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Så blev det september og efter en lang fin sommer, kommer det helt uundgåelige
vejrskifte….
Vi har set sære og forfærdelige vejrfænomener i landene omkring os, og vi skal også
nok belave os på at disse kommer her til landet i større eller mindre målestok. De
nyeste rapporter fortæller os jo at en del er menneskeskabt, og her må vi jo hver især
se hvad vi kan gøre for at komme noget af det i forkøbet og selvom vi kun kan gøre lidt,
så batter det i det store ”regnskab”.
Når dette er sagt må vi også glæde os over at vi i lille Danmark, trods alt endnu kan
glæde os over årstidernes skiften og efteråret har da charme med alle de skønne farver
vi nu kan fryde os over.

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2020 - 2021

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:
2021
16. September
25. Oktober
13. November
13. januar
10. maj
16. juni

Distriktsgilderådsmøde – arr. Maribogildet
Fellowship – arr. vores egen netværksgruppe
I-dag
2022
Distrikstsgilderådsmøde – arr. 2. Nykøbing
Distriktsgildeting – arr. ???
Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
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Lolland – Falster Distrikt

Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
torsdag den 16. september 2021 kl. 18.30
Sted: Ulvehytten, Spejdervænget, Sdr. Boulevard, 4930 Maribo
Deltagere:
Gildernes & Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS, DUS og DIS er automatisk tilmeldt.
Gildernes GU, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig mødet.

Dagsorden fremsendes pr. mail til Gildeledelsesmedlemmerne

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er kr. 70 pr. deltager, som opkræves af DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet.
Mødet starter med spisning kl . 18.30
Afbud og tilmelding skal ske til DGK Merete Nilsson pr. mail: mereteogerling@gmail.com
senest den 7. september 2021.
Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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Fellowshipday 2021
Endelig kan vi mødes igen, også på tværs af gilderne og det skal vi glæde
os til allerede den 25. oktober til Fellowshipday.
Vi skal nyde en dejlig aften på Oreby Kro, med skøn husmandskost
som er: Gris stegt i sherry, med æbler, sovs og kartofler med 1 genstand
og efterfølgende kaffe med sødt til for kun: 150 kr.
Efter maden skal vi høre Christoffer Knuth fortælle om ”Jagten på den
skjulte by”, der handler om en ekspedition ind i Amazonas jungle for at
afsløre inkaernes største hemmelighed, det blev der lavet en TV udsendelse om i 2020.
Og så får vi nok også lidt information om alle de fine tiltag, der er lavet de
seneste år i Knuthenborg.
HUSK at sætte kryds i
kalenderen den 25. oktober
Nærmere information og
tilmelding i Liljen for oktober.
Med hilsen fra Netværk
Lolland-Falster
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Foreningernes dag i Nykøbing F. den 11. september 2021
Igen i år vil 2. gilde være repræsenteret på Foreningernes dag, med en stand hvor vi
kan vise gildernes værdi og aktiviteter, og få talt med byens borgere.
Selvfølgelig med det formål at gøre nogle nysgerrige på at lære os at kende – så hvis
du/I også har lyst til at se vores flotte stand og gøre os selskab i løbet af dagen, så
smut endelig en tur ind til midtbyen mellem kl. 10 – 14 – vi vil glæde os til se Jer.
Se mere på: https://fri-villig.info/foreningernes-dag-2021/
Gilderne har brug for ny energi og nye medlemmer, og vi skal gøre os interessante –
for nye gildebrødre, denne dag kan forhåbentlig blive et skridt på vejen….

Vi får formentlig en stand i
nærheden af: Lilletorv –
Nygade – Kirkepladsen

Foto fra vores stand på Foreningernes dag 2019
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Cykeltur i oktober

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

Sæt X i kalenderen lørdag den 9. oktober og
tag med på en hyggelig cykeltur i vores
nærområde (ca. 20 km).
Mere herom i Liljen i oktober.
Med gildehilsen
Naturlauget

Hylddalen 1905 – Zarens Rusland!
”Spillemand på en tagryg”! – En rørende og
morsom fortælling om en lille familie i en
russisk landsby.
September
7.
19.

Gåtur med nabogilderne
(se forrige udgave af Liljen)
Naturtur

Oktober
9.
25.

Cykeltur
Fellowshipdag

Tur til Frederiksdal
søndag den 19. september 2021
Vi mødes i Spejdervænget kl. 10.00 og
kører til P-pladsen ved parken til højre for
godset. Alt efter behov og formåen går vi
en tur i parken/ud omkring diget.
Tilbage i parken spiser vi vores medbragte
klemmer ved Naturcentret, hvor der er
borde og bænke. Medbring madpakke og
drikkelse (herunder evt. kaffe/the). Lauget
sørger for kage.

Vi – 25 gæster – var først til en velsmagende buffet i Roklubben, dernæst klar på pladserne på første og anden række iført varmt
tøj, og Vorherre havde leveret tørvejr!
KL. 20,30 startede 3 pragtfulde timer.
Frank kom rullende ind på scenen med sin
mælkevogn, i øvrigt er han som født til
rollen, men ALLE var gode. Vi var med
dem inde i et hårdtprøvet jødisk samfund,
hvor revolutionen truer med opbrud.
Der blev leveret smuk henrivende sang, og
musik der var vemodig, da toget fløjtede afgang for hele det lille samfund.
Med tak til Kulturel laug. Hvad bliver mon
det næste, I finder på til os?
Tenka

Med gildehilsen
Naturlauget
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmal.com

KALENDER, september 2021:
Den 14. september 2021: Ekstraordinært Gildeting
Kl. 18 på Bogfinkevej 37, 4800.
Endnu en gang tillykke til Leif og Beate med 25 års
jubilæet og Dorte med de 40 år, som blev fejret,
den 17. august, på behørig vis i godt selskab og
med hvad dertil hører. Alle har været meget aktive
i vort gilde og med ledelses- og udvalgsposter.
OS

Selvom det var en festlig dag, måtte vi også bruge lidt tid på at
træffe de nødvendige svære beslutninger på det af gildeledelsen og
gildebrødrene, enstemmigt, indkaldte Ekstraordinære Gildeting. –
Det blev enstemmigt vedtaget at indkalde til et nyt Ekstraordinært
Gildeting tirsdag den 14. september 2021 kl. 18 på Bogfinkevej 37,
4800. med følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2. Nedlæggelse/lukning af 1. Sct. Georgs gilde Nykøbing Falster.
3. Gildets værdier anvendes efter vedtægtens §11, til støtte af spejderarbejdet
iht. vedtægtens §2. Gildets forpligtigelse (støtte) og rettigheder i forb. m. DDS
spejderhuset Good-Turn og Ovstrup Spejdercenter i Sørup, videreføres af
foreningen SpejderVenner.
Gildet har et for lille antal medlemmer, pt. 11, til at bære udgifterne til distrikt
og Landsgilde, dermed også egne aktiviteter.
Nogle ønsker måske overflyttelse til et andet gilde i distriktet, de fleste
fortsætter i foreningen SpejderVenner til støtte af de lokale spejdergrupper og
Ovstrup Spejdercenter.
Der vil blive budt på smørrebrød og lidt drikkelse – vel mødt OS
Ovstrup Spejdercenter
Centeret drives af de lokale spejdergrupper og
nu også af foreningen SpejderVenner, som er
et sammensurium af gamle spejdere og
gildebrødre. En del heraf er The T-Bones, som
har sit udspring i 1. Sct. Georgs Gilde Nyk. F.
tilbage i 1969, hvor nogle gildebrødre gerne
ville lidt tættere på spejderlivet og har
derudover sponsoreret flere ting og aktiviteter
til de lokale spejdergrupper.
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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
Tirsdag d. 21. september
Gildemøde
Tirsdag den 12. oktober
Gildemøde

Martin agerede som gildemester i Kjelds fravær, og
i sin gildemestertale kauserede han over begrebet
”Vær beredt”.
Utroligt hvad dette, for os
med spejderånden i os, kan fortolkes som.
Virkelig et indlæg som gav stof til eftertanke.

Gildemøde tirsdag den 21. september
kl. 19.00 i KUDU, Poul Martin Møllers Vej 6B,
Nykøbing.
Grupperne fortæller denne aften om deres
Årsprojekter for det indeværende Gildeår.
Andre indlæg er også velkommen.
Gruppe 2 står for Gildemødet og sørger for
kaffe / the og kage.
Med gildehilsen Gruppe 2.

Birte holdt 5-min Sct.
Georg, hvori hun tog udgangspunkt i det at
holde ferie.
Dels oplevelser fra hendes egne ferier gennem
tiden, men også det,
at ferie også kan være ”blot” at sidde på sin
terrasse og lytte til fuglesang og tænke tanker. Endnu et indlæg som gav stof til eftertanke.

Friluftsgildehal den 19. august 2021.
Gruppe 1 havde arrangeret en dejlig friluftsgildehal som blev afholdt ved Virkethus. Vejret viste sig fra sin gode side, og i takt med at
vi sang danske sommersange, fik vi besøg af
en meget lille byge.
Efter friluftsgildehallen, indtog vi vores medbragte mad indendørs, hvor stemningen var
god og snakken gik.
Ved halvotte-tiden kom forstfuldmægtig
Helge Frost for at fortælle om den aktuelle
skov og dens udvikling.
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Vi kom i selskab med en
person, som i den grad
brænder for naturen,
men som også havde
stor respekt for de beslutninger der politisk
blev vedtaget om det at
drive skovdrift.
Vi fik et historisk tilbageblik i tilblivelsen af
den aktuelle skov – Hannenov, eller er det
Hannenau !!, ligesom vi fik en beskrivelse af
forskellen i at drive skovdrift før og nu.
Nu er det bl.a. slut med at
statsskovene skal producere tømmer. I fremtiden
er statsskovenes vigtigste
opgaver at udvikle biodiversitetens muligheder,
samt at etablere oplevelser for os som gæster skovene.
Efter dette teoretiske indslag, tog han os med
på en tur i skoven for der at fremvise eksempler på det han lige havde fortalt, og fortalte
hvordan man fælder, genetablerer og renser
de nyplantede områder.
Helge Frost deltog i den efterfølgende kaffedrikning, og svarede her på de sidste spørgsmål. Spørgelysten var stor under hele foredraget.

Synd at frafaldet var så stort som det var. Kun
i alt 9 gildebrødre fik den oplevelse med sig.
Referat gruppe 3.

Gildemestertale 19. august 2021
Vær beredt.
En spejder skal være beredt.
Hvad er det, spejderen skal være beredt på?
Dengang, da jeg var spejder i 60-erne var det
vel opmærksomhed på mystiske fremmede –
spioner under den kolde krig
Om nogen i patruljen ikke havde det godt
Altid have plaster med i lommen
Og mere af den slags
Men alle skal vel være beredt – eller forberedte
Nogle eksempler
Når man skal lave mad, kan store dele være
forberedt – specielt hvis man skal have gæster, er det jo rart, at køkkenarbejdet i sidste
øjeblik er forberedt
Have en ekstranøgle til døren
Have nogle kontanter, hvis dankortet strejker
Bæredygtighed, hvor kan alle skraldespandene stå, når vi skal til at sortere yderligere
Have nogle nødrationer, hvis man af en eller
andet grund ikke kan komme ud at købe ind
Der var en gang, hvor man kunne købe toiletpapir i enkeltruller – en rulle 00 – nu køber
jeg mindst 8-16 ruller ad gange
Nogle ”preppere”( forberedere) går vidt og
samler forråd af enhver art og til lang tid, og
bygger beskyttelsesrum m.v., for at være beredt til jordens undergang eller til en atomkrig – jeg kan så ikke rigtigt se fordelen ved
overlevelse, hvis jorden er ubrugelig

En rigtig dejlig aften i dejligt selskab sluttede
ved ti-tiden med afpasset afslutning.
Tak til gruppe 1 for en dejlig oplevelse.

Når man færdes i trafikken, skal man være
agtpågiven, som vel også betyder beredt
Være forsikret og eventuelt være i arbejdsløshedskasse
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Være opmærksom på sit helbred, så man går
til læge, hvis man føler sig dårlig. Men ikke
være ræd for at få alle eksotiske sygdomme,
selv om man kan læse om dem i lægebøger
og på internettet

Moderen sagde, at pigen skulle blive ind og
lege, for hun ville bare falde og slå sig, hvis
hun kom ud på skøjterne.
Faderen ville derimod gå/løbe bag pigen og
gribe hende, hvis hun var ved at falde.

Være beredt på, at man uundgåeligt skal herfra på et tidspunkt, have orden i testamentet,
have medbestemmelse på arrangement ved
bisættelse mv, sidstnævnte er til stor hjælp
for de efterladte

I Mærsk-koncernen – hvor jeg i min ungdom
brugte ganske meget tid - har de en talemåde: Vi må ikke blive ramt af noget der ikke
kunne uforudses ved rettidig omhu
Det betyder jo stort set, at man skal være beredt.

Have overblik over sin økonomi, så udgifter
som husleje ikke bliver uforudsete
Være opmærksom på økonomien på længere
sigt, så udgifter tilpasses pensionen osv
Forleden overværede jeg en situation, hvor
en lille pige til sin 5-års fødselsdag fik et par
rulleskøjter og naturligvis knæ-, albue- og
håndledsbeskyttere samt hjelm.
Hendes forældre havde hver deres måde at
være beredt på.

Det betyder ikke, at enhver risiko skal undgås, men at man skal overveje hvilke risici der
er ved enhver handling, så man kan vælge
løsninger med åbne øjne.
Min konklusion er, at man skal være beredt,
men man skal ikke lade beredtheden tage
over, så enhver risiko skal undgås, for dermed vil man blive handlingslammet og ens tilværelse vil blive ødelagt.

Jeg har været en tur i mine gemmer igen, og fundet nogle gamle dias og negativer:

”Jeg er en lille undulat”

Ganske almindelig weekendtur

Flok!

(Så hør dog efter for pokker)

Risiko-faktor? Hvad taler du om?
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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
Husk i september:
Loppemarkedet i september måned 2021 er AFLYST
14. september Ren natur – opsamling af skrald
Husk i oktober:
Løvfaldsgildehal: 4. oktober kl. 19.00 i Spejderhuset – se invitation nedenfor

Marken er mejet og høet er høstet, ja efteråret og dermed
løvfald nærmer sig med hastige skridt, så derfor inviterer
gruppe 2 alle gildemedlemmer m/ægtefæller til

Åben løvfaldsgildehal

Mandag den 4. oktober kl. 19.00 i Spejderhuset, Birkevej 1
Traktementet i eftergildehallen vil være Landgangsbrød, derefter
kaffe/the m/småkager. Man medbringer selv øvrige drikkevarer. Prisen er
kr. 40 pr. person.
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I Eftergildehallen vil Renate Kauschwitz under overskriften
Et liv i murens skygge
fortælle om sit liv i Berlin.
Tilmelding gruppevis til Anni Nielsen, gruppe 2, senest den 23/9 2021 på
mail mmlak@mail.dk eller tlf. 21 76 69 83
Med gildehilsen
Gruppe 2

MINDEORD
En gildeven er ikke mere.
Poul Øbo sov stille ind på Svanevig den 12. juli og blev 73 år.
Poul Øbo blev optaget i Sct. Georgsgildet 8/1-1991, og han blev væbner i 1992 og ridder i 2000.
Vi husker Poul for de år, han var faneherold, hvor han rank stod med fanen – og vi husker på hans
rolige facon at få synspunkter med i en debat ved gruppemøder.
I mange år når Poul og Gerda skulle holde gruppemøde, viste Poul stolt rundt på Bramslykke, og
det samme gjorde sig gældende, når vi lånte ”jord” ved Bramløkke til økseløbene, som blev
afholdt der. Det skal lige siges, at vi virkelig ryddede ordentligt op efter os, da det var en dyd for
Poul, at der altid være pænt omkring ham. At Poul nød at færdes i naturen og passe på den - gav
han klart udtryk for.
De senere år deltog Poul og Gerda i de arrangementer, som Poul pga sydom magtede på dagen.
Poul blev bisat den 20. juli.
Æret være Poul Øbos minde.
På vegne af gildeledelsen
Hanne Knudsen

12

