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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

2013 - 2014

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK:
Hanne Hansen

Nystedvej 4, 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

Birkehegnet 27, 4850 Stubbekøbing

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

2013:
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2014:
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Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
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Lolland – Falster Distrikt

2013 – 2014

Nyt fra Distriktet
Sommeren er i skrivende stund på sit højeste, varmt og tørt (måske for tørt) – men
det er sommer med alt hvad der hører til, friske grønsager, dejlige jordbær, ture ud i
det blå og hvad vi nu kan finde på.
Og straks er den dejlige sommer afløst at nye aktiviteter i gilderne, vi skal mødes
under åben himmel, i hytter, på gader og stræder til aktiviteter, som kalenderen nu
er ved at blive fuld af.
I Distriktet er følgende arrangementer de første:
17. august

Distriktsarrangement, Maribo – se nærmere andet sted i
Liljen

10. september

Distriktsgilderådsmøde – her kommer nærmere information
i Liljen for september

Den 3. august afholdes PR-kursus i Køge, det er det første kursus som
Synlighedsgruppen barsler med, allerede midt i juli var der overtegnet og der er
plads til 25 deltagere.
Deltagerne kommer fra hele landet, vi glæder os meget til at afholde kurset og få
respons på indholdet, planen er at der kan afholdes kurser flere steder i landet. I
efteråret vil der desuden komme tilbud om IT-kurser for mentorer, som kan hjælpe
øvrige gildebrødre med de basale IT opgaver, som vi alle skal kunne i dagens
Danmark.
Den 24. august deltager jeg i ekstraordinært Distriktsforum i Odense, hvor de
nedsatte grupper: Synlighed – At få nye Gildebrødre og Fællesskabskultur, skal
forberede sig til Landgildetinget i september.
Ja nu kan vi mærke at året går sin gang, aktiviteter, opgaver og møder…
Velkommen til en ny sæson i Gilderne og Distriktet.
Med sommervarm hilsen
DGM - Lis
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HVORDAN FORHOLDER VI OS TIL DEN 3. ALDER?
Vi ses! til Distriktsarrangementet, den 17. august i Maribo.
To foredragsholdere vil give deres bud på, vejen dertil, og komme med deres
forklaring om, hvordan man bliver udfordret og alligevel får det bedste ud af
tilstanden og virkeligheden.

AGENDA:

Om formiddagen er det:
Salle, MED LUE - GLØD - RØG OG DAMP.
Museumsforvalter Leif Nielsen, af mange bedre kendt som ”Salle” fortæller om sit
engagement og sit arbejde for det historiske, først og fremmest for, og omkring
Frilandsmuseet i Maribo. Leif ”Salle ” Nielsen er en vaskeægte Maribonit, der nu
har valgt, at påbegynde sin, velfortjente 3. alder, som ikke betyder, at han vil hvile
på ”laurbærbladene” men derimod, at prioritere det han finder væsentligt og
betydeligt.
Efter frokost er det:
Filosof John Engelbrecht. LIVET LÆNGE LEVE! – OGSÅ I DEN 3. ALDER!
FRA BARNDOMMENS GADE TIL ALDERDOMMENS SERENADE…
I fortællingen bliver vi mindet om det, der gir livsmod og ild i øjnene og får blodet
til at rulle raskere i årerne. Kom og få ideer, og en ”saltvandsindsprøjtning”, til
fremme for sundhed, helbred, livsglæde og godt humør i den 3. alder ved John
Engelbrecht, manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord
og fortællerskibet, jagten ”Nordstjernen” fra 1872, og bøgerne ”Livsmod og
langsomhed”, - ”Livsmod i modvind”.
I pausen mellem de to foredragsholdere serveres et let frokosttraktement.
Pris pr. deltager kr. 100,00. eksklusive drikkevarer.
Bindende tilmelding: Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby, (helst pr. mail til:
eghvgh@hotmail.com, alternativt pr. telf: 54 60 16 22 el 30317046, senest den 12 aug.

Mødested: Blæsenborgskolen, Blæsenborg Alle 10, 4930 Maribo.
Vandrehal fra kl. 9:30, arrangementet sluttes ca. kl. 15:00.
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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

August
6.
Gildemøde
18.
Tur til Ravnsborg
September
21.
"Flash mop"

Fødselsdage i august
2.

Kirsten ”Tenka”
Rasmussen – 70 år

Gildemøde
Velkommen til et nyt gildeår den
6. august kl. 19 i Mejsehuset.
Gildeledelsen sørger for kaffen/the og lidt
sødt til.
- Kommende aktiviteter i de enkelte laug og
i gildet - herunder bl.a. Fellowship, som
vores gilde står for.
- Andet.
Vi håber at se mange gildebrødre denne
aften.
Fortsat god sommer.
Besse

Tur til Ravnsborg
Naturlauget inviterer på tur i Ravnsby
Bakker søndag den 18. august 2013.
Vi mødes kl. 10.00 i Spejdervænget og
arrangerer samkørsel.
Medbring selv madpakke, drikkelse og
andre fornødenheder.
Helle Petersen har lovet at være guide på
turen.
Turen er gratis og der er ikke tilmelding.
Tag gerne familien med.
Ravnsby Bakker er et meget atypisk landskab for Lolland. Området kaldes med
stolthed for ”de lollandske alper” eller ”det
lollandske Schweiz”.
I slutningen af istiden er isen på dette sted
ikke smeltet jævnt væk. Store isblokke blev
dækket af et isolerende jordlag og smeltede
derfor først hundreder af år senere. Da disse
blokke - kaldet ”dødis” - endelig smeltede,
efterlod de sig store dybe huller.
Møllelungen er det største dødishul, - en
stor lavning på 900 gange 300 meter.
Området er amtsejet - bortset fra Ravnsborg
Slotsruin, der er privatejet.
Der er adgang til slotsruinen, Bavnehøj og
Glentehøj.
På naturlaugets vegne
Susanne

Agurketiden er over os, men vi håber, at
alle gildebrødre nyder sommeren i fulde
drag. Den er jo kort, så det gælder om at få
det bedste ud af den, inden vi starter op
med gildets aktiviteter igen.
Vi skal også huske at tænke på Tenka (Kirsten Rasmussen), som fylder 70 år den 2.
august. Et stort tillykke herfra med dagen.
Med sommerhilsen
Gildeledelsen
Vores hjemmeside er pt. ikke ajourført 
Jeg arbejder ved tasterne på en ny udgave.
Komme (forhåbentlig) i august / 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 2013:
Torsdag d. 13 juni: Sæsonafslutning på travbanen.
Mandag d. 26. august: Friluftsarrangement kl. 18.

Vi tager til TRAV, torsdag den 13. juni, hvor vi mødes
senest kl. 18 på vejen lige før billetkontrollen.
Adgangsbilletten er betalt, så vi skal bare ind i samlet flok!
Der vil være reserveret et bord til os i restauranten, hvor det er
muligt at vælge mellem flere menuer, spændende fra dagens ret
(79 kr.), friske fiskefileter m. pomfrit (59 kr.), 3 stk. smørrebrød
(65 kr.) mm.
Tilmelding er nødvendig (hurtigst muligt) af hensyn til
bordbestilling til O.S: på tlf. 23309343 eller mail:
osscout@gmail.com.
Der er selvfølgelig mulighed for at spille på hestene og bese
staldene.
Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, mødes vi
til -

Friluftsarrangement mandag d.26. august.
Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Hvor vi skal hen vil tiden vise,
måske Foreningshuset i Hannenov Skov, Vedby Grusgrav, Gedser eller?
Mere herom i august Liljen.
Giv lige Gildemesteren et praj om du/I kan deltage.
*****************************
På Distriktsgildetinget fremlage vi vores tanker omkring ”Amagerhuset”, hertil var
der ikke nogen bemærkninger.
Vedrørende ”Midtvejstræf” blev det bekræftet, at Distriktets Gildebrødre ikke har den
store interesse i at deltage på træf og for så vidt heller ikke gennemførelsen (med
undtagelse af bistand ved ture og deltagelse i friluftsgildehallen). Om ”Midtvejstræffet
skal fortsætte træffes der beslutning om på det næste Distriktsrådsmøde.
Hvis træffet nedlægges som distriktsarrangement, er der pt. i vort Gilde, tanker om at
vi alligevel laver et anderledes træf i uge 28, 2014 for egen regning og risiko!

Gildeledelsen ønsker alle en god sommer!
**********************

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
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

,

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

Aktivitets og møde kalender:
Gildemøde arr. grp 4 ref. grp. 3
13= Friluftgildehal grp. 4 arr. grp. 3 ref.
17= Dristriktsarr. Blæsenborgskolen

Velkommen tilbage – mod nye horisonter
Mod nye horisonter er motto for Landsgildetinget i Slesvig september 2013.
August betyder den egentlige start på nyt gildeår, et år der næsten starter med Landsgildeting i
Slesvig og et rigtigt godt motto. Det er ikke til at forstå vi allerede er her, vi har jo næsten lige ønsket
hinanden god sommer og efterfølgende haft travlt med at holde ferie, pleje familie og venner, dyrke
sommerinteresser eller bare nydt den dejlige danske sommer.
Nu står det nye gildeår for døren, det betyder vi igen skal tænke gildetanker. Vi fik sat nogle gode
tiltag i gang sidste gildeår
-

nye mål for arbejdet i de enkelte grupper, vinteren igennem.
woork-Shop, med, indtil videre 2 aktiviteter til følge
og så er det tid for nye grupper.

Jeg har fået et par henvendelser om en ny work-shop, efter modellen fra sidste år. Vi mener i
gildeledelsen det er en god ide, så vores forslag er
Lørdag den 28. september kl. 9.00 – 13.00 (fælles spisning)
Afslutningsvis skal I være opmærksomme på ændret sted til Friluftsgildehal, se gruppens invitation
andetsteds på siden.
Gildehilsen Flemming
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Friluftsgildehal kl. 18:30
– Roklubbens hus, Alstrup Strandvej 11, 4840 Nørre Alslev –
Husk at medtage stol, mad og drikke – kaffe/the
Gruppen giver kage til kaffe/the

Da vi ikke havde noget indlæg i Juli, fik vi desværre ikke gjort opmærksom på, samt
ønsket Erik Børre tillykke med at han blev 80 år d. 5-7-13. Det vil vi hermed rode bod
på, og sender mange tanker samt kipper med flaget.
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Sct Georgs gildet i Rødby
Liljen juni 2013
Lokalredaktør:
Anette Hvidsten
Byhavevej 10
4970 Rødby
Tlf: 2258 4199
E-mail: anetbaggmail.com

Den gamle redaktør takker af efter mange års
virke, Og jeg vil hermed takke Helge for
mange indsigtsfulde og fornøjelige skriverier.

Fødselsdage i juni og juli måned
Den 29. juli fylder Inge Eriksen 75 år og jeg
ønsker hermed tillykke med dagen.
Den 22. juli fylder Birgit Jensen 50 år og jeg
ønsker hermed tillykke med dagen.

Husk i næste måned:

Jeg vil efter bedste evne løfte den tunge arv.
Vores sidste programsat tur fra programmet
2012 – 2013, er gildets fødselsdagsfest den
14. juni kl. 18.30 i gildemesterens sommerhus
i Kramnitze.

Den 22. maj skulle vi på Løvspringstur til
Ravnsborg bakker, men vejret var ikke med
os. Regnen har stået ned fra himlen i stride
strømme det sidste døgn, og min regnmåler
fortæller om over 30 mm.

Jeg gør opmærksom på at Liljen ikke
udsendes i juli måned.

Redaktøren ønsker hermed alle en
rigtig god sommer:

Vand fra himlen kunne vi have levet med,
men temperaturen er i døgnet ikke kommet
over 20 grader, og vi skulle have spist vores
medbragte mad i Torrig hytten, men med den
temperatur blev turen aflyst.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
At huske i august:
10. Tur til Nyord.
13. KARATE på Motionspladsen.
20. Friluftsgildehal.
Kære gildefolk.
Ja, så er vi ved at tage hul på et nyt gilde-efterår, forhåbentlig har I alle haft en rigtig god sommer
og er blevet en eller flere oplevelser rigere. Man kan sige, at vejret har været fornuftigt, lige nu er
der faktisk dømt hedebølge. – Jeg glæder mig til at se jer til friluftsgildehallen, som vi lægger blødt
ud med, inden vi skal til at tænke på loppemarked og frugtfestival.
Jeg håber vores nye tørklæder vil være klar til gildehallen, de er ved at få syet ”Sakskøbing” på
netop nu, og selvom der var travlhed på den lille systue, fik jeg lovning på, at de nok skulle blive
færdige.
Sommerhilsen fra GM.

Tur til Nyord.
Lørdag den 10. august inviterer Naturgruppen (som tidligere nævnt) på tur til
NYORD, hvor vi med guide William Houmann får indsigt i øens, naturens og byens
liv gennem tiderne. Når vi har været rundt i landskabet og byen, er det muligt at
besøge en butik, hvor der sælges lokal whisky, ligesom det også vil være muligt at
besøge andre butikker. Vi håber mange af jer har lyst til at deltage i arrangementet,
det er nemlig antallet af deltagere, der afgør prisen, idet honoraret til guiden er kr.
400,- så hvis vi bliver 10 deltagere er det 40 kr.og bliver vi 20, ja så er prisen jo kun
20 kr. osv. – Men uanset pris vil det blive en dejlig oplevelse.
Vi mødes kl. 14 på P-pladsen ved indgangen til byen. Medbring godt fodtøj og en
kaffekurv til efter rundturen.
TILMELDING behøver ikke være gruppevis, men ring til Anne-Birthe på 21287868
gerne snarest men allersenest den 6. august.
Sommerhilsen Naturgruppen.
KARATE på MOTIONSPLADSEN.
Tirsdag den 13. august kl. 19 kommer Sakskøbing Karateklub og laver opvisning på
vores Motionsplads. Derefter bliver der leg og konkurrencer i modulerne.
Alle er velkomne.
Hilsen Birgit (tovholder).
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FRILUFTSGILDEHAL.
Tirsdag, den 20. august 2013 kl. 19.00.
Mødested: Den gamle Hjemmeværnsgård på
P.Hansensvej.
Gildebrødre og fæller mødes til friluftsgildehal med
efterfølgende hygge med medbragt mad og drikke,
samt kaffe. Gruppe 2 vil sørge for lidt hjemmebag til
kaffen.
Stole (og gerne campingborde) bedes medbragt.
Der er ikke tilmelding til dette arrangement, men vi håber at se rigtig mange, - friske
efter en forhåbentlig god sommer.
Sommerhilsener fra Gruppe 2.
Annelis.

M I N D E O R D.
Vores kære gildebror Erik Norit er ikke mere. – Selvom vi vidste, at Erik et lille
årstid havde kæmpet med alvorlig sygdom, så kom det alligevel som et chok for os
alle, og vi følte, at det var en pludselig død. – Mange havde lige set ham og Lis
gå deres tur i byen, andre havde lige vinket til ham i haven
og i Gruppe 3 havde vi lige været til gruppemøde, hvor Erik på sin
sædvanlige lune og humoristiske facon fortalte om de problemer og genvordigheder,
sygdommen medførte, bl.a. det svigtende syn, men han fandt de pudsige
og positive ting at fortælle, bl.a., at Lis var blevet en rigtig god oplæser,
ligesom hun også var blevet god til at klare så mange andre ting,
der altid havde været selvskrevne for ham selv at ordne.
Knapt fyrre år var Erik medlem af vores gilde, interesseret og aktiv til det sidste.
I vandrerhjemmets bestyrelse var han pligtopfyldende og saglig i alle
de situationer, der kunne opstå. – Fast mand på holdet til at få dækket
pejsehullet til alle julemarkederne, - og ikke mindst fast mand til
at dreje Lykkehjulet, et job som Erik virkelig hyggede sig med.
På sin egen stille og rolige måde fik Erik mange venner i gildet, har været
gruppeleder i flere omgange. At være i gruppe med Erik og Lis var altid en dejlig
oplevelse, og det glæder os, at Lis har lyst til stadig at være med i gruppearbejdet.
Erik var særdeles tolerant overfor andres meninger og holdninger, men man var
aldrig i tvivl om, hvor han selv stod, og vi vil savne ham meget i gildet.
Æret være Erik Norits minde.
Med gildehilsen Birgit
.
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Sejltur med ”Anemonen”. (ref.)
Grundlovsdag den 5. juni kl. 14 mødtes 19
gildefolk i solen foran Maribo Domkirke,
klar til at stige ombord på Anemonen. Det
blev en dejlig og smuk tur ud på Maribo
Søndersø. Turen var guidet, så der blev
kigget til højre og venstre for at følge med
og se, hvad en af landets største
ynglepladser for ænder og gæs har at byde
på. Der blev holdt specielt udkig efter den
rødhovede and, som er en sjælden art i Danmark, men har optimale forhold at yngle
på netop i Søndersø. Vi så rigtig mange, og var også så heldige at se to havørne holde
flyveopvisning næsten lige over båden. Gruppe 3 havde bagt dejlige kager, som vi
nød til kaffen. En dejlig eftermiddag, hvor mange af os efterfølgende spadserede
videre til Bangs Have, hvor der var udstilling af store Amerikanerbiler – og så var der
ølsmagning! Tak til Gruppe 3 for et godt arrangement.
Lone – Gr. 1. - Fotograf Bjarne.

Dejlig sommer – søde drømme. (ref.)
Sommersjov på Motionspladsen. Den 10.
juli.
Det kneb med at falde i søvn efter godt en
times leg og motion på den herlige plads,
som vi netop kalder MOTIONSPLADSEN.
Folk og fæ var inviteret til leg, motion og
samvær. Lars er medlem af gildet, og han
har været teambuilder og har virket som
sådan i flere år. Ja, han har prøvet at have
100 mennesker på én gang at lege med.
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Det er små lette øvelser, hvor
alle hjælper alle, hvis det er
nødvendigt. Meget morsomt var
det, da vi skulle gennem et
edderkoppespind, som Lars
havde lavet i voksenstørrelse, og
uden at ødelægge spindet. Her
måtte lidt hjælp fra os, som så
på. En deltager (det var da vist
Mary-Ann) gjorde sig helt stiv
og lod sig vandret føre igennem
et passende hul – for at løse
opgaven.
Lars havde flere opgaver til os, som skulle styrke sammenholdet og opnå trivsel,
energy, arbejdsglæde, motion og samtidig være sjovt.
Alle havde en givtig time, og det gælder både for Gurli på 86 og Niclas på 11 år.
Under dynen, med lukkede øjne, oplevede jeg
endnu en gang den dejlige eftermiddag.
Godt for sjæl og legeme. – Tak Lars, den
kendte vi ikke – Teambuildingen.

Referent: Birgitte.
Fotograf: Birgit.
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