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Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans.

En tilbagevendende begivenhed er Sankt Hans, vi fejrer den nok forskelligt rundt omkring, men der er bestemt også
mange lighedstegn, for hvad ville Sankt Hans være uden et bål, en sang og en tale?
Sankt Hans er også symbolet på midsommer/sommersolhverv, tiden hvor dagene er længst og solen har mest magt, og
derefter går det igen mod kortere dage.

Vi skal nyde sommeren med de lyse stille aftner, hvor vi kan sidde ude og nyde at fuglene siger godnat til os og til
hinanden, hvor dufte af skønne blomster er mest intens – hvor nye kartofler og jordbær smager allerbedst.
Vi skal nyde at vi bor i et lille land med så mange muligheder for at smage jordens afgrøder, se hvor alting spirer og gror
frem af den fede muld på både Lolland og Falster.

Rigtig god sommer

Forside: Lis Mølvig Henriksen

Lolland – Falster Distrikt

2018 - 2019

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

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

DUS:
Amy Jørgensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

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

Mødedatoer:

2018
14. Juni.
6. September
25. oktober.

Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet.
Distriktsgilderådsmøde, arrangør Maribo gildet.
Fellowshipday.

2019
17. januar.
9. maj.

Distriktsgilderådsmøde, arrangør 1. Nykøbing gildet.
Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet.
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Kære gildebrødre i Lolland-Falsters distrikt
I netværksgruppen, som jeg deltager i , i min egenskab af distriktsgildemester, arbejder vi bl.a. med synlighed.
Vi har besluttet at afprøve et elevatorkort. Det går ud på, at du som gildebror skal kunne svare på et spørgsmål i
løbet af den tid, som en tur med elevator til 3. sal tager. Spørgsmålet lyder i al sin enkelthed::
”Jeg er gildebror fordi:…………..”. Elevatorkortet udfyldes med de 3-5 værdier, du værdsætter mest ved at være i
gildet.
Det kunne f.eks. være: Udfordringer, fællesskab/netværk, oplevelser - eller nogle helt andre værdier. Med andre
ord de ting, der betyder noget for DIG og er medvirkende til, at du blev gildebror og stadig er glad for at være
det.
Dit personlige elevatorkort vil også være en hjælp til, at du hurtigt kan fortælle andre, hvad det betyder for dig
at være gildebror.
Derfor vil jeg blive taknemlig for, hvis I vil bruge 5. min på at svare på det og sende jeres svar til mig på mail
(birch@mkpost.dk) inden udgangen af juni måned. På netværkets næste møde i august vil de indkomne svar
blive evalueret og sammenfattet, for at blive brugt ved Gildemesterstævnet i september.
Med gildehilsen
Victor Birch
Distriktsgildemester
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND

Hvor smiler fager den danske kyst!
Distriktsgildeledelsen i Lolland-Falster Distrikt
Indbyder hermed til
FRILUFTSGILDEHAL – TORSDAG DEN 14. JUNI 2018 KL. 18,30
PÅ KRÅRUPLUND, Krårupvej 31, Sakskøbing.
Kl. 18,30

vil Maribo gildet fejre Helge Lunds 50 års gildejubilæum.

Kl. ca. 19

Friluftsgildehal med indsættelse af DIS og DUS.
Spisning af den medbragte mad
Hygge ved lejrbålet

Kl. ca. 21,30 Solnedgang over Smålandshavet.
Alle medbringer stole til at sidde på i gildehallen – og egen mad og drikkevarer. –
Der er opstillet borde og bænke til spisningen.
Distriktsgildeledelsen håber at rigtig mange gildebrødre og ledsagere vil deltage i
denne aften.
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Maribo

Sct. Georgs Gildehal den 25. april

www.sct-georg.dk/maribo

Årets Sct. Georgs Gildehal blev afholdt i
Ulvehytten, hvor der var dækket op til 33
gildebrødre med ledsager.

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

Gildehallen var noget særligt i år, idet vi fik
optaget 3 nye væbnere: Marianne, Mette og
Ole. Igennem næsten 2 år har de i deres
svendetid oplevet de fleste aktiviteter i gildet, og de valgte alle 3 at blive optaget som
væbnere. Tillykke med optagelsen.

Juni
14.

Friluftsgildehal

Juli
Ingen arrangementer
August
15.

Gildemøde

Eftergildehallen bød på flere dejlige små
rette med efterfølgende kaffe. Sanghæftet
fra 2008 var blevet fundet frem fra gemmerne, og alle bidrog med deres stemmer til
en lystig afslutning på en sædvanlig hyggelig aften.

Friluftsgildehal den 14. juni
Friluftsgildehallen afholdes som altid på
Kråruplund. Se indbydelsen på distriktets
sider i dette nummer af Liljen.

Tak til Debatlauget, Skleroselauget og
Væbnerlauget for et godt arrangement.
Vibeke Christiansen
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Tur til Kramnitze Pumpestation
den 5. maj
En lørdag formiddag på en dejlig forårsdag
mødtes en snes gildebrødre og ledsagere i
Spejdervænget, og kort efter gik turen mod
Kramnitze Pumpestation. Her tog den nu
pensionerede punpemester Henning Rasmussen imod os og inviterede os indenfor i
pumpehuset til en velforberedt og meget
spændende gennemgang af områdets og de
forskellig pumpestationers historie.

tak til pumpemesteren. Efter en afstikker til
det lokale fiskerøgeri gik turen til Mindestenen lige i nærheden, hvor den medbragte frokost blev indtaget i det tilhørende
anlæg til sol og blå himmel.

Tak til Spejderlauget for en spændende og
som altid hyggelig tur på en fantastisk forårsdag.
De første små pumper, der blev etableret i
området, var drevet af vindmøller, mens
den første egentlige pumpestation fra 1869
var dampdrevet. Midt i 20’erne gik man
over til dieseldrift, og den nuværende pumpestation, bygget i 1965-66, er udstyret med
4 eldrevne pumper, der hver kan flytte 5 m3
vand i sekundet. Det gør pumpestationen til
en af Nordeuropas største, men den skal
også kunne klare at afvande et område på
20.000 hektarer og dermed gøre det dyrkbart.

Kåre

Efter opholdet i det noget kølige punpehus
blev vi taget en tur med rundt indenfor og
udenfor og fik bl.a. set en af pumperne i
drift. Efter at de sidste spørgsmål var blevet
besvaret udenfor i solen, var det tid at sige

6

Nattergaletur den 18. maj
25 gildebrødre og ægtefæller mødtes på
Blans havn, hvor Naturlauget igen havde
sørget for lækre pølser med tilbehør. Efter
at have fortæret pølserne drog vi – med
Mogens som en rigtig god guide – ud i
Kelvigen, hvor vi fik set det spændende
område, som er Mogens´ daglige domæne.

Vi sluttede med kaffe og dejlig kage. Tak til
Naturlauget og Mogens for en rigtig hyggelig aften – og så fik vi som ekstra god oplevelse en flot solnedgang.
”Besse”

God sommer
Sommeren står for døren, hvilket betyder
pause i gildeaktiviteterne.
Sidste arrangement i forårssæsonen er
Friluftsgildehallen den 14. juni. Jeg glæder
mig til det nye tiltag, hvor det er distriktet
der afholder den, og håber at se rigtig mange af jer samt rigtig mange fra de andre
gilder denne aften.

I skoven hørte nogle af os nattergalen, og vi
gik en dejlig tur langs med stranden tilbage
til havnen. Mogens fortalte meget interessant om området under hele turen, og det er
dejligt at opleve denne del af Lolland også
– for nogle var det første gang, at de var i
dette område!

Vi er jo ”på hjemme-bane”, men det gør
ikke oplevelsen ringere. Efter min mening
er Kråruplund det smukkeste og mest
stemningsfyldte sted at afholde en friluftsgildehal.
Nogle har måske allerede taget hul på
ferien, og andre går og glæder sig til spændende oplevelser eller slet og ret en dejlig
sommer i hjemlige omgivelser.
Uanset hvad, ønskes I alle en rigtig god
sommer, til vi ses igen til opstartsmødet
den 15. august. Nærmere herom i augustnummeret af Liljen.
Med gildehilsen
Susanne
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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, maj, juni og juli 2018:
Torsdag d. 7. juni: Aftentur Kettinge grusgrav og Frejlev.
Torsdag d. 14. juni: Friluftsgildehal på Kråruplund, se her i Liljen!
Uge 28: DDS Sydhav Divisionens jubilæumslejr "Vipporetten"

Sct. Georgs aften, blev holdt hos Beate og Leif i den ny renoverede stue, hvor vi ved
det veldækkede bord indtog en kulinarisk oplevelse, mørbradgryde m. tilbehør, kaffen
og den lækre hjemmebaget tærte m. is.
Gildemesteren bankede i bordet og Anja oplæste højtideligt Sct. Georgs budskabet,
løftet blev fornyet, efter lidt hyggeligt snak, gik vi over til kalendergymnastikken.
Tak til Beate og Leif for en god aften.

Aftentur til Kettinge og Frejlev!
Torsdag den 7. juni kl. ca. 18.00.
Kirsten Ring har inviteret os til, at vi i forbindelse med aftenturen, kunne
spise vores medbragte på matriklen i Frejlev!
I Kettinge grusgrav er der lavet et smukt aktivitets område med mulighed
for en lille rundtur mm.
Vi mødes ved P-pladsen, evt. afhentning aftales mm. Jeg hører gerne om
hvem der kommer!
Vi ses Ole S.
***************************************

Distriktets Friluftsgildehal på Sydhav Divisionens ejendom
"Kråruplund" den 14. juni, er et besøg værd, der er en smuk
natur lige ned til vandet til en lille tur i området inden
gildehallen evt. med madkurv. Programmet kan du læse mere
om her i Liljen!
******************************
Sydhav Divisionens 100 års jubilæumslejr i uge 28, afholdes på
Ovstrup SpejderCenter i Sørup, hvor der i vores fælles forening,
knokles for at få de fysiske rammer på plads, programmet har
jeg i skrivende stund ikke styr på, men der må vel være en
besøgsdag evt. lejrbål, som er værd at deltage i. Jeg vil
rundsende info senere! O:S:

Ovstrup SpejderCenter
"Amagerhuset"
kan du læse mere om på nettet!
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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
Torsdag d. 14 Juni
Friluftsgildehal
65 år: 24.06.2018
Lis Mølvig Henriksen

Gildemøde i maj
Så fik vi afrapporteret fra grupperne,
mange spændende indlæg med hvert sit
emne og på hver sin måde.
Gruppe 1: viste Deres emne på PowerPoint,
gruppens medlemmer fortalte på skift om
det de hver især havde dykket ned, de
fortalte med liv og sjæl om det hele.
”Guldborgsund kommune hvilke ydelser
sørger de for”
Det årlige budget er på 4.3 mia. heraf
kommer 2.7 mia. fra skat. Nogle af de
ydelser gruppen dykkede ned i var:
Sundhed for børn og voksne, frivillige
foreninger, sundhed og omsorg i

ældreplejen, infrastruktur, service, og kultur
med alt hvad dertil hører.
Ydelserne er mange og spænder vidt, i det
daglige har vi hver især berøring med mange af
de ydelser som vi som borgere har behov for,
samtidig er det også tydeligt at det er en stor
virksomhed med mange opgaver som skal løses
for store og små.
Gruppe 2, har arbejdet med emnet
”Hjælpeorganisationer nationalt og
internationalt”.
Med en masse organisationer måtte der
udvælges nogle, da det ellers ville være for
uoverskueligt et arbejde. Så der blev fortalt
om både Menneskerettighederne af 1948 og
FN’s børnekonvention.
Nødhjælp og naturkatastrofer: som bl.a er
Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens
Nødhjælp, Danida, Læger uden grænser samt
Dansk Røde Kors. Alle disse arbejder ihærdigt
på at skabe bedre vilkår rundt i verden, både
nu og her samt på lidt længere sigt for at en
befolkning igennem katastrofer, hvad enten
det handler om krig eller naturkatastrofer.
På det nationale og lokale plan er f.eks.
”Hjernesagen” – hvor der arbejdes med
genoptræning, forskning, oplevelser for
medlemmerne o.m.a. Lokalt er der 150
medlemmer, på landsplan er der 9.500
medlemmer.
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Gruppe 3 har arbejdet med Lokale
produkter, som spænder over kæmpe
produktion af ærter – drikke fra WISH,
fjerkræavl, lokale vinbønder, æbler og
cider, mikrobryggerier samt de
fantastiske lokale kunsthåndværkere
som vi har her lokalt, Stovby glaspusteri
som et eksempel.
Gruppen viste nogle af produkterne, der
har været fokus på – og hver især fortalte
om de emner de var dykket ned i.
I samme periode som gruppen har arbejdet
med emnet, har der været stor fokus på
Lolland-Falster
som
et
fantastisk
spisekammer, derfor afholdes i perioden 4
– 10. juni på hele Lolland – Falster en event
under navnet: Sydhavsøernes Food Week
og her afholder gruppe 3 så sin afslutning,
med at nyde en tre retters menu på
Mejerigården.

Se lige en fest de får derude, med alle
de søde ting. Søde bamser – små mus og
masser af huer, mange forskellige farver og så
søde alle sammen…..
Stafet for Livet
Vi deltager i Stafet for Livet med Tipien, og
temaet bliver noget med indianer.

Deltagerne vil være børn i forskellige aldre, vi
har besluttet at de ikke skal beskæftiges men
have mulighed for at beskæftige sig selv med
sjove spil, kreative udfoldelser – hygge og leg
under opsyn og måske lidt vejledning.
Ideoplæg til aktiviteter:
Keglespil = fyldte plastflasker som væltes med
bløde bold
Kastespil = plade hvor man skal ramme 3
størrelse huller
Dåsekast = tomme konservesdåser der skal
væltes med bløde bolde
Smykker – indianerpynt – amuletter –
drømmefangere – ankelpynt med bjælder –
male på sten

Se mere her: https://www.visitlollandfalster.dk/lolland-falster/sydhavsoeernesfood-week
Gruppe 3 = Lis
Humanitært laug og vore aktiviteter
Deltagere: Birte, Anne-Marie, Susanne, Lis
og Amy
Alle (undtagen Lis) har været så flittige her
i foråret, og Anne-Marie sørger for at vi igen
kan skabe glæde på sygehuset.

Her vil vi også være synlige som guider for alle
de hold, som kommer på Stafet for Livet.
Og hvad er så Stafet for Livet:
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på
kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det
er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og
støtte dem der kæmper. Formålet med Stafet For
Livet er at skabe håb til alle berørt af kræft via
oplysning, fællesskab og indsamling.
Der afholdes Stafet For Livet arrangementer over
hele landet, og alle kan være med!
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Stafet For Livet giver alle ramt af kræft i
lokalsamfundet mulighed for at opleve støtte og
opbakning fra venner, familie og kolleger.
I Nykøbing F foregår det på Nykøbing Falster Atletik

Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i juni måned:
14. juni Friluftsgildehal på Kråruplund, se tidspunkt m.v. under distriktet

Alis Hansen fylder 80 år 11/6
Birgit Lohse fylder 80 år den 25/7
Gildet ønsker hjertelig til lykke med dagen.
Referat Sct Georgsløbet den 23. April 2018
Straks jeg kom til spejderhytten på Birkevej tænkte jeg, det bliver en god aften, i det
der allerede var mange biler parkeret.
Indenfor var introduktion allerede i gang ved Hanne Knudsen, Nøjagtighed er en
dyd, og vi kan ikke vente på de nølehoveder, der kommer få sekunder for sent.
Der var mødt 24 i alt gildebrødre og medhjælpende ægtefælle.
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Der var 37 spejdere og 13 ledere med i løbet
Vi i gruppe 2 fik udleveret post skiltet med teksten med denne del af spejderloven
som hedder" at være hensynsfuld og hjælpe andre"
På vores post skulle spejderne 2 og 2 sammen binde råbåndsknob med kun hver 1
hånd og den anden lagt på ryggen.
Ligeså havde de fire andre grupper opgaver der kunne relatere til spejderloven.
Vi gik ud for at finde vores poster omkring vores meget smukke Svanesø, solen
skinnede på os lige fra vest men! men! samtidig stod der en strid blæst ind fra vest.
Det blev en rigtig kold affære.
De første hold kom slentrende lidt nonchalant i mod os. Men det fik Annie Nielsen,
som meget erfaren spejderleder, hurtigt ændret på. Nu var det på række og med
patruljelederen først. Med spejderhilsen, blev der meldt klar.
Jeg var meget betaget over spejderne, hvor grupperne var sammensat af meget
unge og uerfarne og lidt ældre og meget erfarne.
De havde meget gåpåmod og ihærdighed, de var hjælpsomme og havde stor lyst til
at lære og lære fra sig.
Efter den praktiske opgave talte vi om, hvor vigtigt det er, at alle der lider nød
hjælper vi, uanset om vi har meget eller slet ingen sympati for den nødlidende.
Vi måtte give spejderne fra1 til 3stjerner til deres holdkort i forhold til hvorledes
opgaven var løst. Det var absolut ikke nok, de burde alle have fået mindst 10
Det var en flok meget forfrosne gildebrødre, der vendte tilbage til spejderhuset, der
ventede en meget smuk seance.
Alle spejdere stod i rundkreds om det hejste Dannebrog. Spejderlederen stod med
fanen.
Sct. Georgs sagnet, brev fra ledelsen og budskabet blev læst op. Derefter afgav hver
spejder deres ed.
Og så var der fantastisk kage saft og kaffe.
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Tak til grupperne der stod for løbet.
Derefter var det tid til Sct. Georgsgildehal og denne aften var arrangeret af gruppe 1.
De ægtefæller, der havde gjort et godt arbejde med løbet var også inviteret til
eftergildehal, fik kaffe og snak i nogle tilstødende lokaler.
Der deltog 23 gildebrødre i gildehallen Der var valgt noget af Kim Larsens
stemningsfulde musik til denne vemodige og følelsesladede gildehal, hvor Jannie
aflagde en kort gildemestertale, hvor hun fortalte om sine 6 år som gildemester,
som hun nu havde valgt at trække sig fra. Vi indsatte herefter Anne-Birthe i den
betroede post.
I eftergildehallen nød vi Birgits vidunderlige tarteletter og efterfølgende kaffe med
småkager til uhørt billig pris: 20kr. Der blev sunget, Jannie fik gave og Anne-Birthe
blev budt velkommen og vi bød velkommen til en ny og måske anderledes fremtid.
Ref. Mary-Ann
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