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Stranden er sin egen!

Der kan også ordnes have!

»Se mod lyset, så falder skyggerne bag
dig.«
Anonym

Lolland – Falster Distrikt

2011 - 2012

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK (Suppleant):
Birthe Flindt Mikkelsen

Stubberupvej 30, 4800 Nykøbing F

blma@mail.tele.dk
Tlf: 54 43 93 14

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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Ny gildesæson 2012/13
Sommeren 2012 har indtil nu budt på megen blæst og kulde, men i skrivende stund er solen fremme og har
nu vist sig fra den allerbedste side og varmet vore breddegrader op til ca. 23 grader….SKØNT.
Dette var også sommeren hvor der blev afholdt Midtvejstræf i Sørup i uge 28, som sædvanlig hvert andet år
og med stort set samme drejebog, men i år var der ikke den store søgning til træffet, om det så skyldes
vejret – Spejdernes Lejr 2012 eller helt andre omstændigheder ved vi ikke, men vi ved at dem som valgte at
komme på Midtvejstræf fik nogle gode dage.
1. Gilde Nykøbing F. med Ole Simonsen som ”kaptajn” og hele hans ”besætning” havde forberedt alt, gjort
klar til det store rykind og sørget for at gildebrødre fra nær og fjern fik gode pladser til campingvogne og
telte, og Sct. George’s Inn var klar til at servicere sultne og tørstige sjæle.

Om onsdagen blev der afholdt Friluftsgildehal,
hvor gildebrødre fra Sakskøbing, Maribo og
Nykøbing også fandt vej til Sørup.
Men først skulle det holde op med at regne, så bålet kunne
tændes og vi kunne byde velkommen i det grønne!
Her var god stemning og vejret blev langsomt
bedre mens vi sang og fik lidt ord med på vejen.

Det er det samme store arbejde som skal forberedes og udføres om der er mange eller få gæster på
Midtvejstræf, så derfor skal lyde et stort og hjerteligt tak for veludført arbejde til Ole og Dorthe Simonsen,
Espen Buch Kristensen og Anja Pihlkjær samt Birgitta Jensen, som igen påtog sig det store arbejde og fik
Midtvejstræf 2012 gennemført, til stor glæde for alle deltagerne.
Se fotos fra Midtvejstræf på hjemmesiden: http://www.sctgeorg-lf.dk/
Hvordan resten af sommeren former sig ved vi jo af gode grunde ikke, men vi ved at alle gilderne starter en
ny sæson her i august, programmerne er lagt i hvert enkelt gilde og travlheden venter forude med de
forskellige aktiviteter.
Jeg ser frem til at læse om spændende og gode aktiviteter i Liljen, og til at mødes med Jer rundt omkring så
vi igen kan få gode, sjove, spændende, inspirerende timer i selskab med hinanden i gilderne.
God fornøjelse og god arbejdslyst til Jer i gilderne.
DGM
Lis
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Husk tur til Skejten
Søndag den 12. august kl. 1000.
Se indbydelse i sidste nummer af Liljen
eller på vores hjemmeside.
/tba

Gildemøde

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

Med gildehilsen
Gildeledelsen

August
10.
12.
14.

Så står der igen august på kalenderen og vi
skal så småt starte op igen efter en forhåbentligt god sommerferie – på trods af vejr
og ikke mindst vind og vand!!
Vi holder opstartsmøde i Mejsehuset tirsdag den 14. august kl. 19 og som altid har
vi en tår kaffe og en kage klar.
Vi håber at se rigtig mange af jer til en løs
snak om stort og småt vedr. gildet.

Cyrano – Nørregade Teatret
Tur til Skejten
Gildemøde

September
22.-23. Afrika kalder (Økseløb)

Fødselsdage i august
Vores kære gildebror Knud Meyer fylder

85 år
den 27. August 2012.
(jo, den er god nok!!!)
Vi ønsker stort tillykke med den runde dag
og alle gode ønsker fremover.

Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

Når dette nummer af Liljen udkommer, er
vi sikkert en del rundt omkring i distriktet,
der forhåbentligt har haft nogle store oplevelser på Landslejr 2012.
Fra vores gilde drager Besse, Anne Marie
og jeg af sted på fredag den 20. juli med
kurs mod Holstebro, og vi glæder os meget
til at opleve det fantastiske arrangement.
Det kommer I sikkert til at høre mere om i
næste nummer af Liljen.
Med gildehilsen
Victor
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Lidt historie
KFUK Spejdernes
Landslejr 1939 Hørhaven
Det har ikke så meget med Sct. Georgs Gilderne at gøre, men med vores gennemsnitsalder kan nedenstående være nyttig viden 
I disse moderne elektroniske tider, er vi
mange, der bruger NEM ID, når vi skal
bruge vores netbank m.v., men i vores alder
det kan være svært at se de meget små tal
på nøglekortet.
Det er der en løsning på.
1. Gå ind på NEM ID´s hjemmeside med
adressen www.nemid.nu
2. Vælg Selvbetjening i højre side
3. Log ind med Bruger-id, Adgangskode
og nøgle som du plejer
4. Vælg Nøglekort i venstre side
5. Vælg Rediger indstillinger for nøglekort neders på siden
6. Skift fra Almindeligt nøglekort til Nøglekort med stor skrift neders på siden
og tryk på Gem
7. Vælg Log af
Nu vil du fremover få tilsendt et nøglekort,
der fylder en A4 side.
/tba

Det gode gamle pælestik var grundviden i
vores spejdertid.
”Op af søen – rundt om træet – ned i søen”

14. til 23. juli.
Deltagere: 2.800.
Gæster fra Norge, Sverige, Finland og Det
Danske Pigespejderkorps.
Pris: 20 kroner.

Kronprinsesse Ingrid (senere Dronning
Ingrid) boede i lejren i et par dage. Kronprinsessen deltog i bibeltimerne, lejrbålene
og sad på jorden sammen med alle spejderne. Kong Christian X og Dronning Alexandrine besøgte også lejren.
Af programmet kan nævnes terrænleg,
udflugter til omegnen, hike og sportskampe
både i langbold og håndbold. Lejrindretning, madlavning på bål og store og små
lejrbål om aftenen var en selvfølgelighed.
Kronprinsesse Ingrid udsatte en ærespræmie for den bedste orden på lejren, præmien
gik til færingerne.
Der var stor fest på Århus stadion den 21.
juli.
Lejrens avis hed ”Fra telt til telt”.
/ 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, juni, juli og august 2012:
Torsdag d. 31. maj: Sæsonafslutning i Næstved.
Uge 28, d. 7. til 14. juli: Midtvejstræf Amagerhuset i Sørup.
Onsdag d. 11. juli: Friluftsgildehal på træffet for alle kl. 20.
I uge 30.: Er den store fælles korpslejr i Jylland – et besøg vær!
Torsdag d. 30. august: Friluftsarrangement kl. 18.
Aftenturen til Fuglsang havde mødested ved Fuglsangs hovedbygning,
hvorefter vi kørte til Kettinge og besigtigede Kirstens enorme velfriserede
park, med udsigt over det omkringliggende landskab. Her fik vi husly til
de medbragte kulinariske herligheder og Kirsten trakterede med indtil
flere forskellige hjemmebagte kager. Tak til Kirsten Ring – selvfølgelig var
det hyggeligt.
Sæsonafslutningen i Næstved, ved vi ikke så meget om på nuværende
tidspunkt men, - foreløbig tak til Anja og Espen for invitationen.

Midtvejstræf 2012 i uge 28,

kan du læse mere om liljen og

Sct. Georg, der holdes Friluftsgildehal på træffet onsdag den 11.

Kl. 20, hvor vi forventer stor deltagelse af gildebrødre fra vores
distrikt! Tag madkurven med og nyd den i det fri inden gildehallen, der
kan købes køligt fadøl og andre drikke i Sir Georges Inn, hvor
eftergildehallen også bliver holdt.

Friluftsarrangement torsdag d.30. august.
Vi mødes ved Nr. Vedby Grusgrav, P-pladsen kl. 18.
Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Vi besigtiger området som er
blevet et attraktivt friluftscenter med bl.a. Sheltere mv. velegnet til
spejdere og andre friluftsorganisationer. Giv lige Gildemesteren et praj om
du/I kommer.
Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, bl.a.
Midtvejstræf og besøg på den store korpslejr ses vi igen den 30. august i
grusgraven. Vi skal i gang med at forberede vores 70 års fødselsdags
gildehal der jo er torsdag den 8. november. Det er selvfølgelig en fælles
gildehal med 2. Gilde.
Gildeledelsen ønsker alle en god sommer!

”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:

14. Friluftsgildehal. Grp. 4 arr. Grp. 3 ref.
Virkethus kl. 18:30

06. Gildemøde. Grp. 1 arr. Grp. 2 ref.

INVITATION
FRILUFTSGILDEHAL I VIRKETHUS
TIRSDAG DEN 14. AUGUST 2012 KL. 18.30
Vi medbringer selv mad, drikkelse og service – og godt humør samt varmt tøj
Vi, gruppe 4 sørger for kaffe/te og kage mm.
På glædeligt gensyn
Gruppe 4 – en af de 3 ”Birt/her”
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Sct Georgs gildet i Rødby
August 2012
Lokalredaktør
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Tlf. 54605370

Solnedgang over Nysted set fra Holten strand.

Vores fødselsdagsfest blev afholdt den 15.
juni, traditionen tro i gildemesterens
sommerhus i Kramnitze.
Aftenen startede med et spil Petanque.

E-mail: helgelund@stofanet.dk
Så tager vi hul på et nyt gilde år, efter en
sommer som ikke har været noget. Man må
håbe, den kommer i august måned.
Vores løvsprings tur den 22. maj gik til
Horten strand, der ligge ca. 5 km øst for
Nysted. Før vi kom dertil, var vi kørt en
længere omvej gennem det smukke lollandske
forårs landskab, og vi havde under vejs besøgt
skansen ved indsejlingen til Nysted fjord.
Efter et stop og inspektion af skansen kørte vi
videre til Holten strand. Den 22. var ikke den
varmeste dag og aften i foråret, men vi havde
en dejlig tur i det øst lollandske.

Det havde hele dagen truet med regnvejr, men
der kom kun meget få dråber den aften. Vi sat
på sommerhusets terrassen tørt og godt bag
ved en presenning af plastik, og bøfferne blev
stegt på grillen og nydt sammen med et par
glas vin i et godt selskab.

Hus-kat:
Gilde tur til Fuglsang Kunstmuseum søndag
den 26. august kl. 10.00

Pakket ind i tæpper trodser man aftenkulden.
Råbåndsknob med slipper stik
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i august:
21. Friluftsgildehal.
27. Naturarrangement.
Kære ALLE.
Selvom det i skrivende stund har været en temmelig våd sommer, håber jeg,
at alle får nydt deres ferier, så vi får samlet nogle kræfter og er klar til gildearbejdet igen, når vi nu skal igennem nogle travle måneder.
Jeg glæder mig til, at vi mødes til friluftsgildehallen den 21. august, hvor Jonna
skal optages som væbner, for både Jonna og mig er det nok lidt specielt, da det
er første handling jeg skal forestå som gildemester, men det bliver spændende.
Den 27. august har vi naturgruppens arrangement, og så er vi hurtigt inde i
september, hvor vi jo plejer at få sved på panden, vi starter med Loppe-weekend
efterfulgt af Frugtfestival, hvor vi får brug for en del af vores gildefolk. Herefter
følger løb for spejderne ”divisionsarr.” her er det endnu uvist, hvor mange af os,
der bliver brug for, men vi må møde op, hvis Gerner og Humleklanen kalder.
Den sidste fredag i september har vi så KULTURDAGEN, her får vi brug for en
del hjælp, men alle arrangementer, vil I høre mere om.
GM Jannie.
FRILUFTSGILDEHAL:
Tirsdag den 21. august kl. 19.30.
Vi skal til OREBY KRO, hvor vi selvfølgelig håber på en smuk udendørs
oplevelse, fæller er velkomne til at være med. – Efter gildehallen er der kaffe og
kage
inde på kroen. Vi beder om tilmelding senest den 11. august, gerne gruppevis til
Annelis på telefon 54706068 eller mail akjensen@mail.dk
Sommerhilsen Gruppe 2/Annelis.
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NATUR-TUR.
Naturgruppen indbyder til sit første arrangement, som finder sted
MANDAG den 27. august i Holmeskoven.
Mødetid kl. 18.30. Bemærk mødetidspunkt, da vi skal slutte inden solnedgang.
Mødested: P-pladsen ved vægterboligen Krenkerup (ved haveskoven).
Vores guide har spændende (arkæologiske) steder at vise os i Holmeskoven, og
vi vil komme nogle steder, hvor man normalt ikke må færdes.
Der er ikke tilmelding, men det vil være en god ide at snakke sammen i
grupperne, så vi bliver rigtig mange, der tager traveskoene på og kommer af
sted.
Turen er selvfølgelig for hele familien.
Mange hilsener
Naturgruppen/Gerner.
Nattergaleturen. (ref.)
Torsdag den 7. juni kl. 18.30 mødtes vi på vandrerhjemmets p-plads. Vi fyldte
bilerne op og kørte over Guldborg til Hannenovskoven, hvor vi parkerede ved
Borremosen. Gerner ville guide os, og inden vi gik i skoven hørte vi et bånd med
en strofe af nattergalens sang.
Vejret var rigtig dejlig lunt, og Gerner er en fremragende fortæller og meget
vidende. Vi hørte mange andre fugle, og pludselig var nattergalen der med sine
klare triller. Den medbragte kaffe indtog vi ved det opstillede bord/bænkesæt,
og hertil nød vi hjemmebagte muffins fra Hanne og Susanne.
Herefter gik vi hen for at se de volde, som falstringerne forsvarede sig bag, mod
venderne i 1158. Vi var vist mange, som ikke havde kendskab til dette, så også
der blev vi klogere.
Tak til Gerner og gl. gruppe 4 for en rigtig skøn aften.
Ref. Annelis, gl. gr. 5.
Sommerfest på Birkevej den 22. juni. (ref.)
Gl. gruppe 1 stod for arrangementet, og de havde sørget for både tørvejr og
noget godt tilbehør til det medbragte grillmad.
Til kaffen havde Annette bagt en eventyrlig chokoladekage, hvor vi var et par
stykker, som ikke kunne sige nej til hver gang, der blev budt.
Det var en dejlig hyggelig aften med en del snak omkring bordene, og gruppen
havde også sørget for at trykke et par sange.
Stor TAK til Gl. gr. 1 for et godt arrangement.
Gl. gr. 2. Jannie.
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