Liljen
70. årg

Oktober 2018

Nr. 10

Sommeren var lang og varm, så selvom oktober også varsler efterår og begyndelsen til
vinterens komme, så er der noget hyggeligt over blæsten, de faldne blade, de smukke
varme farver i naturen, ild i pejsen, indendørs aktiviteter og alle vore sociale aktiviteter
i gildet, der er så meget vi kan nyde!
Endnu engang tak til Lis for forside.

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

2018

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

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

Mødedatoer:

25. oktober.

Fellowshipday.

2019
17. januar.
9. maj.

Distriktsgilderådsmøde, arrangør 1. Nykøbing gildet.
Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet.
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Fellowshipday den 25. oktober 2018
Sophieskolen i Nykøbing danner rammen om denne aften, hvor vi mødes i Penthagonsalen kl. 18
til en spændende italiensk buffet, øl/vin og vand samt efterfølgende kaffe, te og lækker kage.
I kan se frem til at høre om den tidligere Storebælts færge ”Dronning Ingrid”, som nu sejler rundt
ved Afrikas kyster som hospitalsskib, med navnet ”Africa Mercy”.
Hvad laver så et hospitalsskib? Hvordan er det indrettet? Hvordan fungerer det? Hvem er med
ombord og hvordan bliver det finansieret, disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på af
foredragsholder Viggo Bostrup, som er maskinmester på ”Africa Mercy” under organisationen
Mercy Ships, se mere på: https://mercyships.dk/

Du skal selvfølgelig med til denne unikke aften, i
selskab med øvrige gildebrødre (gæster er også
velkomne) du får også årets Fellowshipbudskab og
kan nyde det hele til den denne lave pris:

125 kr. pr. person
Tilmelding til DGK Kjeld Mikkelsen, senest den 10.
oktober pr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk
Betaling til DGS Vibeke Christiansen, ved overførsel til konto: 2650- 0713164135
HUSK at notere hvem der indbetaler. Eller kontant ved døren.
Distriktet samt Netværkslauget håber at se rigtig mange, og siger på gensyn den 25. oktober
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Østergårds Vinmageri, V. Landevej 198 i
Stokkemarke.

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

Der vil være rundvisning i vinmarken (hvis
vejret tillader det) og vineriet, hvor Henrik
Ploug vil fortælle om de håndlavede
specialvine han producerer, og som vi også
skal smage.
Varighed ca. 2 timer – pris kr. 100,00 pr.
person (højst 30 deltagere – så skynd jer at
melde til).
Vi mødes i Spejdervænget kl. 18.30 og
”fylder biler op”. Rundvisningen begynder
kl. 19.00.

Oktober
16.
20.

Virksomhedsbesøg
Førstehjælpskursus

Tilmelding senest den 14. oktober til
Mogens på mail 203@mail.tele.dk eller
tlf. 40 25 30 63.
Med gildehilsen
Naturlauget

November
22.
30.

Fødselsdagsgildehal
Gløgg på Torvet

Fødselsdage i
oktober

Førstehjælpskursus
lørdag den 20. oktober
Kurset afholdes i Ulvehytten fra kl. 10.00
til kl. 14.00.
Under kurset vil der være kaffe på kanden
og en sandwich + 1 øl/vand til frokost – alt
sammen til en pris af 40,- kr. pr. person.

29.

Elfi Jansen – 80 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Virksomhedsbesøg
tirsdag den 16. oktober
Tirsdag den 16. oktober afholdes der
virksomhedsbesøg hos:

Vi håber, at rigtig mange, både med og
uden erfaring i førstehjælp, har lyst til at
deltage. Ægtefæller er også velkomne.
Tilmelding senest den 15. oktober til
Hanne H. på hoeegh@hotmail.dk eller
tlf. 24 43 54 78.
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, oktober og november 2018
Torsdag d. 25.oktober: Fellowship day i Nykøbing F. Se Liljen.
Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde.
Torsdag d. 6. december: Julestue på Bogfinkevej.

Fellowship day holdes i Sophie Skolen i Nykøbing F.
se nærmere i Liljen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen og til hvem!

************************
1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag
og det er denne gang 1. Gilde der inviterer -

Invitation til
Fødselsdagsgildehal.
Det vil glæde os at se Gildebrødrene, fra 1. og 2. Gilde den 8. november 2018 kl. 18.30,
i Spejderhuset Good-Turn, Industrivej 17, 4800.
Ledsagere er velkomne

Efter Gildehallen serveres:
En buffet menu fra Slagter Schous,
derefter kaffe, te og småkager.
Prisen for dette er, 140 kr. inklusiv drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 30. oktober til Ole S.
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343
Med spejderhilsen
1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Gildemødet hos Anja og Espen blev et dejligt møde, med fremvisning af den
nye adresse (som nu er i gildets naturlige område) ikke mindst kælder
indretningen blev beundret. Efter traveturen fik vi en lækker anretning og en
god snak, beslutninger vedr. fødselsdagen, resten af årets program, mm. –
tak til de to for husly, fourage og hygge.

”Ovstrup SpejderCenter” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på centreres hjemmeside.
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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
Tirsdag 9. okt. Gildemøde
Torsdag 25. Fellowship day
Torsdag 8 nov.
Fødselsdagsgildehal
------------------------25 år’s jubilæum 7/10
Martin Sønderskov

Gildemøde den 9.10
kl. 19.00 i KUDU hytten.
Institutionschef Michael Gjørup vil
fortælle om Storstrøm Fængsel på
Falster, om de indsattes levevilkår og
om tilværelsen efter løsladelsen.
Efter foredraget vil alle få en lille
anretning og samtidig vil vi fejre
Martins 25-års gildejubilæum.
Gruppe 1.

Referat af gildemødet den 25. sep.
Gruppe 3 havde inviteret frivillig i
Hjerteforeningen Thomas Bjerre og
"Little Anne" til at fortælle/instruere os
i brug af hjertestarter .

Der finder 4000 hjertestop sted om året
udenfor hospitalerne, hvoraf der er 1012% chance for overlevelse, mens det er
oppe på 50-70% chance for overlevelse
med brug af hjertestarter. Meget sigende
tal.
Vi fik en grundig gennemgang af, hvordan
en hjertestarter virker med efterfølgende
selvafprøvning. Det allervigtigste budskab
var vel nok, at man kun kan gøre noget
forkert, hvis man ikke gør noget!
Jeg tror, jeg på alle 19 fremmødte
gildebrødres vegne kan sige, det var et
særdeles vellykket og relevant indslag.
Resten af aftenen blev brugt til, at
grupperne fremlagde emnerne for
gildeårets gruppearbejde: 1.gruppe har
valgt at fokusere på, hvad der skal til for at
vende afvikling til udvikling, 2.gruppe vil
diskutere organdonation, og 3.gruppe vil
se på fænomenet ildsjæle på LollandFalster. Det tegner rigtig godt.
Derefter blev der orienteret om det nys
afholdte spejderløb i Spejdercenter
Ovstrup, hvor gildet havde en post; Stafet
for livet, hvor vi med stor succes havde
tipien opstillet, og hvor man (børnene)
kunne udfolde sig kreativt indenfor
indianerområdet; og Sydhavsdivisionens
100-års jubilæum, som blev holdt ved
Kråruplund.
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Amy efterlyste som DUS tilmelding til Idagen 8.11.18 i Faxe. Kjeld gjorde
opmærksom på distriktets deltagelse i
Kulturnatten
i
Nykøbing
F.
førstkommende fredag, hvor der er en
stand på torvet fra kl. 14.00-18.00, og viste
os nogle flotte bannere,

som distriktet har fået fremstillet.
Fellowshipdagen bliver afholdt på
Sofieskolen i Nykøbing F - nærmere
herom i Liljen.
På gruppe 2's vegne
Birthe Flindt
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline Liljen: Den 20. i måneden
At huske i oktober måned:
3. oktober: Løvfaldsgildehal kl. 19.00 i Spejderhuset
25. oktober : Fellowshipday

At huske i november måned:
5. november: Temaaften om fremtidens gilde
14. november kl. 18.30 : Socialt arrangement/Virksomhedsbesøg

ÅBEN LØVFALDSGILDEHAL

Alle gildemedlemmer med ægtefæller inviteres til Løvfaldsgildehal :
Onsdag den 3. oktober kl. 19.00 i spejderhuset på Birkevej
Det er præcist 1 år siden Bålhytten blev indviet, og Annette vil, i eftergildehallen,
fortælle om hyttens tilblivelse, finansiering og anvendelse.
Vi vil servere kaffe/the samt boller med ost eller pålæg. Dette til en pris af 25,00 kr.
pr. person.
Gruppe 2
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Loppecafé 2018

Vi gjorde det!!!
Tusind tak til jer alle for en rigtig fin indsats i forbindelse med vores Loppecafé.
Overskuddet i år blev kr. 5.175,75. (4.188,00 i 2017), så vi gjorde det virkelig godt i år.
Fredag fik vi sat salgsboden op og den blev rigtig pæn. Annelis havde flotte røde duge med, der matchede
vores flag rigtig fint. Efter afvaskning af ikke mindre end to køleskabe, var vi klar til at tage imod alle
kagerne lørdag morgen.
I år fik vi lavet kaffen hos Peer og Anne-Kathe, og der blev brygget 24 liter til lørdag og 12 liter til søndag.
Dejligt at det kunne lade sig gøre på denne måde.
Lørdag eftermiddag kl. 15.15 havde vi stort set udsolgt af både lagkager, muffins og bradepandekager. Der
var lidt boller tilbage til søndag.
Heldigvis var der aftale om 4 lagkager til levering til søndag og så var vi nogle stykker, der skyndte os hjem
og lavede ekstra, så vi solgte i alt 7 lagkager søndag.
Tak til jer alle for hver jeres indsats. Hvor er vi gode, når vi står sammen og løfter i flok.

Gildehilsen
Anne-Birthe
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Socialt arrangement/Virksomhedsbesøg.
Onsdag den 14. november kl. 18.30.
Gruppe 1 inviterer gildebrødre og ægtefæller
til rundvisning på Hotel Saxkjøbing.

Efterfølgende serveres den berømte HUSMANDSKOST

til en pris af kr. 35, - incl. 1 øl, vand eller et 1 glas vin.
Kaffe/The kan købes for egen regning. Og JA, I læste rigtigt på prisen, idet
gildeledelsen har bevilget et flot tilskud af Jørgen Brugsmands Arv.

Vi håber mange vil deltage i dette arrangement på det
nye/gamle hotel, hvorfra de fleste af os sikkert har så mange
gode minder. Tilmelding gruppevis til Birgit på 52242235
eller mail: bogjlohse@gmail.com senest den 31. oktober.
Gildehilsen Gruppe 1 v/ Birgit Lohse
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