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Forskellen på luftens passage af hhv. et almindeligt hagl (venstre) og en superhagl
(højre). På grund af de fokussmeltede gruber i superhaglets overflade separerer
luftstrømmen helt omme på bagsiden og skaber dermed en langt smallere slipstrøm.
En smal slipstrøm betyder mindre turbulens og dermed en mindre luftmodstand, som
tillader superhagl at falde op til 40% hurtigere ned gennem atmosfæren.

Dette er et uddrag fra dmi’ vejrmelding den 1.April, og ja det er
en aprils nar! Se artiklen her:
http://www.dmi.dk/dmi/ny_nedboertype_observeret_i_danmark
Månedens Citat: At vælge tvivl som livsanskuelse svarer til at
vælge ubevægelighed som transportmiddel.
Yann Martel (født 1963) Dansk forfatter, journalist, og tv-vært.

Distriktsarrangement 2011
Vi har tidligere annonceret at vi ville finde en ny dato for Distriktsarrangementet, som er blevet
udsat fra den 28. februar til senere på året.
Nu har vi imidlertid fået en spændende udfordring i Distriktet, da to gildebrødre gerne vil optages
som Riddere, det vil vi gerne festligholde i en Distriktsgildehal med Ridderoptagelse efter
sommeren.
Vi vil nu planlæge dette arrangement i forhold til stedet og den særlige højtidelighed der skal til i
forhold til Ridderoptagelsen og så snart dette er på plads, vil der komme indbydelse i Liljen.
Det oprindelige arrangement i februar bliver hermed afløst af Distriktsarrangement med
Ridderoptagelse.
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Der indkaldes til Distriktsgildeting i Lolland – Falster Distrikt
Dato: 18. maj 2011
Sted: Sakskøbing Vandrerhjem
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Valg af dirigent og protokolfører.
Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
Forelæggelse af distriktets regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Skal foreligge hos DGM senest den 1. maj 2011
Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til distriktet.
Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne for de kommende 2 år.
DGM er på valg – modtager genvalg
DUS er på valg – modtager genvalg
DIS har valgt at fratræde hvervet – emner til ny DIS sendes til DGM (gerne inden 1. maj)
Valg af revisor og suppleant for denne for 1 år.
Drøftelse af arbejdet i distriktet
Eventuelt.

HUSK at alle gildebrødre kan deltage, men kun gildebrødre der bestrider poster i Gildeledelserne
har stemmeret.

Den endelige dagsorden og indkaldelse vil foreligge i Liljen for maj måned!
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Maribo

60 års gildejubilæum

www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk
Deadline: Den 15. i måneden før

April
6.
26.

Byløb
Sct. Georgs Gildehal

Maj
13.-15. Tur til Sverige
18.
Distriktsgildeting
27.
Nattergaletur

Fødselsdage i april
5.
16.
18.
26.

Erling Nilsson – 65 år
Greti Hansen – 75 år
Jørgen ”Jøsse” Hansen – 85 år
Nina Rasmussen – 65 år

Vi ønsker stort tillykke.

HUSK BYLØB
ONSDAG DEN 6. APRIL
Se indbydelse i forrige nummer
eller på vores hjemmeside
www.sct-georg.dk/maribo

Torsdag den 22. februar 1951 blev Jøsse
optaget i vores gilde. Han var dengang 24
år og den yngste i gildet.
Dagen var nok ikke tilfældig valgt, idet
datoen som bekendt er Thinking day (se
note 1).
Der er nu gået 60 år, og jubilæet blev fejret
på selve dagen ved en reception i Mejsehuset.
Ca. 40 var mødt op, og det blev en dejlig
eftermiddag for både Jøsse og alle os andre.
Bland de fremmødte var ”Jenser” en spejderkammerat fra Jøsses legendariske Falkepatrulje.
Gildemester Victor, Ilse, Torben og
distriktsgildemester Lis Henriksen talte for
Jøsse, og det gennemgående tema i talerne
var hans usædvanligt store engagement i
gildebevægelsen. Efter Ilses tale sang vi
Jøsses snapsesang, der i dagens anledning
var blevet et vers længere.
Jøsse fik selvfølgelig både gaver, hurraråb
og Tjickerlicker.
En tydelig
bevæget
jubilar takkede for
fremmødet,
arrangementet og
talerne, og
sagde – helt i hans ånd -, at det ikke var
ham, der har været til gavn for gildet, men
gildet der har været til gavn for ham.
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Ved receptionen blev der serveret lækre
sandwich.
Et par hyggelige timer, hvor snakken om
”gamle dage” gik over bordene.
Note 1:
Thinking day eller Tænkedag er en mærkedag i den internationale spejderbevægelse.
Den 22. februar var grundlæggeren af spejderbevægelsen Lord Robert Baden-Powells
fødselsdag og i øvrigt også hans kone Olave
Baden-Powells. De frabad sig på et tidligt
tidspunkt fødselsdagshilsener, men bad
spejderne om at give det påtænkte beløb til
bedre formål og tænke venligt på spejderbevægelsen i sin helhed og andre i ringere
kår. I 1932 grundlagdes Thinking day fund
på en verdensspejderkonference, således at
alle frivillige bidrag fra spejdere på denne
dag bliver anvendt velgørende til støtte for
spejderbevægelsens udbredelse verden
over.

En temadag en lørdag eftermiddag
i slutningen af en kold februar
måned
Kulturelt Laug havde inviteret os alle til en
lidt anderledes temadag lørdag d. 26.
februar kl. 13-17 i Mejsehuset, og ikke
mindre end 30 havde taget imod udfordringen i den flotte indbydelse.
Faktisk hele to meget forskellige temaer:
Tema 1 og dermed første
halvleg:
Kogt sild med
tilhørende
snapse og en
masse snapseviser og her med
valgfri bordvalg.

Torben

Sct. Georgs Gildehal
Tid: Tirsdag den 26. april kl. 19.00
Sted: Sognets Hus
Pris: 60 kr. Drikkevarer kan købes til de
sædvanlige lave priser.
I eftergildehallen vil Claus Nørlem fra ASF
Dansk Folkehjælp fortælle om sit arbejde.
Selve gildehallen er lukket, men gæster er
velkomne i eftergildehallen.
Tilmelding senest 18. april til Ellen på
Tlf. 54 75 82 60 eller
e-mail ellenogkai@mknet.dk
Internationalt Laug

Tema 2 og anden halvleg:
Tre tykke og tunge kuverter med mange
alvorlige spørgsmål omkring fremtiden for
gildebevægelsen og den kommende drøftelse på næste landsgildeting og her uden
valgfri bordvalg. Vi blev inddelt i grupper,
hvor vi skulle drøfte de stillede spørgsmål
og efterfølgende give et svar
Opdeling med svend, væbner og ridder?
Skal en ny gb kunne blive GM omgående?
Skal en svend kunne vælges til Distriktsledelsen?
Skal der være mødepligt til gildehaller?
Hvad får en gb til at møde op?
Hvorfor fravælger en gb en gildehal?
I væbnerløftet indgår at man efter bedste
evne tager del i gildets arbejde.
Praktisk ansvar for gildets arbejde?
Praktisk ansvar for laugenes arbejde?
Gør vi nok for at få alle med?
Hvis ikke, hvordan kan vi gøre det bedre?
Omkring rummelighed / aktiviteter /
arbejdsformer.
Mangler vi rummelighed?
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Mangler vi nye laug / nye opgaver?
Og en tynd kuvert med en sjov opgave:
To gamle spejdere mødes; den ene spiller
golf og den anden er gildebroder, og en
sketch, hvor de to gamle spejdere forklarer
hinanden om golf og om gildebevægelsen!
Ikke alle havde før stiftet bekendtskab med
den lollandske specialitet med kogte sild, så
det var for nogen første gang og enkelte
andre havde fravalgt den kogte (måske
p.g.a. lugten) og måtte derfor nøjes med de
marinerede sild.
Ingen havde fravalgt det righoldige udvalg
af de forskellige snapse, som var i omløb,
og ingen var nok ikke klar over at den danske sangskat indeholder så mange snapseviser.
Og således lettere opløftet kunne vi gå i
gang med anden halvleg af eftermiddagen,
opdeling i samtalegrupper og udlevering af
kuverterne med de mange spørgsmål
At dømme efter samtalegruppernes tilbagemeldinger efter endt studiekreds-arbejde,
så findes de store og stærke revolutionære
gildebrødre næppe blandt de fremmødte i
Maribo-Gildet denne lørdag eftermiddag i
Maribo
Lone Jehrbo og Kirsten Johansson gav os i
en god dialog forskellen mellem golfspillets
lyksaligheder og en gildebroders hverdag
Jøsse og Erik Volsgaard var to meget gamle
gubber, som mødtes til en meget dybsindig
samtale om emnet, og de kom meget langt
omkring, da de fortalte om deres oplevelser
for rigtig mange år siden.
Tak til Kulturelt Laug for en noget anderledes lørdag eftermiddag i en særdeles hyggelig atmosfære, og en god ide med de
mange spørgsmål, hvor Gildemester Victor
endda påstod, at nu var han bedre klædt på
til næste Landsgildeting

Gildeting 2010
Mejsehuset i Spejdervænget blev fyldt til
sidste plads, da dørene til årets gildeting
blev åbnet. Som vedtaget på et tidligere
gildemøde, trak vi lod om pladserne ved
bordene.
Først var der som altid spisningen. der
bestod af sildemadder og biksemad med
spejlæg – veltilberedt af Maribospejderne.
Herefter gik vi i gang med selve gildetinget,
som Døs styrede igennem dagsordnens
mange punkter.
Victor aflagde en grundig beretning over et
aktivt og indholdsrigt gildeår for 54 gildebrødre. Beretningen blev godkendt efter
nogle få spørgsmål.
Det blev regnskabet også. Vi kom ud af
2010 med et underskud på 200 kr. på driften, et overskud på 584 kr. på Good Turn
og en solid egenkapital.
Det blev vedtaget, at lejekontrakten på Torriggrunden skal søges forlænget for en ny
periode på 10 år, samt at et tildelt legat er
øremærket til Torrighyttens kystsikring,
vedligeholdelse og oprydning på grunden,
når den tid før eller senere kommer.
Budgettet blev vedtaget med et underskud
på 4.000 kr. på driften, et underskud på
3.000 kr. på Good Turn og et uændret halvårligt kontingent på 320 kr.
Der var stort set genvalg over hele linjen,
men dog enkelte nyvalg. Grethe blev valgt
til ny skatmester og Susanne til ny suppleant. Vibeke blev valgt ind på revisorholdet.
Endelig aflagde de enkelte laug beretning
om deres aktiviteter. Under dette punkt og
under eventuelt var der en god debat om
gildets mange forhold.
Pludselig var der gået 4½ time, og endnu et
gildeting var fortid.

Således forsøgt refereret
Torben
Jan Wandy Pedersen
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt- Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 5486.1779
E-mail: kihas1@hotmail.com.

KALENDER, april 2011:
Mandag d. 4. april:

Udvidet gildeledelsesmøde for alle, på
Bogfinkevej 37 kl. 19!
Torsdag d. 28. april: Sct. Georgs Gildehal i Good-Turn kl. 19.
Gildetinget har vi nu lagt bag os – og det giver anledning til alvorlige
overvejelser om hvordan fremtiden ser ud for vort gilde. Det kunne tydeligt
mærkes at der manglede en del gildebrødre når vi ikke er mere end 18
medlemmer.
Vi fik med nød og næppe besat alle poster, da Birgitta Jensen efter nogle
overvejelser viste ansvar og påtog sig hvervet som Gildeskatmester. Tak til
Espen som har udført hvervet i 6 år. Efter gildetinget står vi dog og mangler en
dørherold og revisor pga. en overflytning til 2. Gilde. En enkelt har pga. tid
meldt sig ud og vi er så nede på 16 gildebrødre.
Gildeledelsen opfordrede alle til at møde til det udvidede gildeledelsesmøde i
april så vi i ro og mag kan drøfte situationen igennem!
Vi var 13 til de gule ærter som alle nød til fulde – tak til Dorte – de var gode!
************************************************************
Vigtigt –

Alle

vigtigt –

vigtigt – vigtigt –

vigtigt – vigtigt!

gildebrødre

i vort gilde, indkaldes herved til udvidet
gildeledelsesmøde mandag den 4. april kl. 19, på BOGFINKEVEJ 37, 4800.
Vi skal have en, forhåbentlig god, snak om vores fremtid som gilde, hvad
vil vi? – hvad vil vi med ”Amagerhuset”? osv. (nej - det er ikke et
ekstraordinært gildeting, men det ligner til forveksling).

Den der med, at vi bare skal være flere – er jo ikke noget der kommer fra den
ene dag til den anden – så det er vor nuværende situation der skal endevendes!
På dagsordenen er også gildets årsplan, så vi skal have lidt dato
gymnastik (så vi får lagt aktiviteterne så flest mulige kan deltage). = Husk
kalender!
Foråret er over os og sommeren står for døren – og det skulle jo give
anledning til mange gode tanker.
Jeg hører gerne om du kommer, så vi har kopper nok til kaffe og te mm.
Ole S.

************************************************************
Lige så vigtig er -

Sct. Georgs Gildehal torsdag den 28. april kl.19, i Good-Turn.
Vi skal denne aften have indsat en ny Gildeskatmester, genopfriske vort
gildeløfte og have spist de wienerschnitzler vi har haft til gode siden
årsskiftet!
Vi ser frem til at alle rydder kalenderen og møder op til denne hyggelige
aften – tilmelding til D&O på tlf. 2330 9343 eller mail: osscout@gmail.com
Gr. 2 og Gildeledelsen
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: moelvig50@gmail.com

Er du forhindret, så meld afbud til:
GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62
Mail: cegeskovp@gmail.com
så vidt muligt senest 5 dage før.
Er intet andet er anført - afholdes
Gildemødet /- hallen i Kudu hytten
Poul Martin Møllers Vej, Nyk. F. Kl. 19.00

Deadline for indlæg er d. 15.

Aktivitets og møde kalender:

Sct. Georgs Gildehal. Gruppe 5 arrangerer. Gruppe 4 referat.

Gildemøde. Gruppe 1 arrangerer. Gruppe 3 referat.

Vi indbyder til
Sct. Georgs Gildehal
torsdag den 14. april
Vi mødes i Spejderhytte KUDU kl. 19.00
Efter gildehallen vil vi sørge for lidt godt at spise og drikke.
Når vi er klar til det, skal vi lytte til et par digte
af Benny Andersen og måske synge et par sange.
På fornøjeligt gensyn
GRUPPE 5
7

Vi har nogle jubilæer, som vi siger tillykke med:
Jytte Kofoed
Anne Marie
Solveig
Tove

15. april
25. april
27. april
27. april

40 år
20 år
5 år
5 år

Gildeting 8. marts
Tinget indledtes som sædvanligt med et fælles måltid - i år lækkert smørrebrød.
Herefter var Pop blevet bedt om at fortælle den rigtige historie – efter at vi nu til 65-års jubilæet
havde hørt historier fortalt af personer, der ikke havde været med fra starten.
Pop opsummerede på en halv time sin spejder- og gildetid, hvorunder det bl. a. afsløredes, at han på
en jamboree i Holland i 1936 havde udvekslet håndtryk med selveste lord Baden-Powel!
På gildetinget var 23 brødre ud af 28 mulige tilstede.
Af gildemesterens beretning fremgik at der i året havde været stor aktivitet med 12
gildearrangementer. Endvidere viste referaterne fra grupperne, at der også her havde været stor
aktivitet - lige fra udflugter til kulturminder, over filosofi til hygge og planlægning af arrangementer.
Randis forslag om at give et bidrag til forbedring af kosten på et børnehjem i Nepal blev godkendt
med 2.000 kr. svarende til et års behov.
1. gildes forslag om at ændre aktiviteten i den fælles Broderfond, så der fremover ved dødsfald ikke
gives kontanter, men stadig en buket til efterladte samt en bårebuket, blev enstemmigt vedtaget.
Forslag om at oprette en egen Broderfond med kontantudbetaling blev enstemmigt forkastet.
Regnskab og budget blev godkendt med en formue på 26.000 kr. og et fremtidigt kontingent på 235
kr. i kvartalet.
Samtlige valg var genvalg, så den del af tinget blev hurtigt afviklet.
Under eventuelt anmodede kansleren om, at man snarrest meddelte adresseændringer m.v. til det
kommende årsprogram.
Endvidere var der fra Vibekes gruppe forslag om at man som fællesprojekt arrangerede oprydning af
vejkanter efter vejsvin. Der arbejdes videre med forslaget.
Og sådan sluttede tinget i god ro og orden.
Referent gruppe 5

Gildet har modtaget et takkekort fra Gurli:
Gode venner!
Tak for blomst og opsats til min fødselsdag –
Og tak for mails og besøg.
Gurli
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Sct Georgs gildet i Rødby

Afgørelsen om hvilket løsning man vælger, bliver
først afgjort når anlægsloven om projektet
fremsættes og vedtages i Folketinget. Med
vedtagelse af denne lov, fastsætter Folketinget
anlæggets udformning og vilkår, herunder hvordan
byggeriet fra kyst til kyst skal udføres. Denne
anlægslov forventes vedtaget i Folketinget her i
2011.

Liljen april 2011
Lokalredaktør:
Helge Lund Tlf.54607370
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk
I den sidste udgave af Liljen fortalte jeg en smule om
vores gildemøde på havnen i Rødbyhavn hos
Fehmarn Bælt A/S, afdelingen der på Den Danske
Stats vegne forbereder, planlægger, finansierer samt
styrer driften af kyst til kyst forbindelsen mellem
Rødbyhavn og Fehmarn. Når projektet står færdig i
2020 vil afdelingen ligeledes stå for den daglige
drift.
Driftsingeniør Mogens Hansen tog i mod os i hallen
på den gamle værftsadministrations bygning.
Fortiden er selskabet beskæftiget med at foretage en
VVM undersøgelse, der er en redegørelse for,
hvordan projektet vil påvirke det omgivende miljøet i
bygge området. Det forventes, at den faste
forbindelse over Fehmarn Bælt vil tælle positiv i C02
regnskabet, når de energikrævende færger forsvinder.
VVM undersøgelsen indebærer, at man har undersøg
såvel fugles mængder og trækruter samt fauna i
bæltet, fiske arter, deres liv og mængder i farvandet.
Denne VVM undersøgelse bliver afgørende for
beslutningen om gennemførelse af projektet som en
bro- eller en tunnelløsning.
Vi som gik og troede, at det var vedtaget, at
forbindelsen skulle være en tunnel. Dette efter de
politiske udtalelser, der kom efter mødet mellem
danske og tyske politiker og myndigheder fra begge
lande. Dette mødet om projektet blev holdt på
Lalandia, her i begyndelsen af 2011, -men nej sådan
hænger sagen ikke sammen.

Begge lande har ratificerede planerne for projektet,
hvilket skete i 2009.
Selv om der har været skrevet en del i pressen om, at
der på tysk side er modstand mod bygning af
forbindelsen, har denne forening kun kunne mønstre
ca. 400 medlemmer, og at modstanden udelukkende
er et lokalt Fehmarn problem.
Mogens Hansen fortalte også, at der i Tyskland
blandt politiker og embedsmænd, var en del ærgrelse
over, at tyskerne ikke blev medejere af forbindelse.
Grunden hertil bunder i , at da man vedtog projektet i
Den Tyske Rigsdag, var der på det tidspunkt ikke
politisk flertal for at deltag i projektet.
Da Den Danske Stat kommer til at stå som eneejer
af projektet, bliver det ligeledes staten der kommer
til at stå for drift og vedligeholdelse af kyst til kyst
forbindelsen igennem Fehmarn Bælt A/S. Det
bevirker at betalings anlæg, vedligeholdelse afdeling
samt sikkerhedsorganisationen kommer til at ligge i
Rødbyhavn.
Mogens Hansen afsluttede med at sige til os: ”Husk
nu at nyd, at kunne kører til og fra Lolland de næste
4 til 5 år, derefter vil der komme en periode, hvor
trafikken bliver så intens, at det næsten bliver
umuligt at komme frem”.
**********
Her den 24. april har Inge været medlem af Sct.
Georgs gildet i 40 år. Der er næsten ikke den plads
Inge ikke har bestredet i sit lange medlemskab af Sct.
Georgs gildet. Inge har altid været god til at gå i
forhånd og at tage sin tørn. Et rigtigt stor tillykke
med dagen samt et ønske om et langt og aktivt gilde
liv.

Hus-kat:
Sct Georgs gildehal 26 april kl. 1930 i Willers gaard.
Inges jubilæum festligholdes denne aften
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Sct. Georgsgildet i
SAKSKØBING.

Lokalredaktør
Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
Telefon 54704161.
e-mail:

TILMELDING til Lotte
på tlf. 54707312 eller mail
virkelyst@hansen.mail.dk
gruppevis senest den
20. april. Vi håber på godt
fremmøde til denne indholdsrige aften.
Gildehilsen Lotte, Gr. 1.

bogjlohse@gmail.com

At huske i april:
14.15. og 16. Påskemarked.
27. Sct. Georgsgildehal.
Påskemarked.
Igen i år kan vi bruge Info-huset på Torvet
til at sælge vores påsketing fra.
Det er den 14., 15. og 16. april det foregår.
”Kreativ
Gruppe” har fremstillet mange fine
påsketing, dekorationer, lækkerier samt
masser af gaveideer i forårsdesign. Forhåbentlig får vi nogle gode dage
med en god omsætning. Kom selv på Torvet
og se, hvad der byder sig og få en lille snak
med
”de kreative”.
Forårshilsen Birgit. (red.)

Sct. Georgsgildehal.
Onsdag den 27. april
kl. 19.30 på Saxenhus.
Der vil være optagelse af Jonna Ebbe, - og
Peter
Petersen skal aflægge væbnerløfte. Vi skal
høre Sct.
Georgsbudskabet og danne broderkæde med
løfteaflæggelse. Desuden skal vi i
gildehallen indsætte ny skatmester Anni,
som
afløser Peer, og vi skal indsætte Lone som
overtager
kanslerposten efter mig, som har haft dette
hverv i seks år. I eftergildehallen
serveres en let anretning samt kaffe/the. Der
kan købes øl og vand.

Gildeting den 5/3. (ref.)
Som sædvanlig foregik vores gildeting på
Sakskøbing Vandrerhjem. 27 deltagere.
Gm Jørgen bød velkommen, Gerner blev
valgt til dirigent og Annelis til referent.
Beretning fra gildemesteren var udsendt og
blev godtaget. GM meddelte, at han IKKE
modtager genvalg, når han til næste år er på
valg. Regnskab og budget var omdelt og
skatmester Peer gennemgik posterne.
Kontingentet fastholdes i 2011, men en
forhøjelse må forudses i 2012.
Der var trykfejl i budgettet,
idet kontingentet til landsgildet er på 13.300 kr.
hvilket bevirker et driftsunderskud på 2700
kr. Der blev stillet spørgsmål vedr.
størrelsen på kontingentet til landsgildet,
som mange af os mener, er alt for højt og
tager for stor en del af kontingentkronerne.
Der blev igen opfordret til, at man betaler
kontingent i
den første måned, som kontingentet dækker.
Regnskab og budget blev godkendt.
Så var det tid til valgene.
Liselotte afgår som kansler efter 6-års
reglen, og Lone blev valgt til gildekansler.
Lotte er automatisk suppleant. Peer havde
efter nøje
overvejelse besluttet at stoppe som
skatmester, idet
han ofte er på arbejde både aftener og weekends, - men
Anni blev valgt til ny gildeskatmester, dog
kun for en to-årig periode. Og Peer
er så suppleant.
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Anne-Birthe modtog genvalg som GIM,
hvilket nu hedder GIS og betyder ”gildets
internationale sekretær”. Vores stavherold
Mary-Ann blev også genvalgt, - og det
samme gjorde faneherold Erik M.
Gruppernes og telefonkædernes beretninger
var udsendt og gav ikke anledning til
spørgsmål.
Ingen indkomne forslag.
Under Eventuelt havde Annette, som dog
ikke kunne være til stede, stillet
spørgsmålstegn ved om ikke tiden er løbet
fra vores julemarked. – Det var der vist bred
enighed om, men hvad sætter vi i stedet, kan vi få en rimelig indtjening ved kun at
sælge fra Info-huset. I så fald skal vi holde
åbent flere gange i løbet af
november/december.
Grupperne
blev af gildemesteren bedt om at drøfte det
og gerne komme med alternative forslag.
Det blev også påpeget, at det netop i år er
30. gang, uanset hvordan vi holder det. Der
skal findes en afklaring på spørgsmålet
inden udgangen af april måned.
Fra Kulturgruppen oplyste
Jannie, at man gerne vil have gildet til at
lave Cafe i forbindelse med kunstudstilling
på Saxenhus den 30. sept., som er datoen
for kulturnatten. Det skal undersøges, om vi
i det hele taget kan få tilladelse hertil.
Også under Eventuelt oplyste GM, at gildet
bliver 65 år i maj. Dette skal på en eller
anden måde markeres,
dog ikke med reception osv. Der kom
tanker frem om en madpakkefest eller
”noget” i forbindelse med nattergaleturen.
Det skal grupperne også snakke om.
Støt din by Sakskøbing,
dette initiativ er absolut en succes, som der
var bred enighed om, at gildet kan tilslutte
sig. Vi støtter bl.a. ved at tage vagter i InfoHuset, hvor der sælges donerede ”varer/ting
og sager”
til fordel for projektet.
Snakken gik
løst og fast blev vendt

og drejet. – kaffe og boller blev indtaget,
hvorefter tinget blev erklæret afsluttet
Kl. 21.15.
Således husket og refereret
af Birgit. (red.)

Tillykke til GERNER med fyrre år, altså i
GILDET, sig forstår.
Den 22. april - præcis den dato det var,
hvor du i gildet dig indskrevet har.
Spejd og natur er vist det element,
hvorunder de fleste af os har kendt
dit værd, og din store evne især til ret at
forstå idealernes værd. Af økseløb så mange
du har- i tidens løb arrangeret – og var
fantastisk især ved lejrbålet, - og ”at feja
med PIPA” os alle betog …
Med nattergale de senere år,
en tur ud i skoven med Gerner vi får,
for tilfældets skyld vi i bilen dog kan
få hørt, hvordan nattergalen slår an.
En anden ting, hvor du skam også er kendt,
det er jo på gildeting som dirigent.
Det er på din helt egen måde
du er – til stadighed aktiv i gildet, vi ser.
Til slut her med 40 års gildeliv står –
Tillykke – et tjekkerlik
også du får. (red.)
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D
Diissttrriikktteett hhaarr ppllaannllaaggtt
fføøllggeennddee m
møøddeerr::

2010-2011
September

20 Distriktsgilderådsmøde

Oktober

26

Fellowshipday

November

13

I-dag, Kl 9.00 i slagelse

Januar

17

Distriktsgilde rådsmøde

Februar

28

Distriktsgildehal

Maj

18

Distriktsgildeting

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT
DGM:

DGK:

Lis Mølvig
Henriksen

Italiensvej 55

Jannie Johansen Lunden 5

4800 Nykøbing F.
lmhenriksen@gmail.com

2622 6747

4990 Sakskøbing
2213 3739
jannie.johansen@nordicsugar.com

DGS:

Birte Larsen

Italiensvej 1A

4800 Nykøbing F
Birte_l@Hotmail.com

5482 4616

DIS:

Lisbeth Bælum

Fuglekongevej 54

4930 Maribo
libaelum@yahoo.dk

6177 1946

DUS:

Villy Grønlund
Hansen

Egevej 10

4970 Rødby
eghvgh@hotmail.com

5460 1622

Orenæsvej 31

4700 Næstved
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk

2619 9318

Webred.:

Espen Buch
Kristensen

Deadline: d . 1 5 / 0 4

