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Aprilsnar 2001 — metrotog løbet løbsk på Rådhuspladsen.

Månedens Citat: At vælge tvivl som livsanskuelse svarer til at
vælge ubevægelighed som transportmiddel.
Yann Martel (født 1963) Dansk forfatter, journalist, og tv-vært.

Lolland – Falster Distrikt

2011 - 2012

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK:
Jannie Johansen

Lunden 5, 4990 Sakskøbing

jannie.johansen@nordicsugar.com
Mobil: 22 13 37 39

DGS:
Birte Larsen

Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F

birte_l@hotmail.com
Mobil: 30 24 46 16

DIS:
Solveig Garsdal

Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

DUS:
Villy Grønlund Hansen

Egevej 10, 4970 Rødby

eghvgh@hotmail.com
Tlf: 54 60 16 22

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

2011:
6. september
28. september
25. oktober
12. november
13. november

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde i Maribo
Distriktsarrangement med Ridderhal
Fellowshipday
I-dag i Slagelse
Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling

2012:
17. januar
23. maj
Uge 28

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
Midtvejstræf
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Lolland – Falster Distrikt

2011 - 2012

Der indkaldes til Distriktsgildeting den 23. maj kl. 19, Saxenhus i Sakskøbing
Dagsorden i følge vedtægterne for Lolland – Falster Distrikt
Forslag til drøftelse på Distriktsgildetinget skal være Distriktsgildeledelsen i hænde
senest den 20. april.
Da Jannie Johansen er blev valgt til GM i Sakskøbing, skal denne post besættes,
kandidater til ny DGK kan ringe eller sende e-mail til undertegnede:
lmhenriksen@gmail.com
Endelig dagsorden samt DGM beretning vil foreligge i næste nummer af Liljen.

Datoplan for Distriktet 2012/2013
Dato

Aktivitet

5. september 2012

Distriktsgilderådsmøde

24. oktober 2012

Fellowshipday

11. november 2012

Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling

16. januar 2013

Distriktsgilderådsmøde

16. marts 2013

Distriktsarrangement

15. maj 2013

Distriktsgildeting

Distriktsgildeledelsen
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Referat fra Distriktsgilderådsmødet den 17-01- 2012.
1.

Siden sidst.
Rødby: Efterårsgildehal – Indsamling til Dansk flygtningehjælp – Østersø tur med
julefrokost – Fredslyset blev hentet – Aftengadesalg til jul – Nytårsgildehal.
Maribo: Afholdt 70 års fødselsdag – Givet donationer til bl.a. Spejderne og scleroseforeningen – Nytårsparade for spejderne – Næste arr. Nytårsgildehal.
Sakskøbing: Børnecirkus og bemanding af motionspladsen i forbindelse med
Kulturnatten – frivillig dag med besøg af 4 politikere – Virksomhedsbesøg på
Nykøbing Sukkerfabrik – arr. dag for den sociale virksomhed Vandrehjemmet med
forskellige aktiviteter i naturen – Gildehal med foredrag om Sirius patruljen, og det
var en af vor egne gl. spejdere som havde været med i patruljen – Julestue for
telefonkæden – Julestue – Jul for enlige – Nytårstræf med spejderne – Nytårsgildehal - Det næste arr. bliver en sangaften.
1.Nyk: Vi bruger vores kræfter i Sørup – Fødselsdags gildehal sammen med 2. Nyk
– Julestue – Nytårsgildehal.
2. Nyk: Deltaget i Landsgildetinget – Fellowshipday – gildehal med foredrag – juleMøde – Fødselsdags gildehal sammen med 1. Nyk. Nytårsgildehal – Dansk flygtninge hjælp – Maribos jubilæum – Nytårsparade sammen med KFUM spejderne.

2.

Evaluering af Fellowshipday og hvordan kan vi arrangere det i fremtiden.
Inputs: Udmærket arrangement – flere vidste ikke noget om MAF før foredraget –
meget spændende - død spændende – fantastisk god aften – synd at der ikke kom
flere – misforståelser omkring dato, men har været meldt ud fra start af året –
Lis: Indhold ser ud til at være godt. I-dag står ikke mål med det arbejde Villy, har
lagt i det, kun få fra vores område deltager, skal vi lægge kræfterne i Fellowshipday
i stedet?
Mona: Man kunne lave det en lørdag, starte tidligt, så man kan komme hjem til
Spisetid.
Tom: Det kan da godt afholdes om aftenen.
Lone: Som arbejdsramt er det bedst en aften.
Victor: Prøve at promovere det noget mere.
Delte meninger om gildehallen skal ligge først eller sidst.
På spørgsmålet om hvorledes det skulle arrangeres om de skulle være DIS og GIS
Sammen med grupperne, var man enige om at man skulle tilbage til den gamle
model, hvor det går på skift mellem gilderne, og det afholdes en aften med foredrag.
Rødby tager sig af Fellowshipday 2012.

3.

Hvilke aktiviteter skal GIS og GU være med til at løse i fremtiden.
Der er kun 2 gilder, der har en GIS og en GU. Distriktet skal måske melde ind til
landsgildet at de er en uddød rase på gildeplan hvorimod de skal være på
distriktsplan, men der skulle gerne være indhold til disse poster. Kunne DUS
sammen med GU stå for en I-dag.
Victor: Er der behov for dette arrangement?
Torben: Har vi brug for en uddannelses gruppe?
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4.

DGT – hvor kan det afholdes.
Afholdes på Saxenhus Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing.

5.

Midtvejstræf 2012.
Ole: Afholdes i uge 28, indholdet velkendt, da der ikke skal ændres for meget i
Programmet for ugen. Der vil komme flere informationer på DGT.
Lis: Behov for hjælp fra Distriktet og alle gilderne, skal komme fra jer (1. Nyk. F).
Ole: melder tilbage til gilderne og distriktet ved behov.
Der vil være friluftsgildehal om onsdagen i uge 28.
Hjælp til gode ideer på pladsen eller guidet ture, der vil være en tippi til leg på
pladsen.
Ole sætter noget i Liljen i februar udgaven.

6.

Kort rapport fra Gilderne.
Se punkt 1.

7.

Eventuelt.
Ingen stigning på kontingent i 2012.
Besse: Orienterede om dette års arr. af Water wold – som i år hedder Afrika og
Vil blive afholdt i Knuthenborg den 22. og 23. september. Der har været afholdt 2
møder, og der er nedsat en gruppe, som vil lave et oplæg til en historie og poster.
Deltagerpris på 105 kr. Der vil blive givet point på posterne som man gjorde førhen,
da dette er et ønske fra spejderne.
Der er overført 19.000 kr. fra sidste arrangement.
Der vil komme noget i Liljen om arrangementet.
Der ønskes økonomisk støtte fra gilderne til arrangementet, som I måske kan have
med på jeres gildeting. Der er ikke lavet noget budget endnu.
Sakskøbing, Birgit:
Orienterede om det stor spejderløb i Vordingborg, som Saxsez står for.
Gilderne er blevet bedt om at stille med 30 personer, som statister på et plejehjem,
og det er da lige noget for os.
Det løber af stablen den 25. februar fra om morgenen
til ca. 17:00, spørg i jeres gilder om der er nogen der har lyst til at være med. Svar
inden 1. februar.

Tinget sluttede kl. 21.25, 20 gildebrødre deltog.

Jannie Johansen
Protokolfører.
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ZAXSEZ 2012

OPRØR

ZAXSEZ GRUPPEN

Kære gildefolk i Vordingborg, 2. Nykøbing, Maribo og
Sakskøbing Sct. Georgsgilder.
Efter et veloverstået Zaxsez arrangement, vil jeg gerne på
løbsledelsens vegne viderebringe en stor tak for hjælp og
medvirken til, at ”plejehjemmet” blev en rigtig god post og en vigtig
del af dagopgaverne.
Det betød meget, at I gik op i rollerne som plejehjemsbeboere, og
det fremgår af den efterfølgende evaluering fra patruljerne, at de
følte, at de virkelig blev nyttevurderet.
Der kom mange gode bemærkninger frem i evalueringerne, men
den bedste får I her, hvor en patrulje udtrykker: ”Det var sejt, at det
var rigtige gamle på plejehjemmet”.
Jeg tror, vi alle (på trods af trapperne) havde en
dejlig oplevelse, og hvis vinduerne på plejehjemmet havde vendt
den rigtige vej, kunne vi have fulgt aktiviteterne i skolegården hele
dagen, vi så jo ikke lige, hvordan det virkede, når alle var samlet.
Men forhåbentlig ses vi en anden gang, når spejderne kan bruge
os.
Zaxsezhilsen
Birgit.
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Maribo

RECEPTION

www.sct-georg.dk/maribo

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

April
11.
24.

Byløb
Sct. Georgs Gildehal

Maj
12.

Tur til Stævns

Den 26. april 1962 blev Jytta Christensen
optaget i Sct. Georgs gildet i Maribo, og
pludselig er der så gået 50 år!
Det vil vi gerne fejre sammen med Jytta før
Sct. Georgs gildehallen den 24. april 2012
og inviterer derfor til reception i Sognets
Hus, Kirkestræde i Maribo fra kl. 17.0019.00 og hvor vi er vært ved et let traktement.
Efterfølgende holder vi
SCT. GEORGS GILDEHAL fra kl. 19.15 ?
Da der vil være svendeoptagelse og udnævnelse af ny flagherold, er det en lukket gildehal. Eftergildehallen er til gengæld åben
for gæster og der vil blive serveret kaffe og
lagkage til en pris á 25 kr.
Gildeledelsen håber at se rigtig mange gildebrødre møde op for at fejre vores alle
sammen Jytta og vil gerne bede om tilmelding til både reception og/eller gildehal.
Besked gives til gildemester på
victorbirch@mkpost.dk
senest den 17. april 2012.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
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Byløb
Til
KFUM-spejderne Knuthenborggruppen –
FDF, Maribo – Maribo spejderne – KFUM
Maribo gruppe - gildebrødre i Maribo.
Sct. Georgs Gildet i Maribo vil igen i år
invitere spejdere/FDF´ere i alderen 10 – 23
år, deres forældre og søskende samt
ledere/bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte
korps og gildebrødre til en spændende tur
rundt i Maribo
ONSDAG DEN 11. APRIL 2012.
Vi vil give jer alle muligheden for at lære
hinanden bedre at kende og samtidig måske
også lære lidt mere om Maribo.
Programmet for aftenen er følgende:
Kl. 17,00: Alle mødes på Maribo Torv –
iklædt tøj til udendørs aktivitet i ca. 3 timer
Spejdere og FDF´ere møder i uniform!
Efter velkomst m.m. inddeles I i blandede
hold – spejdere og forældre er på hold
sammen og ledere/gildebrødre er på hold
sammen.
Tur rundt i Maribo til spændende steder!
Ca. 20: Traktement til alle.
Ca. 20,30: Afslutning.
Vi slutter i Administrationsbygningen,
Jernbanegade, Maribo.
Hver deltager skal medbringe:
Tøj til udendørs brug – lygte – blyant –
papir.
I vil få lidt proviant med til jeres tur rundt i
Maribo.
Tilmelding skal ske – korpsvis – med angivelse af antal spejdere, spejdernes alder
samt antal forældre og søskende til
"Besse", Maria Gade 28, 4930 Maribo
tlf. 54 78 10 39/mail: besse.j@get2net.dk.
senest den 23. marts 2012.
På tilmeldingen skal opføres navn og alder
på hver deltager.
Vi håber at se rigtig mange spejdere/
FDF`ere, forældre, søskende, ledere,
bestyrel-sesmedlemmer og gildebrødre
denne aften.
Med spejderhilsen
Spejderlauget

Bengnavergilde
Kulturelt laug kaldte til gilde den 24.februar
i spejderhuset i Maribo.
Den dag var det endnu mørkt klokken
syv, da festen skulle starte. Jeg fornemmede
ved ankomsten, at der udenfor huset foregik
skumle ting ved husets gavl. Mørke skikkelser bevægede sig rundt, en svag

ulmen kunne anes i mørket, duften af kød
og kul var ikke til at tage fejl af og klukken
af øl i dåse anedes.
Jeg tog ikke videre notits af dette og trådte
indenfor, hvor jeg klart fornemmede at
kulturelt laug allerede var godt i gang med
festen, selvom ingen gæst endnu var
ankommet. De udendørs sysler viste sig
senere at være tre grillmestres aktiviteter.
Der var dækket borde med bestik, tallerkner og ølglas der var en voksen mand værdig. Første ret var allerede stillet frem i
form af små fine skåle med suppe, der dog
senere viste sig at være skylleskåle. Vi fik i
hvert fald forbud mod at drikke indholdet.
Laugets forkvinde præsenterede aftenens
menú: Gnaveben ( af mig ukendt oprindelse, formodentlig et dyr et sted mellem
kat og elefant, at dømme efter størrelsen på
knoglerne ), fedt i krukke, rugbrød, salt og
agurkesalat. Det var så her suppen blev til
skylleskåle, og det var egentlig ikke så
ringe, da alle blev fedtede op til både albuer
og ører.
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Et lille fjernbetjent orkester spillede tysk
bierstubemusik. Forsøg på at skjule fjernbetjeningen og et enkelt økseangreb mislykkedes undervejs.
Sange blev sunget undervejs og enkelte
kommentarer til de omdelte tekster forekom. Det blev bl.a. bemærket, at det var
forbudt at kravle under bordet og bide sin
jævnkristen i benet.
Det skal nævnes at en ung mand, der
indimellem ses optræde i korte bukser, blev
Kåre-t som årets bengnaver. Han blev under
megen festivitas udstyret med forklæde og
en knogle, der efter størrelsen at dømme
stammede fra en dinosaur. Det var ikke
uden stolthed at han modtog denne æresbevisning. Han var forinden blevet rost kraftigt af det samlede laug, der i et vekselkor
fremhævede hans dyder.
Omkring femogtredve personer deltog i
dette kulturelle arrangement, der alene blev
afholdt fordi det er godt at feste. OG DET
VAR DET!
Tak fordi jeg måtte være med
venligst
Niels Erik Jehrbo.

Gildeting
Da solen gik ned en af de første forårsdage i
år, startede vores gildeting.
38 (svarende til 73%) var mødt, så Mejsehuset var fyldt godt op.
Vi startede med spisningen, der bestod af
sildemadder efterfulgt af hakkebøf med
bearnaisesovs. Det forlød, at gildemesteren
havde sammensat menuen.
Sædvanen tro stod Maribo Spejderne for
denne kulinariske del.
Herefter styrede Døs os sikkert igennem
den lange dagsorden, mens vi andre nød
kaffen med hjemmebag.
Gildemesterens beretning og Skatmesterens
regnskab blev godkendt uden den store
debat.
Der var et forslag, og det blev vedtaget. Det
betyder, at vi fra nu af synger sidste vers af
”Spejderbror” inden vi går hjem fra gildehal.
Budgettet blev også vedtaget - med et
planlagt underskud, idet der skal investeres
ca. 8.000 kr. i Julebazaren.
Der blev oprettet et håndværkerlaug til at
udføre det grove i.f.m. disse investeringer.
Kontingentet blev forhøjet med 10 kr. til
330 kr./halvår.
På nær flagherold var der genvalg over hele
linjen. Erik Bjerndrup blev valg og overtager ved næste gildehal fanen fra Vagn, der
har passet den i seks år.
Egentlig skulle vi have valg ny gildemester,
da Victor har haft posten i seks år, men da
seksårsreglen nu undtagelsesvis kan fraviges, tager han to år mere. Tak for det.
Endelig aflagde de enkelte laug beretning
om deres aktiviteter, og konklusionen må
være, at det går rigtig godt.
/ tba
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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, marts

og lidt af maj

2012:

Torsdag d. 19. april: Sct. Georgs Gildehal, på Tingstedvej 4-6, 4800.
Mandag d. 7. maj:
Aftentur.
Torsdag d. 31. maj: Sæsonafslutning.

Gule ærter og gildeting:
Først tak til Dorte for nogle rigtige gode ærter og tilbehør!
Gildetinget bød ikke på de store overraskelser, så der var tid til en lidt bredere
snak end vi ellers er forvent med, mange emner blev vendt. Regnskabet så
fornuftigt ud og det nuværende kontingent blev fastholdt. De fleste valg var
genvalg, Dorte blev ny redaktør og frimærkebankbestyrer, Leif blev
revisorsuppleant eller som det i henhold til den nyere forenings jura kaldes
”bilagskontrollantsuppleant”.
Spejderfonden har sat sig for at male Amagerhuset inden Midtvejstræf, drøftede
også at anskaffe en ny gennemstrømningsvandvarmer til toiletbygningen og
evt. investerer i en varmepumpe til huset for at få nedsat Elforbruget.
Udlejningen kunne godt være bedre, men i år løb regnskabet lige rundt.
Nogle i området har brugt vores container, der er fundet frem til vedkommende
som med trusler om betaling og anmeldelse nu har hentet affaldet. Vi har også
registreret tyveri af brænde, men har ikke fundet synderne – endnu!
Det er sjældent at et gildeting kan betegnes som hyggeligt – men det kan man
vist sige om dette år ting.
O.S.

Sct. Georgs Gildehal
Torsdag d. 19. april kl.19, Tingstedvej 4-6, 4800 Nykøbing F.
Beate og Leif lægger hus til arrangementet og vi håber alle kan komme!
Vi skal jo denne aften forny vort gildeløfte, Der er som bekendt ikke nogen
udskiftninger i gildeledelsen - de sidder hvor de sidder!
Efter gildehallen skal vi have en let anretning til sædvanlig overkommelig pris.
Tilmelding til gildemesteren på tlf. 23 30 93 43 eller osscout@gmail.com senest
d.14. april. Du kan lige så godt reservere aftenen og tilmelde dig nu – så det
gjort!
Ingen kan vel være i tvivl om, at det bliver en rigtig god og interessant aften,
når vi slippes løs i værkstedslokalerne.

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
danner i uge 28 rammen om distriktets
Midtvejstræf 2012
du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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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:

19. Sct. Georgs Gildehal. Grp. 4 arr. Grp 3 ref.

8. Gildemøde. Grp. 2 arr. Grp. 1 ref.

SCT. GEORGS GILDEHAL
Torsdag den 19. april 2012 kl. 18.30
Gildehal med optagelse finder sted i GEDSER KIRKE.
Eftergildehallen tilbringer vi i TOLDCAFEEN, hvor Annette vil servere kamsteg,
stegt som vildt og roulade til kaffen/teen til en pris af 160 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding skal ske senest fredag den 13. april 2012
til Birte Larsen, tlf.: 30 24 46 16 eller mail: birte_@hotmail.com
Gruppe 4
11

GILDETING DEN 8. MARTS
Vi var lidt forsinkede, og kom først, da spisningen var overstået. Men vi hørte stor ros
om den ret, der var blevet serveret ved mødets start.
Som sædvanlig var der hyggelig snak ved bordet, netop kl. 19,00 tog Gildemesteren
ordet og så begyndte gildetinget. Flemming blev valgt som dirigent, og Flemming
startede med at fastslå, at gildetinget var rettidig indkaldt, dels gennem Liljen og dels
ved brev. Birthe Flindt blev valgt som protokolfører.
Gildemesterens beretning fortalte om et aktivt år i Gildet.
Der var indkommet nogle forslag, blandt andet et forslag om at sætte prisen for møder
op, da det efter generelle prisstigninger på madvarer i samfundet, kan være svært at få
budgettet for møder til at hænge sammen, for den arrangerende gruppe. En
prisforhøjelse blev vedtaget.
Et andet forslag gik ud på, at lave interessegrupper/laug. Dirigenten gjorde
opmærksom på, at i så tilfælde ville være nødvendigt at ændre vedtægterne. Man
enedes om, at sådanne grupper kan iværksættes sideløbende med de bestående
grupper. Så nu er det bare om at tage initiativ og samles om interesser.
Et forslag blev trukket tilbage, da der var sammenfald med et andet forslag.
Regnskabet blev godkendt.
Beretningerne fra grupperne tydede på god aktivitet i grupperne. Der kom et ønske om
at få mulighed for at deltage, når en gruppe f.eks. skal til et foredrag eller andet.
De fleste grupper havde også ordnet verdenssituationen!
Valgene til diverse poster kom på plads, en del var genvalg. Flemming overtager
Gildemesterposten og Jytte Peterson overtager Gildeskatmesterposten.
Vi fik kaffe og the med dejlig hjemmebagt kage.
Vi sluttede på sædvanlig vis og sagde tak for i aften.
Et godt møde var slut.
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Gildemøde tirsdag den 8. maj:
Vi har prøvet i gruppe 2 at gå lidt nye veje. Vi har lyst til at invitere på en vinoplevelse
til ovenstående møde. Oplevelsen består såvel i anekdoter og fortællinger, smagning af
vine samt orientering om det smagte, garneret med lidt at spise (det vi spiser kan ikke
betragtes som et måltid).
Til alt dette har vi, som guide, fået Jes Jonigk fra Marius Mortensens Eftf. A/S
Du har forhåbentlig fået mail om dette og tilmeldt dig til dette spændende arrangement
Med Gildehilsen
Gruppe2

Gruppemøde på Spejdermuseet, 23. maj
Gruppe 3 har besluttet, at gruppemødet i maj skal afholdes på Spejdermuseet i
København.
Vi indbyder øvrige Gildebrødre til at deltage.
Dagen er onsdag den 23. maj, hvor Museet har åbent kl. 17.00 til 20.00.
Vi forestiller os, ca. kl. 15.30 at fylde de nødvendige biler, besøge Museet ca. 2 timer,
få noget at spise og derefter køre, så vi kan være hjemme ca. kl. 22
Vi har endnu ikke besluttet, om vi skal spise medbragt mad, eller om vi skal finde et
spisested. Herom i næste måned.
Eventuel tilmelding til Martin på mail: martin@sonderskov.net
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Sæsonafslutningen er flyttet fra 12/6 til 14/6
Planen er, at vi fra kl. 18 til 21 sejler en aftentur med Middelaldercentrets 2 største
skibe, Agnete og Sophie (se billede herunder).
Skibene er åbne med primitive siddemuligheder, men med god plads.
Alt efter vejret anbefales fornuftigt tøj, og eventuelt et siddeunderlag.
Der sejles for sejl i størst mulig omfang, men der er motorer, så hjemturen skulle være
sikret.
Der kan medbringes mad og drikke, men der kan også bestilles en spændende
middelalderkøkken inspireret picnic-pakke med følgende indhold:
varmrøget laks med urter, kanelstegt kylling, ristet oksepølse med syltede rødbeder,
lufttørret og saltet kød med urter, ost med druer. brød, smør og stærk sennep samt
engangsservice, alt pakket i transportkasse.
Prisen for sejlturen er 150 kr. /person.
Picnic-pakken koster 148 kr. for voksne og 75 kr. for børn.
Da passager-antallet er begrænset til 24 gælder "først til mølle", primært for
gildebrødre og ægtefæller, og hvis der er ledige pladser en uge før turen, kan de ledige
pladser tilbydes børn, nære venner m.v.
Tilmelding, herunder eventuelt bestilling af picnic-pakker, til Martin på mail
martin@sonderskov.net
Oplysning om mødested m.v. følger i en senere måned.
Med venlig hilsen gruppe 3
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Sct Georgs gildet i Rødby

Af donationer er der udbetalt 2500 kr. Her af 500
i medlemskab til Svanevig Hospice i Bandholm
samt 2 x 1000 kr. til menighedsplejen i
henholdsvis Holeby og Rødby. I beretningen
blev ligeledes nævnt arrangementer, der i årets
løb var blevet afholdt af distriktet såsom
ridderhal i Våbensted Kirke, Fellowshipday i
Sakskøbing samt I dagen i Slagelse.

April måned 2012
Gildemesterens beretning blev godkendt.
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Tlf. 54605370
E-mail: helgelund@stofanet.dk
Vores gildeting blev afholdt den 13 marts i
Willers gaard, og tinget blev en lidt kringlet
affære, da der skulle vedtages vedtægtsændring
til vores nuværende vedtægter. Vores samlede
medlemstal er 18 medlemmer. Betingelsen for
vedtagelses af en ændring var, at der til
gildetinget mødte 12 medlemmer op. Det var lige
hvad der gjorde, og næste betingelse var så at 2/3
af de fremmødte stemte for ændringen.
Vedtægts ændringen bestod i at tillempe vores
vedtægter til, at 6 års reglen blev elimineret,
således at vores nuværende gildemesteren Tom
kunne fortsætte i embedet ud over de 6 år, han
pt. havde siddet som gildemester. Det var eneste
mulighed for at Rødby gildet kunne fortsætte, da
der ikke var nogle af medlemmerne, der ønskede
at overtage embedet efter Tom.
Som dirigent blev valgt Jørgen. Som referent
blev valgt Tom.
Dirigenten konstaterede, at tinget var lovligt
indvarslet, og ordet blev givet videre til
gildemesteren, der fremlagde beretning, over året
der var gået. Beretningen var meget detaljeret.
Tom nævnte blandt andet julestuen i Willers
gaard, der på sidste gildeting blev nedlagt, da
besværet ikke stod mål med anstrengelserne.
Hertil nævnte han, at vi til kommende jul, burde
pynte vinduet i Willers gaard, som i 2011 stod
uden pynt, men intet blev vedtaget.

Regnskabet blev fremlagt af skatmesteren og
godkendt, der var dog en debat om udestående
medlemskontingenter, der i år var særlig stor.
Kommende kontingent betaling blev rettet ind
således, at alle betaler samme beløb, der vil
fremover ikke blive givet reduktion i kontingent
betaling for aktive ledere og pensionister. Alle
betaler 150 kr. pr kvartal fra 1. januar 2012.
Under beretning fra grupper og udvalg blev man
enige om, at nedlægge fredslysudvalget, da man
ikke kan se noget rimeligt i at bevare denne
tradition. Der er ikke længere forespørgsel efter
lyset fra plejehjem, kirker og andre sociale
institutioner, da brandmyndighederne generelt
har forbudt brugen af åben ild på alle
institutioner. Et af de sidste steder ilden har
været anvendt, er til at tænde spejdernes fakler
ved juleoptoget i Rødby, men myndighederne
har forbudt unge under 12 år, at gå med en
tændte fakkel. Dette forbud er indført af de
lokale brandmyndigheder i kommunen, som
følge af en generel stramning af reglerne for
anvendelse af åben ild efter Seest ulykken.
Gildetinget indeholdt meget mere end hvad her
er beskrevet, og referatet fra gildetinget
vil fortsætte i maj nummeret af Liljen.

Husk-at:
Sct Georgs Gildehal i Willers gaard den 23
april kl. 1930.

Fiskeknob
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i april:
23. Sct. Georgsgildehal.
Kære gildefolk.
Som annonceret i Sct. Georg nr. 1 2012, har vi her i Sakskøbing en 40-års jubilar og
en 25-års jubilar i april måned.
Arnold Larsen, tænk 40 år - siden du blev meldt ind i det gilde, du igennem mange
år har været med til at sætte dit præg på. Mange forskellige hverv har du haft i gildet.
Fast mand og meget aktiv på rigtig mange økseløb og andre arrangementer igennem
tiderne, ikke mindst julemarkederne som ”den lille købmand”. Dit store ansvarsfulde
hverv som kasserer for Sakskøbing Vandrerhjem blev uvægerligt den post, der vel
satte sig på halvdelen af de 40 års gildetid. En stor tak fra gildet og vandrerhjemmet
for den indsats. Og så må vi ikke glemme Kreativ Gruppe – her har du igennem
Bentes store engagement da også været med (på sidelinjen), det ved vi jo godt. Selvom du i flere år har stået ”udenfor grupperne”, har du været parat til at påtage dig
diverse opgaver, når der har været bud efter dig, og sådan håber vi selvfølgelig det vil
være fremover. Hjertelig tillykke med 40-års jubilæet.
Iris Sonn, 25 år som gildebror, - og allerede inden du blev meldt ind i gildet, var du
med til, sammen med Else Fjeldal, at starte telefonkæderne op, og det er her din store
indsats tæller. – Du har gennem alle årene bogstavelig talt taget hånd om hver enkelt
kædedeltager, og du gør det stadig i det omfang, det er muligt. Ved telefonkædernes
30-års fødselsdag i Lysemose, blev du behørigt hyldet, men igen skal der lyde en stor
tak for den indsats du gør og har gjort for telefonkæderne igennem alle årene.
Hjertelig tillykke med 25-års jubilæet.
Jørgen Lohse – nåh ja, det er mig, og dette er mit sidste indlæg som gildemester i
Liljen, TAK til jer alle for tilliden og for godt samarbejde, - jeg synes, der er mange
tiltag og mange arrangementer i vores gilde, - og jeg håber, Jannie vil få mange gode
oplevelser som gildemester, og jeg ønsker dig held og lykke med dit nye hverv.
Gildehilsen Jørgen.
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Sct. Georgsgildehal mandag den 23. april kl. 19.30
på SAXENHUS.
I gildehallen skal Jannie indsættes som gildemester, - vi skal høre Sct.
Georgsbudskab, og vi skal bekræfte vores gildeløfte samt danne broderkæde.
Efter gildehallen inviterer gruppe 2 på en let anretning + kaffe/the til rimelig pris.
Der kan købes drikkevarer.
TILMELDING gruppevis til Lilian på telefon 54 75 70 22. Sidste frist mandag den
15. april. – Vel mødt – og læg lige mærke til, at det (i den gule) planlagte
arrangement med spejderløb og gildehal i spejderhuset i år ikke gennemføres. Det er
fordi, spejderne på landsbasis netop den 23. april er en del af en større optakt til den
store ”Spejdernes Lejr 2012”, som også Sakskøbing Spejderne deltager i til sommer.
Gildehilsen Gruppe 2.
Gildetinget den 6. marts. (ref.)
Det blev et yderst stille og roligt gildeting med deltagelse af 22 gildebrødre på
Sakskøbing Vandrerhjem. Gerner ledede slagets gang, og Annelis valgtes til
protokolreferent. De udsendte beretninger var der ingen specielle kommentarer til, og
skatmester Anni fremlagde regnskabet, som blev godkendt. En kontingentstigning
på kr. 30,- pr. halvår blev vedtaget fra 1. april. Hvis man ønsker at få en påmindelse
pr. mail i stedet for girokort, kan man give Anni besked, det er mest relevant for
netbank-brugere. Der var bred enighed om, at distrikt og landsgilde ”satte sig på” alt
for stor del af kontingentet. Så skulle der vælges ny gildemester, Jannie Johansen
var opstillet og blev valgt med akklamation. – Herefter gik vi til Eventuelt, hvor
Anne-Birthe fremlagde planer om oprettelse af en naturgruppe, hvilket der var
interesse for. Gruppen vil forestå nogle naturarrangementer i løbet af året, som vi så
alle kan deltage i. – Til denne gruppe meldte sig Anne-Birthe, Gerner, Michael og
Jonna. – Så skulle der være lodtrækning til de almindelige grupper, det foregik ved
reel lodtrækning, og vi har nu 4 grupper, der starter deres virke efter sommerferien.
Under Eventuelt tilbød Anni, at vi kunne lave en form for abonnementsordning for
Liljen, således at man mod betaling kunne få den trykt og tilsendt, hvis man ikke
havde lyst eller tid til at studere den elektronisk. Ring til Birgit og hør nærmere, hvis
I er interesseret. Denne ordning skulle selvfølgelig IKKE gælde for de gildebrødre,
der ikke har eller har adgang til en computer. Fra Kreativ Gruppe efterlyses
lokaliteter til opbevaring af materialer og lidt færdige ting. Der skulle gerne skaffes
en løsning lige efter påskemarkedet. – Sluttelig gjorde Anni opmærksom på, at vi skal
finde ny skatmester til næste år, da hun så har haft tjansen de to år, hun påtog sig.
Efter kaffe og pålægsboller sluttede gildetinget kl. 21.30.
De nye grupper: Gr. 1: Lotte, Jane P., Sten, Lars, Bent, Lone - og Mary-Ann.
Gr. 2: Hanne K., Jannie, Jonna, Peer, Anni, Jane B.- og Annelis.
Gr. 3: Lilian, Birgit, Jørgen, Erik N., Annette, Keld - og Jette.
Gr. 4: Hanne J., Peter, Erik M., Bodil, Ingeborg, Vibeke, Inge - og Marianne.
Naturgruppe: Anne-Birthe, Gerner, Michael, Jonna.
Udenfor grupper: Iris, Arnold, Birgitte, Alis, Jørgen H., Nina og Poul Øbo.
Således husket af Birgit. (red.)
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