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    65. årg April 2013 Nr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu et af tidligere års aprilsnar billeder fra de danske 

medier. 

 

Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig 

prøvet noget nyt. 

Albert Einstein (født 1879)

http://da.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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 Lolland – Falster Distrikt       2012 - 2013 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Hanne Hansen Nystedvej 42, 4930 Maribo  hoeegh@hotmail.dk 

     Mobil: 24 43 54 78 

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 

 

 

 
2012:  Mødedatoer:  

5. september   Distriktsgilderådsmøde i Nykøbing F. 
24. oktober  Fellowshipday i Rødby 
11. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2013: 
16. januar  Distriktsgilderådsmøde 
16. marts  Distriktsarrangement 
15. maj  Distriktsgildeting 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:hoeegh@hotmail.dk
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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 Lolland – Falster Distrikt       2012 - 2013 

 

 

Distriktsgildetinget den 15. maj 2013 afholdes i ”Virkethus” på Falster. 

 

Dagsorden ifølge Vedtægt for Lolland – Falster Distrikt: 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning 

3. Forelæggelse af distriktets regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

Skal være distriktsgildemesteren i hænde senest 4 uger før 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 

kontingent til distriktet 

6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne 

DGM og DUS er på valg - begge modtager genvalg 

7. Valg af revisorer og suppleant for denne 

8. Drøftelse af arbejdet i Distriktet 

9. Eventuelt 

 

Alle gildebrødre kan deltage i Distriktsgildetinget, men kun Gildeledelsesmedlemmer 

har stemmeret. 

 

Den endelig dagsorden vil blive meddelt i maj nummeret af Liljen. 

 

DGL 

 

Forslag til Distriktsgildetinget kan sendes til: 

lmhenriksen@gmail.com – senest den 18. april 2013 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
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”Mellem gilderne” 
Her er plads til at invitere til aktiviteter,   

dele materiale og andet med hinanden,  

samt synliggøre alt hvad der kan være af interesse for fællesskabet i 

Distriktet. 

 

PROJEKT DÅSERINGE: 

 

Ja, vi samler stadig dåseringe, - og det nytter, - 

mange mange thailandske børn er blevet hjulpet til 

ben- eller armproteser, hvor skruer og møtrikker er 

lavet af dåseringe. Det er dog ikke kun mineramte 

personer, der hjælpes,- i et land som Thailand 

fødes mange børn med et fysisk handicap, og uden 

hjælp fra alle de organisationer, der samler dåseringe, ville det blive alt 

for kostbart for de ramte familier at blive hjulpet. 

På daaseringe.dk kan man læse, hvordan det hele foregår. 

VIGTIGT er det, at der ikke må afleveres magnetiske dåseringe, - de kan 

nemlig ikke bruges til formålet. Man kan have en god magnet liggende og  

lige rode nogle gange rundt i posen, de ringe der så hænger fast på 

magneten kan bare kasseres.  

Med det jeg leverede lige før jul er det blevet til godt og vel 270 kg, og det 

er rigtig mange øl og sodavand, der er drukket igennem tiden her i 

distriktet. Der går ca. 72 ringe til 10 gram. 
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Det er blevet noget nemmere for mig at komme af med dåseringene, som 

jeg før havde med til Fyn, når vi var på familiebesøg den vej, - nu er det 

sådan, at jeg kan aflevere på Sax-Trans her i Sakskøbing. – Det kan I alle 

sammen gøre, når I har samlet en pænt stor portion, MEN MEN MEN 

husk, at så skal ringene være sorterede 100%, altså ikke noget med alle 

mulige dimser, såsom ølkapsler, clips, hårklemmer o.l. og absolut INGEN 

magnetiske dåseringe. Jeg kan da godt fortælle jer, at det tager” lidt” af 

ens ”fritid” at gøre dåseringe klar til aflevering, - men 

det kan vel så betragtes som en hobby og komme ind under kategorien 

”gode gerninger”. – Der kan fortsat afleveres dåseringe hos mig på 

Møllevej 15 i Sakskøbing, ligesom I selvfølgelig kan aflevere til en af os fra 

Sakskøbing, når vi ses til et distriktsarrangement. 

 

Gildehilsen 

Bent Bak 

Sct. Georgsgildet i Sakskøbing. 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

April 

 

10. Byløb 

23. Sct. Georgs Gildehal 

 

Maj 

 

31. Nattergaletur 

 

 

Kære gildebrødre 

 

Selvom alle modtager et fyldestgørende 

referat fra vores gildeting, vil jeg alligevel 

gerne hermed sige tak for et godt gildeting. 

Jeg synes, at det er vældig tilfredsstilende, 

når så mange gildebrødre deltager og der-

ved er med til at inspirere gildeledelsen til 

det fortsatte arbejde.  Vi har allerede mange 

gode oplevelser i vente, og jeg ser frem til 

at tage hul på mit sidste gildemesterår.  Jeg 

er sikker på, at det bliver lige så godt som 

de forgangne 7 år!! 

 

Med ønsket om et godt forår til alle 

 

Victor - Gildemester

Sct. Georgs Gildehal 
 

Tirsdag d. 23. april kl. 19,00 

i Sundhedscentrets lokaler 

Sdr. Boulevard 84, Maribo 

 

Kære Gildebrødre! 

 

I tæt samarbejde med gildeledelsen 

har de to laug, Økseløbslauget og  

Skleroselauget hermed fornøjelsen 

at invitere til Sct. Georgs Gildehal 

i Sundhedscentrets lokaler 

tirsdag d. 23. april kl. 19,00  

 

Programmet for aftenens forløb:  

 

kl. 19,00:  Sct. Georgs Gildehal  

med Sct. Georgs budskabet 

kl. 19,45  Eftergildehal – 1.del 

”middag”: spejdergryde m/pasta 

couvertpris: 45 kr 

salg af drikkevarer 

kl. 20,30: Eftergildehal – 2.del 

”causeri” med fire små indslag 

om spejderbevægelsen 

kl. 21,00: Eftergildehal – 3.del 

kaffe m/lagkage 

vi fejrer gildernes 80 års fødsels-

dag 

kl. 21,15: Eftergildehal – 4.del 

”causeri” med to små indslag om 

gildebevægelsen 

kl. 21,50: Afslutning 

 

Praktisk info: 

P-plads v/døren  

Benyt hovedindgangen (guide v/døren) 

 

Tilmelding: Senest 19. april 

på mobil: 51910240 

eller mail: wandy@mkpost.dk 

 

med STOR gildehilsen 

Ilse Wandy Pedersen 
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:tbahac@gmail.com
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Byløb 

 
 

 

 

 

 

Til KFUM-spejderne Knuthenborggruppen,  

FDF Maribo, Maribo Spejderne og 

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, ledere / 

bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte korps 

og gildebrødre til en spændende tur rundt i 

Maribo  

ONSDAG DEN 10. APRIL 2013.  

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. 1700  

Alle mødes på Maribo Torv – iklædt tøj til 

udendørs aktivitet i ca. 3 timer.  

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!  

Kl. ca. 2000  

Traktement til alle.  

Kl. ca. 20,30  

Afslutning i Administrationsbygningen, 

Jernbanegade, Maribo.  

Hver deltager skal medbringe:  

Tøj til udendørs brug, lygte, blyant og 

papir.  

I vil få lidt proviant med til jeres tur rundt i 

Maribo.  

Tilmelding skal ske til 

”Besse”, Maria Gade 28, 4930 Maribo  

54 78 10 39 / besse.j@get2net.dk   

senest den 26. marts 2013. 

Vi håber at se rigtig mange spej-

dere/FDF`ere, forældre, søskende, ledere, 

bestyrel-sesmedlemmer og gildebrødre 

denne aften.  

Med spejderhilsen 

Spejderlauget 

Nørregade Teatret 

”Hvem støver af…” 
 

Hej gildebrødre. 

Som nævnt på gildetinget vil kulturelt laug 

igen i år arrangere tur til Nørregade Teatrets 

sommerforestilling ”Hvem støver af…”  

 

FREDAG DEN 7. JUNI 2013 KL. 20.00 

På Kulturværket 

 

Prisen pr. billet er kr. 228, hvis vi er 20 

deltagere. Vi har reserveret 25 billetter. 

Vi har planlagt, at vi mødes til en vel-

komstdrink i Åparkens gildesal inden fore-

stillingen, og efter forestillingen vil vi 

arrangere natmad med egne drikkevarer. 

Hvis du/I ønsker at deltage i forestillingen, 

bedes du tilmelde dig – og overføre kr. 228 

pr. billet – til mig senest den 3. april 2013. 

Betaling overføres til  

konto 4875 4875 514 156 – HUSK at skrive 

navn på indbetalingen. 

Hvis der er interesse for natmad, bedes du 

også gøre opmærksom på dette, og der vil 

komme nærmere om dette senere. 

Vi håber at mange gildebrødre og deres 

ægtefæller vil deltage denne aften. 

 

Med gildehilsen 

På Kulturelt laugs vegne 

”Besse” 

 

 

Besøg på Femern Infocenter  
den 7. marts 2013 

 

Naturlauget havde inviteret til besøg på 

Infocentret i Rødbyhavn, og der stod i ind-

bydelsen, at gæster var meget velkomne, og 

heldigvis for det. Det var en stor oplevelse 

for os, der ikke havde været der før. Hele 

34 gildebrødre og gæster deltog i arrange-

mentet. - og Mogens Larsen påstod, at han 

havde bagt kage til kaffen. 

Mogens Hansen, der er daglig leder af 

centret, gav en fin og medlevende beskri-

velse af det enorme projekt. Ved hjælp af 

flotte billeder og utroligt naturtro trick-film 

Maribo 

mailto:besse.j@get2net.dk
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fik vi et godt indtryk af, hvordan hele pro-

jektet vil komme til at fungere, når det til 

sin tid bliver færdigt i 2021. 

Vi fik fortalt, at konsortiet allerede har købt 

og nedrevet flere ejendomme, således at der 

er plads til at det store område, der er behov 

for, kan begynde at blive anlagt. Der skal 

bl. a. bygges en helt ny havn og en skur-by 

til mandskabet, der skal bygge forbindelsen, 

som højst sandsynligt bliver en 17,6 km 

lang tunnel.  

I forbindelse med etableringen af havnen og 

hele produktionsanlægget vil der blive en 

voldsom trafik af lastbiler, der skal køre 

materialer til byggepladsen. Op mod 350 

lastbiler i døgnet eller 15 i timen eller 1 

hvert 2,5 minut. Bare vejnettet dog kan 

klare det. 

Projektet sendes til VVM-høring (Vurde-

ring af Virkning på Miljøet) midt i maj i år, 

og så er det jo spændende, hvor mange ind-

sigelser, der kommer. Der er vist mange 

tyskere, der ikke er vildt begejstrede, og 

sikkert også nogle få danskere. 

Selve anlægsarbejdet regner man med kan 

gå i gang i 2015, når kontrakterne mellem 

parterne er underskrevet. 

Selve tunnelarbejdet vil koste ca. 

41.000.000.000 kr. og de nødvendige følge-

arbejder 8-9 mia. kr. 

Man regner med, at det skal koste 400 kr. at 

køre gennem anlægget, og det betyder, at 

det hele kan være tilbagebetalt efter 39 år. 

Og så skal der ellers tjenes penge. 

At referere hele foredraget ville nok fylde et 

helt blad, men det kan kun anbefales, at de, 

der ikke kunne komme med til dette arran-

gement finder en anden dag, hvor de har 

mulighed for at deltage. 

Mange tak til Naturlauget for et godt initia-

tiv.  

 

Per Kobbernagel 

 

 

 

 

 

 

Gildeting 
 

 

Da uret viste 1830 den 11. marts startede 

årets gildeting – en begivenhed som 34 gil-

debrødre valge at bruge en aften på. 

Traditionen tro startede aftenen med spis-

ning, som både bestod af noget sædvanligt 

(sildebord) og noget nyt (gule ærter). Igen i 

år var det Maribo Spejderne der fremtryl-

lede det herlige måltid. 

Kl. 2000 statrede selve tinget, og Døs sty-

rede det med sikker hånd og røst.  

I pausen fik vi kaffe og dejlig kage.  

Beretning fra gildemesteren blev godkendt 

uden den store spørgelyst, og skatmesterens 

regnskab var der heller ikke en finger at 

sætte på. I løbet af 2012 blev vi ca. 4.000 

kr. fattigere, men egenkapitalen viste stadig 

et fint stort sort tal. Også budgettet blev 

vedtaget - med uændret kontingent. Der 

blev sat penge af til at bygge en 

transportabel salgsbod til julebazaren m.v. 

Der var ingen forslag, men gildeledelsen fik 

flere gode henstillinger at arbejde videre 

med.  

Under valg var der genvalg over hele linjen, 

men det sker ikke næste år, hvor der SKAL 

vælges en ny gildemester, og der blev ned-

sat et ad hoc udvalg med det ene formål, at 

finde en ny mester. 

Endelig aflagde de enkelte laug beretning 

om deres aktiviteter, og konklusionen må 

være, at det går rigtig godt, og at der er et 

højt aktivitetsneveau.  

 

/ 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  

 

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. Alle valg var genvalg.  
Der skal ske noget nu! – Udlejningen af ”Amagerhuset” kunne sådan lige 
dække de værste udgifter i 2012, for 2013 ser 

udlejningen lidt bedre ud på nuværende tidspunkt, 
hvordan vil vi takle opgaverne i den fremtidige drift, 

regnskab, udlejning, tilsyn, renovering og løbende 
reparationer. 
Vi har på tinget og efterfølgende opstillet 3 senarier: 

1. Søge, midler til en omfattende renovering af hus og 
toiletbygning og evt. lave et ”Arbejdstæf”. (Nogle af Midtvejstræf 

deltagerne vil i så fald gerne deltage) Det skulle så være i uge 28, da der 
ikke bliver træf på Rodbjerggaard. Arbejdstræffet vil i så fald blive afholdt 
i Spejderfondens regi. 

2. Finde, interesserede spejderorganisationer, korps, divisioner eller kredse 
der vil drive et center, sammen med eller uden ”Spejderfonden”. 

3. Afhænde, stedet, dvs. at sælge ”Amagerhuset” med tillæggende jorde og 

køre Spejderfonden videre med provenuet til bl.a. uddeling og støtte efter 
fondens vedtægt.     

Alle realistiske ideer og modeller modtages gerne og helst i overskuelig fremtid. 

Gildetinget blev jo så et aktivt gildeting, med lidt at tænke over, men også et 

hyggeligt ting.                                                                                               O.S. 
******************************************* 

 

Vi markerer Sct. Georgs Gildernes 80 års fødselsdag med:  
Fælles/åben, Sct. Georgs Gildehal, sammen med 2. Gilde 

Tirsdag d. 16. april kl.19, i KUDU hytten på Poul Martin Møllersvej. 
 

Der er inviteret spejderledere, tidligere ledere og andre med interesse for 
spejder- og/eller gildearbejdet. Programmet ser således ud: 

19.00-19.30   Vandrehal (vi hilser på). 
19.30-20.15   Åben gildehal med bl.a. Sct. Georgs Budskabet. 
20.15-22.00   Der serveres sandwich og lidt drikkeligt. Gildet betaler! 

22.00 -           Vi synger af. 
 
Tilmelding til gildemesteren på tlf. 23 30 93 43 eller Mail,  
hurtigst muligt. 
Vel vidende at vi har flyttet datoen og nogle ikke kan deltage, 
håber jeg vi kommer flest muligt. 
Vi er nogle der sammen med 2. gildes gr. 3 skal købe ind og 

være med til fremstilling af sandwich. Vi ses!                     OS 
 

KALENDER, april 2013: 

Tirsdag d. 16. april:  Sct. Georgs Gildehal. Bemærk dato og sted! 

Torsdag d. 23. maj:  Aftentur. 

mailto:osscout@gmail.com


 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

,  

 

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender:                                                                                                                                                                          

                                        
                          

 

               

                           16. Gildehal                               16. Gildemøde  

                           Grp. 3 arr. Grp. 2 ref.                 Grp. 4 arr. Grp. 3 ref. 

                                                                                                                              

 

O B S : 

Ændring i Program for 2013 

16. maj fremlægger gruppe 2 + 4 og 11. juni gruppe 1 + 3 årsprojekt 

11. juni, som desuden også er sommerafslutning, vil gruppe 1 lave en spændende 

aktivitet, som er åben for alle gildebrødre.                                                                  

Dette vil blive nærmere beskrevet i næste nummer af Liljen  

 

 

 

 

 

 

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: moelvig50@gmail.com 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

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 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Loppemarked søndag den 7. april i Nykøbing F. Hallen 

 

Nu er det snart dagen for afholdelse af loppemarked. 
Har du set godt efter i skabene? Der må være noget du godt kan undvære. 
Ring til mig - 30 24 46 16 – og jeg kommer gerne og hjælper med oprydningen 
– eller henter det du allerede har samlet  
Du har også mulighed for at aflevere tingene søndag morgen den 7. april 
mellem kl. 8.00 og 9.00 i Nykøbing Hallen, men er det ikke bedre at få det 
ordnet inden? 
 
På udvalgets vegne 
Birte 

 

 

 

Guldbryllup 

Lis & Mogens Halling kan d. 27 april fejre deres guldbryllup. 

Vi kipper med flaget og ønsker tillykke. 

 

 

 

80 år i april 2013 

 
Ikke mange kan efterhånden huske starten på gildebevægelsen i april 1933, nogen få 

er der givetvis tilbage. De tanker/ideer der blev udviklet, dengang, har efterfølgende 

udviklet sig til en både landsdækkende og international bevægelse. Med 80 år i 

bagagen er vi på verdensplan stadig en imponerende størrelse, en størrelse som vi kan 

være stolt af har sit udspring i Danmark. Vi ønsker, sammen med 1. Gilde, og 

forhåbentlig rigtigt mange kommende gildebrødre, at fejre dagen ved vores Sct. 

Georgs Gildehal den 16. april, som i dagens anledning bliver en åben gildehal. 

 

På gensyn    Gildeledelsen 
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80 år – APRIL 2013 
 

 
                                                                                                                  

1. og 2. Sct. Georgs Gilde markerer i fællesskab gildebevægelsens 

80 års jubilæet med åbent hus og åben Gildehal  

 

Tirsdag den 16. april 2013 kl. 19.00 i Spejderhytten KUDU 
 

Der er inviteret spejderledere, tidligere ledere og andre personer 

med interesse for spejder- og/eller gildearbejdet. 
 

 

Program: 

19.00 – 19.30 Vandrehal (vi hilser på) 

 

19.30 – 20.15 Åben gildehal med bl.a. Sct. Georgs Budskabet 

 

20.15 – 22.00 Der serveres sandwich samt lidt drikkeligt  

Og den dag betaler gildekasserne! 

 

22.00 -  Vi synger af 

 

Med venlig hilsen 

Gildeledelsen  

og gruppe 3 
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen april 2013 

 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund  Tlf.54607370 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

E-mail:  helgelund@stofanet.dk 

 

 

Gildetinget den 12 marts blev afholdt i 

Willers Gaard. 

 

10 gildebrødre var mødt op. 

 

Ove blev valgt til dirigent, der konkluderede 

at gildetinget var lovligt indkaldt, og Birgitte 

blev valgt som referent. 

 

Gildemesterens meget grundige beretning, 

hvor han kom ud i alle hjørner af, hvad vi 

havde foretaget os i gildeåret 2012 og 2013, 

blev godkendt enstemmigt.  

 

General forsamlingen kunne også konkludere, 

at gildeåret havde været både hyggeligt og 

lærerigt. 

 

Gildemesteren nævnte også samarbejdet med 

distriktet som eksemplarisk, hvor den samlede 

gildeledelse samt redaktør, havde deltaget i 

alle møder. 

 

Skatmesterens fremlæggelse af regnskabet for 

gildeåret blev godkendt. Kontingentet for 

kommende gilde år blev uændret fastsat til 

150 kr. pr. kvartal, og jævnfør sidste års 

vedtagelse, er der ikke længere rabat på 

kontingentet til pensionister og aktive 

medlemmer af  et ungdoms korps.     

 

Det blev oplyst at kontingent restancen var på 

4110 kr., hvilket er alt for meget, og 

skatmesteren forventede snarrest restancerne  

indbetalt. 

 

Det blev  oplyst, at der i gildeåret var blevet 

doneret 2830 kr. blandt andet til Hospice 

Svanevig og menighedsplejen i henholdsvis 

Holeby og Rødbyhavn. Ligeledes er der betalt 

2000 kr. til økseløbet ”Afrika kalder”. 

 

Regnskabet balancerede med et beløb på 

41.683 kr. Regnskabet blev godkendt.  

 

Beretning fra grupperne: Her blev det 

fremført at juleudvalgets tombola, efter at 

Rødby Superbrugs var lukket, ikke 

umiddelbart havde tilladelse til at benytte 

pladsen foran forretningen, og at det 

efterhånden var meget svært, at indsamle de 

100 gaver, der er nødvendige, for at 

tombolaen kan fortsætte. Denne disciplin er 

efterhånden den eneste, der giver os 

økonomisk  mulighed for at foretage 

donationer.    

 

”Klippeaftenen” blev nævnt, og det blev 

oplyst, at vi ikke engang var kommet halvvejs 

igennem stakken af frimærker, så der var en 

positiv stemning for at arrangere endnu en  

frimærke klippe aften. 

 

Af indkomne forslag var, -indkøb af 20 stk. 

gildetørklæder som gildets kasse betaler. 

Forslaget blev vedtaget.   

 

Øvrig del af referatet -der omhandler: Valg af 

gildeledelse og suppleanter, fra gildetinget, vil 

blive beskrevet i næste nummer af  Liljen. 

 

Hus-kat: 

 
Sct. Georgs gildehal afholdes den 23 april kl. 

1930 i Willers gaard.  

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i APRIL:   
04. Rundt om Nørresø. 

23. Sct. Georgsløb for spejderne. 

29. Sct. Georgsgildehal. 

 

Rundt om Nørresø. 
Torsdag den 4. april: 

Naturgruppen inviterer på ”Gåtur” rundt om Nørresø i Maribo. Vi mødes på 

P-pladsen ved Super Brugsen i Maribo kl. 17.30. – Sammen går vi en dejlig 

forårstur og spiser vores medbragte ”klemmer” et sted i det fri.  

Ingen tilmelding – bare på med traveskoene, hele familien er velkommen - på gensyn 

siger Naturgruppen. 

 

Sct. Georgsløb for spejderne. 
Tirsdag den 23. april. Gruppe 1 står for at arrangere løb for spejderne denne aften, 

men vil selvfølgelig gerne have hjælp fra de øvrige grupper. – Håber på god 

opbakning, snak om det i grupperne og ring til Lotte på 54707312 og fortæl, om I kan 

være med, det er efterhånden en tradition, at Gildet er med ved spejdernes Sct. 

Georgsaften, så lad os benytte os af lejligheden til at være ”spejdere for en aften”. 

Lotte,Gruppe 1.  

 

Sct. Georgsgildehal. 
Mandag den 29. april kl. 19.30. 

på SAXENHUS. I gildehallen skal der være optagelse af Catarina Huelle, der skal 

være indsættelse af ny gildeskatmester Jane Blach, og Peter Petersen skal overtage 

hvervet som faneherold. Vi skal høre årets Sct. Georgsbudskab samt bekræfte vores 

gildeløfte og danne broderkæde. I eftergildehallen serveres en let anretning samt 

kaffe/the, og der kan købes drikkevarer. – TILMELDING gruppevis til Lilian på 

54757022 eller mail lilian@mail123.dk senest den 23. april. 

Gildehilsen Lilian Gr. 3.  

 

 

mailto:lilian@mail123.dk
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TILLYKKE TIL ALIS – 40 år – i Sct. Georgsgildet. 

 
I Sct. Georg kan vi læse, at Alis Hansen har været gildebror i 

40 år. Igennem alle årene har du været med til at præge Sct. 

Georgsgildet i Sakskøbing, ja også i distriktet har du været 

særdeles aktiv, bl.a. som 

distriktsgildemester, ligesom du også har været gildemester i 

Sakskøbing samt har bestridet flere andre tillidshverv, altid 

med omhu 

og pligtfølelse. I vandrerhjemmets bestyrelse har du også 

udvist stor 

interesse for denne opgave for vores gilde.  

Og så har du da også været flittig 

leverandør af strikkestrømper m.m. til julemarkederne. I en årrække har du deltaget i 

”Kreativ Gruppe”, hvor det også blev til mange smukke hæklede julehjerter 

(dækkeservietter). – At du i øjeblikket står ”udenfor grupperne” betyder ikke, at du 

ikke deltager i gildets arrangementer, - og det håber vi, du vil gøre i mange år 

fremover. 

Gildehilsen Birgit. (red.). 

 

 

 

 

Kære Alis. 
Fra Nytårskur-gruppen skal du have et stort tillykke med dit 40-års gildejubilæum. 

Vi er glade for at have mange sjove og dejlige minder fælles med dig. 

En af årets ubetingede største begivenheder er, når vi mødes med dig og KC til 

den årlige kur. Her mindes vi alle de menuer ”drengene” har kreeret og alle de sjove 

episoder, der har været forbundet hermed.  

Vi har også gode minder fra hyggelige timer, bl.a. i selskab med Dronning 

Margrethe til din 70-års fødselsdag. – Indvielse af jeres dejlige terrasse, - og alle har 

vi nydt godt af din gavmildhed. Diverse krystalskåle, en smuk chokoladekop m.m. har 

skiftet ejermand, fordi du lige kunne se, at de ville sprede glæde. 

Vi ser frem til mange dejlige timer i dit selskab. 

De bedste gildehilsener fra 

Birgitte, Annette og Leif, Hanne og Karsten, Lone og Bjarne, Jens og Anne-Birthe.   
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BENGNAVERFESTEN (ref.) 
 
 

28 glade gildebrødre og fæller samt tre gæster fra Sakskøbing Folkedanserforening, var mødt op til 

”Bengnaveraften” på Saxenhus. 

 

Gildemester Jannie, bød velkommen til en hyggelig aften, med festlige indslag. 

Der var allerede gang i snakken, så det var svært at komme til orde eller at få ørenlyd. 

 

Men snart var der gang i bengnaveriet – ben med det hele, surt og sødt. 

 

I pausen inden kaffen, kom der så gang i de ”andre” ben. Der blev budt op til Rheinlænderpolka 

o.s.v. 

Nogle foretrak af forskellige grunde at se på – medens andre svedte med både hop og løb og klap, 

de så meget koncentrerede ud for der var mange trin at holde styr på… 

 

Da kaffen kom, var der atter gang i snakken, og efter en god og hyggelig aften, bød Gildemester 

Jannie godnat. 

 

Vi andre sagde også godnat og tak for et godt arrangement. 

 

På gruppe 3’s vegne 

Lilian 
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Gildeting den 5. marts 2013. (ref.) 
Så var det igen blevet tid til at afholde det årlige gildeting (generalforsamling), 

traditionen tro på vandrerhjemmet. 

Annette blev valgt til dirigent, Annelis blev valgt til referent, og så var vi i gang. 

De udsendte beretninger var der ikke specielle kommentarer til, og ingen 

kontingentstigning i år. – Keld kunne fra telefonkæden fremlægge en lille 

oplysningsfolder, som var delt rundt på aktuelle steder i Sakskøbing-området.  

Behandling af indkomne forslag indebar, at vi skulle godkende nye vedtægter for 

gildet, men det praktiske heri betød kun, at vi skulle tilrette vores vedtægter efter 

landsgildets love, og dette blev vedtaget. 

Der var også forslag om, at vi skulle investere i de nye tørklæder, som landsgildet 

lancerer. Dette blev også vedtaget, og beløbet skulle betales af arven fra Jørgen 

”brugsmand” Hansen. 

Så gik man til valgurnerne: Kansler Lone var på valg og blev genvalgt. 

Anni fratrådte som skatmester og Jane Blach blev valgt som 

ny skatmester. 

Som faneherold valgtes Peter, idet Erik M. ikke ønskede 

genvalg.  

Hanne J. fratræder som revisor, og Bodil blev valgt som ny 

revisor. Hanne K. blev genvalgt som revisor. 

Under Evt. var der positiv stemning for at yde støtte til 

klanens sommerlejr i Norge her i sommeren 2013.  –  

Anne-Birthe forelagde Naturgruppens program for 2013 

med mange spændende tiltag, som både vores eget gilde og 

distriktets øvrige gilder er velkomne til at deltage i. 

Og så var der kaffe og boller. 

Birgit (red.)   

 

            (foto Lars Simonsen). 

 

PÅSKEMARKED.(ref.) 
”I sne står urt og busk i skjul, - samt påskedekorationer”, 

 - derfor var det også et lidt skuffende resultat, da vi gjorde kassen op efter de tre 

dage på Torvet. 1306 kr. i overskud, nøjagtig det halve af sidste års resultat. – Men 

vi er enige om, at det har været rigtig hyggeligt, og de vise ord, at mange bække små 

osv. kommer her til deres ret. – 

At julen varer lige til påske, det ved vi godt, men vintervejret behøver nu ikke gøre 

det. – Janes idé med at vi skulle sidde i huset og lave dekorationerne, den var rigtig 

god og praktisk. – Her kunne vi så også konstatere, at der virkelig ikke var folk i 

byen, heller ikke i dagene op til påskemarkedet. – 

Hilsen Birgit (tovholder). – (Jeg elsker det ord).       


