Liljen

74. årg

Februar 2022

Nr. 2

Februar er årets 2. måned (28 dage, i skudår 29
dage) i den julianske kalender. I de ældste romerske
kalendere var februar årets sidste måned. Derfor
indeholder februar skuddagen og er årets korteste
måned.

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
16. juni

Distriktsgildeting – arr. Sakskøbing
Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Vi håber meget, at vi fra nu af kan komme
til at afvikle alle vores årlige traditioner.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

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

Forslag, der ønskes behandlet på det årlige
Gildeting den 16. marts, bedes være gildemester Lena Holsko i hænde senest onsdag
den 16. februar.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Kulturelt arrangement
lørdag den 19. februar
Kære gildebrødre
Februar
2.
3.
19.

Fælles gildegåtur – Sakskøbing
sender oplæg via mail
Udvidet gildeledelsesmøde – se
Januar-Liljen
Februar-arrangement

I håb om, at der ikke kommer restriktioner i
vejen, satser Kulturelt Laug på at afholde et
længe savnet kulturelt arrangement. Så sæt
et stort X i kalenderen lørdag den 19. februar kl. 13, for her inviteres gildebrødre med
ledsagere til frokost og efterfølgende foredrag i Ulvehytten ved Jørgen Erik Nielsen
omkring Femern-projektet.

Fælles gildegåtur
Tur til byggeriet af den nye
Storstrømsbro
Gildeting

Det er svært at finde et billede, der fanger
øjet, så derfor har vi valgt et lidt humoristisk i stedet for:

Marts
2.
5.
16.

Nyt fra gildeledelsen
Nytårsgildehallen, som vi desværre måtte
aflyse pga. restriktioner, er taget af programmet.
Vi har udvidet gildeledelsesmøde den 3.
februar og kulturelt arrangement den 19.
februar, så der er ikke plads til mere i den
nærmeste fremtid.

Vi starter med en god frokost, og under den
efterfølgende kaffe fortæller Jørgen Erik
om dette epokegørende anlæg, som allerede
har, men også på langt sigt får, stor betydning for netop vores landsdel.
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Prisen er 100 kr. for frokost, inkl, drikkevarer, kaffe og foredrag. Man må meget
gerne betale med Mobil-Pay ved ankomst.
Tilmelding senest den 12. februar til
Besse på tlf. 60651838 eller
e-mail besse.j@email.dk.
Med gildehilsen
Kulturelt Laug

Gildegåtur onsdag den 2. marts
Marts-turen starter ved Ryde Station kl. 10.
Her ser vi mindesmærket for Ole Olesen,
der blev dræbt under en aktion under 2.
verdenskrig. Herefter går turen gennem
Kristianssæde Skov på gode skovveje.
Turen er målt til 6,8 km.
Hvis energien og vejret tilsiger det, kan der
afsluttes med 700 meter rundt om Kristianssæde Slot, som er under restaurering efter
en brand omkring 1980. Her afholdes musikfestival i Pinsen på Grundlovs dag i år.
Med gildehilsen
Kåre S.

Tur til Besøgscenter
Storstrømsbroen
lørdag den 5. marts

Vi får fortalt og vist, hvordan de bygger den
nye bro lige fra de indledende arkæologiske
undersøgelser til broens konstruktion og
visionen for den færdige forbindelse over
Storstrømmen. I skal også se nogle helt
fantastiske filmklip fra bygningen af den
gamle Storstrømsbro.
Efter besøget skal vi have kaffe og kage
efter eget valg på Othello Konditori på
Ahlgade i Vordingborg. Når kaffen er
drukket, kører vi hen til Masnedøfortet
og ser ud over Storstrømmen og den
kommende bros landfæste.
Vi mødes ved Ulvehytten lørdag den 5.
marts kl. 12. Her fordeler vi os i så få biler
som muligt, og kører til besøgscenteret,
hvor guiden venter os kl. 13. Kørepenge
er aftalt til 30 kr. pr. person.
Tilmelding senest lørdag den 26. februar
til Kåre Sletved på ksletved@hotmail.com
Turen koster 50 kr., som betales via
MobilePay til 61335755 ved tilmeldingen.
Med gildehilsen
Kåre S.
P.S.: For tiden er der krav om mundbind og
coronapas.

Fælles gildegåtur i januar
10 gildebrødre mødte op ved P-pladsen ved
Lysemoseskoven, og gik først rundt om
Nørresø og derefter rundt i skoven. Vejret
holdt tørt, og der var heldigvis godt læ i
skoven.

Spejderlauget inviterer på tur for gildebrødre og ledsagere til besøgscenteret i
Vordingborg ved byggeriet af den nye
Storstrømsbro.

Det er heldigvis sjældent, at vi oplever
dramatiske ting på vores ture, men denne
gang stødte vi på et trist syn, idet der ved et
vandløb lå i hundredvis af døde skaller.
Der blev taget et billede fiskene, og dette er
efterfølgende sendt til Lolland Kommune i
håb om, at man vil forsøge at finde årsagen.
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Da det blæste ret meget på P-pladsen, blev
det kun til en kort kaffepause efter turen. Vi
mødes igen den 2. februar, hvor det er
Sakskøbing-gildet, der planlægger.
Med gildehilsen
Gutte

Fortæl en spejderhistorie
Dronningen sagde i sin nytårstale: ”Vi skal
møde vore medmennesker med åbenhed.
Andres livshistorie kan gøre os klogere. At
spejle sit liv i de andres kan være tankevækkende og inspirerende. Man lærer sig
selv at kende i mødet med andre”.
I min spejdertid og nu gildetid har historierne altid fyldt og lydt om dengang da…..
Sjove, rørende og nogle gange dramatiske
historier. Historier, som fortæller noget om
spejderbevægelsen, om spejderværdierne.
Historierne giver også et billede af os, der
er med i historien, og for mig giver det også
en del af forklaringen på, hvad det er, der
har formet mig til at blive den, jeg er i dag.
Jeg synes, vi skal tage dronningens ord til
efterretning og i gildesammenhæng fortælle
hinanden de gode spejderhistorier. Dem vi
kan huske, og derfor har betydet noget for
os. Vil du være med til det?
Med gildehilsen
Lene
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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.

Vi glæder os til at se Jer alle den 8. februar – invitation er sendt til alle pr. email eller post i januar.

Opslagstavlen
Tirsdag 8 februar
Nytårsgildehal
Torsdag den 10. marts
deting

Gil-

Gruppe 3

Nytårsgildehal

Min anden sommerlejr.
Underligt at jeg stadig
kan synge/huske den
lejrsang.

Nytårsgildehal i februar, det er da noget nyt og det har omstændighederne
omkring Corona ”tvunget” os til.
Derfor afholdes i år Nytårsgildehal i
KUDU, med festprogram og festmenu
og som lidt ekstra festligt, så skal der
være overførsel af en ny gildebror fra
Frederikssund.
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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

Februar 2022:

Anne K. Andersen fylder 60 år den 28. januar
Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen

Udmeldelse.
Først godt nytår til jer alle.
Jeg vil hermed melde mig ud af gildet, da jeg sidst i januar flytter til Stenløse, ind i nærheden af min datter,
det glæder jeg mig utroligt til. Jeg har fået en helt nybygget 2-værelses lejlighed.
Jeg har været meget glad for alle de år, jeg har været sammen med jer og tager en masse oplevelser med
mig.
MVH,
Jannie Johansen
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Mindeord – Hanne Jensen
Den 23.12.2021 sov gildebror Hanne Jensen ind
på Svanevig Hospice.
Hanne havde ønsket, at hendes sidste tid skulle
være på Svanevig og det ønske fik hun opfyldt.
Hanne blev bisat på en smuk, solfyldt
Helligtrekongersdag, den 6.1.2022 fra kapellet i
Sakskøbing. Desværre satte Corona en
begrænsning på deltagerantal. Faneherold Erik
Mortensen repræsenterede gildet og viste Hanne
den sidste ære med vores smukke fane. Udenfor
kapellet viste gildebrødre i espalier Hanne den
sidste ære.

Hanne blev optaget i Sakskøbing Gilde den
21.april 1966.
Gennem årene varetog Hanne skatmesterposten,
var revisor og en meget aktiv og drivende kraft i
Kreativgruppe. Mange Jule- og påskemarkeder
har gennem årene nydt godt af hendes evner
med bl.a. en symaskine.
Hanne og Jørgen var sammen aktive i
gruppearbejdet og altid på pletten, når der skulle
bemandes poster til Økseløb og diverse andre
opgaver med relation til spejder- eller
gildearbejdet.
Hanne var gennem hele sit voksenliv spejder- og
gildebror dybt i sit hjerte. Det afspejlede sig i
hendes værdier, meninger og holdninger.
Hanne var et positivt, omsorgsfuldt og meget
givende menneske, som vil blive savnet i vores
gilde.
Æret være Hanne Jensens minde.
Anne-Birthe.
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Fælles gilde gåtur d. 2. februar kl.10.00

Turen denne gang vil være i Holmeskoven.
Vi følger bl.a. det gamle roespor, og hvis vi er heldige ser
vi den store flok af rådyr, tæt på Krenkerup Slot.
Vi mødes på Nystedvej i Sakskøbing.
Drej til venstre kort efter viadukten – overfor gult hus med nr. 58,
her er der en stor P-plads.
Borde og bænke er der desværre ikke,
Men mon ikke en kop varm kaffe/te kan klares
stående ved ”bagsmækken” !

Gildehilsen og på gensyn
Anne-Birthe og Lone
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