg i
denne Lilje. Godt nytår til alle – ønsker Birgit Lohse, Sct. Georgsgildet Sakskøbing.
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Løkkes nye højre hånd: Jeg har lært at acceptere forhold, jeg ikke kan påvirke

Sine Riis Lund | Artikel fra Altinget den 11. januar 2018 kl. 5:00 |

“Ja, jeg var lidt nervøs," bemærker Richard Engelholm om sit første møde med Lars Løkke Rasmussen på
en morgenløbetur til Spejdernes Lejr 2017, hvor han var lejrchef. (Foto: Privat)
Fellowshipbudskabet 2017, var skrevet af
Richard Engelholm som den ene lejrchef fra
Spejdernes lejr 2017

En gang spejder – altid spejder

Uniformerne fylder godt op i Richard Engelholm’s garderobe. Hver især passer de til en bestemt lejlighed.
Ja, faktisk vil han ofte i et direktiv eller reglement kunne læse, hvad han skal have på hvornår.
Sådan har det mere eller mindre været i de 18 år, hvor Richard Engelholm har tjent Forsvaret, senest som
strategisk HR-rådgiver.
Fra februar skal den 36-årige løber, bjergbestiger og dykker derimod iføre sig civile klæder, når han går på arbejde
som personlig sekretær for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).
For mange danskere er det en søvndrukken morgenrutine. For Richard Engelholm er det et utal af tøjvalg.
“Nu skal det pludselig indbygges i min daglige rutine at tage stilling til skjorter, bukser, blazere og slips. Og det kan
da være, at jeg nogle morgener kommer til at føle mig som en nybagt student på vej til sit første bal.”
Søger udfordringerne
Ordene kommer fra en mand, der ellers ikke sådan er til at bringe ud af fatning.
Richard Engelholm har tre gange ledet kampenheder i Kosovo og Afghanistan og planlagt en spejderlejr med 700
frivillige og 37.000 deltagere. Sidste år gennemførte han Marathon des Sables, der er et 250 kilometer langt løb
gennem Sahara med egen oppakning.
Han mener da også, at Pippi Langstrømpe er ophavsmand til årtiers bedste selvudviklingscitat med ordene “Det
har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”.
“Det lever jeg efter. Jeg tror, mange mennesker er deres egen største begrænsning. Det er vigtigt at have modet
til at fejle, for det er dér, man lærer og udvikler sig.”

Se den fulde artikel her: https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/loekkes-nye-hoejre-haand-jeg-har-laertat-acceptere-forhold-jeg-ikke-kan-paavirke
Lis Mølvig Henriksen – 2. Nykøbing F. gilde (og jeg kender Richard personligt)
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Nytårsgildehal den 10. januar

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

Februar
6.
24.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februar-arrangement

Marts
15.

Gildehallen blev afviklet helt i vores ånd,
det vil sige en god og tankevækkende
gildemestertale, indtil flere sange, hvor vi
selv fik lejlighed til at lufte vores stemmer
og dejlig nytårsmusik af både Johan Strauss
og H.C. Lumbye. Mette holdt en fin 5 min.
Sct. Georg, hvor hun fortalte om traditionen
med nytårstaler og om vor tids vigtigste
personer – næsten da – vejrjournalisterne.
Vi hørte som altid gildeloven og gildemesteren afsluttede Nytårsgildehallen for
denne gang.
Vi fik en meget lækker menu tilberedt af
personalet i Pilgrimshuset, snakken gik
lystigt rundt omkring ved bordene, og da vi
nåede til kaffen gik Terkel Jakobsen i gang
med sit underholdende foredrag om vægternes historie, både lokalt og om hvordan
begrebet opstod i sin tid.

Gildeting

Fødselsdage i
februar

18.

Naturlauget havde inviteret til Nytårsgildehal i Pilgrimshuset den 10. januar, og der
mødte 33 glade og forventningsfulde gildebrødre og ledsagere op.

Knud Arne Olsen – 60 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Som altid, når vi er sammen, iler tiden af
sted, og pludselig var klokken næsten 22,
hvorfor vi sluttede af med spejderbror. Det
var dejligt, at vi for en gangs skyld ikke
selv hverken skulle rydde af eller vaske op!
Vi siger tak til Naturlauget for dette fine
arrangement.
Med gildehilsen
Gutte
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Husk !!
Nu er det ved at være tid til det årlige februar-arrangement.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

KULTURELT LAUG indbyder hermed til en hygge-lørdag
den 24. februar kl. 13,00 i ”Ulvehytten” Spejdervænget.
Som tidligere år vil der blive serveret en lækker frokost med tilbehør.
Øl og vand sælges til rimelige priser.
Efter spisningen, får vi denne gang besøg af naturvejleder Uffe Nielsen,
som vil underholde os med et foredrag m.m. om Naturpark Maribo søerne.
Vi forventer at være færdig omkring kl. 16.00, og håber at se mange
gildebrødre og ledsagere.
Prisen for dette arrangement er 75,00 kr. pr. person inkl. snaps.
Tilmelding til Besse senest den 15. februar på 60651838 eller e-mail :
Besse.j@email.dk
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1.

Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43
E-Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, februar og marts 2018:
Torsdag d. 15. februar: Gilde Bowling kl. 18.45.
Torsdag d. 15. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Mandag d. 19. marts : Generalforsamling Ovstrup Spejdercenter.
Nytårsgildetaffel, blev afholdt på Bogfinkevej med et pænt fremmøde. Efter gode
nytårsønsker og en lille snak om små og store ting, ikke mindst "Amagerhuset", kunne
vi indtage vore pladser ved et veldækket bord, hvor de efterhånden sædvanlige, ret så
store, wienerschnitzler mit dem gansen molewitten, blev nydt i fulde drag.
Vi fik også under kaffen ordnet et hængeparti i vor datoplan og et par småting mere
inden vi mætte og veltilfredse kunne drage hver til sit.
Tak til GildeClanen og værtsparret for en rigtig hyggelig aften.

*************************
Gilde- Bowling, torsdag d. 15. februar.
Vi mødes hos Super Bowling på Marielyst kl.18,45
og er klar til, at tage banerne i brug fra kl. 19-21.
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen, som Bo sikkert vil prøve at forsvare, er i spil,
så mød op til en hyggelig aften.
Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen.

**************************

Indkaldelse til gildeting!
Der indkaldes herved til ordinært gildeting,
torsdag den 15. marts 2018, på Bogfinkevej 37, kl.19,
med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen
i hænde senest den 23. februar 2018.
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles
medlemmerne senest 14 dage før tinget.
Traditionen tro vil der kl.18, være Gule Ærter med det hele til sædvanlig
overkommelig pris.
Tilmelding til ærterne på Ole S. tlf. 23 30 93 43 eller mail: osscout@gmail.com
Kan du ikke tåle gule ærter er du velkommen til at tage din egen mad
med, samværet er det vigtigste. Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.
Gildeledelsen.
****************

Ovstrup Spejdercenter
”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 6130 6837
Støt foreningen Ovstrup Spejdercenter og bliv
medlem!
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
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
Februar
Tirsdag d. 13 Gildemøde
Marts
Torsdag d. 15. Gildeting

Han døde i 1976 og fik en storslået
begravelse i Stockholm.
Kom til gildemøde i Kudugruppens hus
tirsdag d. 13/2 kl. 19, hvor Jørgen
Josephsen fra Assens lader os høre om
dette usædvanlige begavede menneske.
Gildebrødre fra Lolland-Falsters distrikt
er meget velkommen.

Gildemøde i Kudugruppens hytte

På gensyn

Gruppe 1.

tirsdag d. 13/2

- Evert Taube - :Sømand - Cowboy –
Charmør
–
Sveriges
National
Troubadour.
Evert Taube blev født i 1890 i
Gøteborg. Efter skoletiden forsøgte
han sig først som teatermaler. Så efter
et forsøg, som tegner og maler i
Stockholm, stak han til søs. Opholdt
sig et par år i Argentina.
Hjem til soldatertjeneste under 1.
verdenskrig. Begyndte så småt at
digte og optræde. Det udviklede sig,
og snart var han Sveriges elskede
troubadour, og han kunne samle
tusindvis af tilhørere til sine
koncerter.

Nytårsgildehal Med 50-Års
Gildejubilæum

torsdag den 4.1.2018
Rammerne var dejlige som sædvanlig hos
Charlotte, og aftenen blev i den grad
berigende for os alle.
Fra højbordet lykønskede distriktsmester
Victor Birte Larsen med hendes meget
aktive 50 gildeår.
Flemming holdt en god gildemestertale,
hvor han naturligvis gjorde status for
vores gilde og gilderne i almindelighed.
Flemming efterlyste mere ansvar hos den
enkelte gildebror over for trivslen og
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udviklingen (handleplaner) i gilderne.
Kun på den måde kan gilderne
overleve.
De 5 min. Sct. Georg stod Jytte Kofoed
for; hun havde valgt at fokusere på
samtalen og delagtiggjorde os i sit syn
på, hvad den digitale udvikling har gjort
og vil gøre ved vores måde at leve med
hinanden på.
Jytte sluttede med at citere K.E.
Løgstrup: "den enkelte har aldrig med
et andet menneske at gøre, uden at han
holder noget af dets liv i sin hånd" og
med at prise gildet som arnestedet for
samtalen, fællesskabet, ansvaret og
nærværet.
I eftergildehallen var der stor hyldest til
Birte med mange, festlige indslag både "royale" og familiære.

Dagsorden inkl. evt. indkomne forslag vil
blive sendt/omdelt inden gildetinget.

Vel mødt
Gildeledelsen
Den 17. dec. rejste jeg 14 dage til Lanzarote, og
jeg gør det nok i marts igen.
Jeg er grebet af en afbuds-rejse-dille. Bagagen
står allerede på rejsemålet hos gode venner, og
min fjeldræv står (næsten) pakket.

Når tiden nærmer sig (2-4 dages varsel) booker
jeg en lejlighed, og en bil via internettet, nå ja,
selvfølgelig skal afbudsrejsen (kun fly) betales,
hvis jeg rammer rigtigt sparer jeg mellem 1 og
2000 kr. ofte mere: 7-900 kr. for en returbillet se,
det er sjovt!

Tusind tak fra gruppe 2
Birthe Flindt

DER INDKALDES HERMED TIL GILDETING
Torsdag den 15. marts i Spejderhytten KUDU.
Vi mødes kl. 18:00, hvor gruppe 2 står for et
let traktement.
Gildetinget starter kl. 19:00
Forslag der ønskes behandlet på Gildetinget
skal være gildemesteren i hænde senest den
20. februar 2018.

Det kan godt være at Seniorhøjskolerne hellere
vil have os på kursus, men i dag det er det ikke
kun ungdommen som rejser ud i den store
verden, Vi andre kan sku’ også . og det er billigt.
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Foto kavalkade fra Nytårsgildehal og Birte Larsen’s 50 års jubilæum

DGM Victor Birch, sørgede for at Birte
Fik den velfortjente 50 års nål og nogle
fine ord med på vejen.

Jytte holdt 5 min. Sct. Georg, om kommunikation gennem tiden.

Flemming hyldede Birte
for hendes indsats
gennem alle disse år.
Og der kom gaver fra
nær og fjern.

Og festet blev der med taler, sange –
sjov og spas…..

Birte blev hyldet og vi havde endnu engang en
forrygende Nytårsgildehal hos Charlotte Krøyers spisestuer
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i februar måned:
Virksomhedsbesøg i februar er udsat til 5. marts – se indbydelsen

At huske i marts måned:
Virksomhedsbesøg 5. marts kl. 19.00
HUSK : Gildeting den 7. marts kl. 19.00 på Saxenhus

TILLYKKE
Den 8. februar 2018 fylder Keld Nielsen 75 år
Den 26. februar fylder Poul Øbo Johansen 70 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke med dagen.
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Virksomhedsbesøg Mandag
den 5. marts 2018 kl. 19.00 i
Pilgrimshuset, Klostergade 16
i Maribo.
Pilgrimshuset blev, i maj 2016,
indviet af Dronning Margrethe, og
dermed havde Danmarks første
pilgrimshus set dagens lys.
Formålet med huset er et samlende
midtpunkt for pilgrimme, for
vandrere og turister, samt et inspirationssted for folkekirkens møde med søgende mennesker fra
nær og fjern.
Pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith vil fortælle om projektet fra idéen til virkelighed.
Der vil blive serveret kaffe med kage til en pris af 35,00 kr. pr. person

Tilmelding gruppevis til Jane P. på tlf. 29 82 71 85 eller mail: jopesaks@gmail.com
senest 26. februar.
Med gildehilsen gruppe 3
Referat fra julehyggen
Den 4.dec. havde gruppe 4 kaldt os sammen til julehygge, 32 gildebrødre med
ægtefæller var kommet, klare til at hygge sammen nogle timer. Vi startede med en sang.
Så var vi klar til en dejlig julefrokost, med masser af livlig snak ved alle bordene. Efter
maden var der konkurrence, med udfordringer til de fleste, præmien var julerullen.
Vinderen blev i år gruppe 1, som fik den store ære at planlægge næste års julehygge.

Ref. Jonna Ebbe
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Nytårstræf den 7. januar. (ref)
Nytårstræffet var desværre ikke noget større tilløbsstykke, idet der efter sigende var
tilmeldt 50, men der mødte kun mellem 25 og 30 op. Fra gildet mødte 7 incl. den
arrangerende gruppe. Hvad går galt, hvorfor kommer der ikke flere, der kunne næsten
ikke være nogen vejrmæssige undskyldninger, det var ikke regnvejr, det var ikke
snestorm, det var ikke strandvejr – kort sagt det var et fantastisk vejr, ingen vind, sol
var en skyfri himmel og et par frostgrader.
Efter flaghejsning bøde klanleder Ellen velkommen og orienterede om
arrangementet, der var 2 ruter på henholdsvis 5 og 10 km og der var konkurrence
undervejs, hvor man skulle finde nogle ord, der selvfølgelig havde med spejder at
gøre, på et ark papir med en hulens masse bogstaver. Det var en rigtig god tur rundt i
byen og da alle var kommet tilbage til spejderhuset, var gildet klar med kaffe, the og
saftevand og senere varme pølser og pizzasnegle.
Så skulle der trækkes lod blandt de rigtige løsninger og præmierne blev uddelt.
De fremmødte havde en rigtig god dag, men jeg synes alligevel, det er trist med så få,
når spejdergruppen har 111 medlemmer og alle er inviteret med deres familie. SUK.
På vegne af gruppe 2
Anni
Referat: Nytårsgildehal
Torsdag d.1.1 januar var vi samlet, til åben nytårsgildehal og der var flot fremmøde.
Stedet var denne gang ”Landsbyen” i Våbensted og jeg syntes det en fin ramme om
denne aften.
Hele tre lokaler i brug. Et til at mødes i og skåle godt nytår, et til selve gildehallen og
derefter et til at spise i.
Janni startede med at byde velkommen til både gildebrødre og gæster, samt til at
lykønske Inge med den netop rundede 85 års fødselsdag.
Gildemesteren kom i sin nytårstale ind på det danske samfunds sammenhængskraft.
Samfundet er os alle i fællesskab og vi skal alle være med til at ”bære ved til det
fælles bål”. Alle skal efter evner yde til fællesskabet altså, som Janni sagde: det kan
sammenfattes til det står i gildeloven ” – at gøre sin pligt, frem for at kræve sin ret!
Derefter kom Lone med et fyldigt 5 minutter Skt. Georg. Lone læste to digte af Karen
Zubari op. Digtene var hentet fra bøgerne: ”Ingen violer er så blå” og ”Digte fra en
blondekant”. Digtene havde inspireret Lone til at causere over Lolland og glæde ved
at leve netop her! Lone selv havde oplevet storbyen, men fundet stor glæde ved at
komme tilbage igen og bo og arbejde her.
Det var to gode og indholdsrige taler fik i nytårsgildehallen.
Bagefter blev der serveret stjerneskud, efterfulgt at kaffe og lækker kransekage.
Der blev fundet gode gamle sange frem fra gildesangbogen og der blev snakket,
sunget og hygget.
Tak for en dejlig aften til både gildeledelsen og den arrangerende gruppe.
Med nytårshilsen
Gruppe 3.
Annette
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