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Sommer og masser af sol…..
I skrivende stund er det virkelig blevet sommer i skønne lille Danmark, temperaturerne er høje –
vandet er varmt, de fleste har ferie og vi nyder det hele i fulde drag.
Men lige om lidt skal vi i gang igen, med de dagligdags opgaver og selvfølgelig også aktiviteterne i
Gilderne rundt omkring. Jeg håber at sommeren har været god ved energien så vi igen kan løfte de
arrangementer som er planlagt i mere eller mindre grad.
I Distriktet har vi også holdt ferie, men hele tiden med bevidstheden om at vi står overfor nogle
udfordringer med at få besat de poster som mangler, DIS – DUS og DGK vi håber da stadig at flere
af Jer har brugt sommeren til at overveje om en af disse spændende poster er noget for Jer, så
hermed yderligere oplysninger så DU kan træffe beslutning om at kontakte mig for at blive en del
af Distriktet, med udviklende opgaver, hyggeligt samvær og spændende udfordringer 
DGK – Distriktsgildekansler:
 med opgaver som referatskrivning, og udsende disse til mailliste
 deltage i ledelsesmøder (3 – 4 årligt) på skift hos DGL
 deltage i Distriktsgilderådsmøder (2 årlige)
 deltage i øvrige Distriktsarrangementer (1-2 årligt)
 være med i beslutninger omkring Distriktet
DIS – Distriktets Internationale Sekretær:
 deltage i ledelsesmøder (3 – 4 årligt) på skift hos DGL
 deltage i Distriktsgilderådsmøder (2 årlige)
 deltage i øvrige Distriktsarrangementer (1-2 årligt)
 være med i beslutninger omkring Distriktet
 evt. deltagelse i landsdækkende arrangementer for DIS (1 årligt)
 evt. deltagelse i netværk for DIS
 være med til Fellowshipdays arrangementer
 være support til GIS - Gildernes Internationale Sekretærer
DUS – Distriktets Udviklings sekretær:
 deltage i ledelsesmøder (3 – 4 årligt) på skift hos DGL
 deltage i Distriktsgilderådsmøder (2 årlige)
 deltage i øvrige Distriktsarrangementer (1-2 årligt)
 være med i beslutninger omkring Distriktet
 evt. deltagelse i landsdækkende arrangementer for DUS (1 årligt)
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 være med til udviklingen af Gilder og Distriktet

Vi afholder Distriktsgilderådsmøde samt ekstraordinært Distriktsgildeting, som
beskrevet herunder:
Der indkaldes til ekstraordinært Distriktsgildeting i Lolland - Falster
Distrikt, onsdag den 10. september kl. 19.00
Da det desværre ikke var muligt at vælge Jane Blach som ny DGK, da hun har en
gildeledelsespost i Sakskøbing Gildet, skal der udskrives ekstraordinært Distriktsgildeting for at
vælge ny DGK.
Det vil være formålstjenligt at besætte øvrige vakante ledelsesposter: DIS samt DUS ved
samme lejlighed.
Da Distriktsgildeledelsen helst skal være et repræsentativ fra hele Distriktet, vil kandidater fra
Rødby, Sakskøbing, Maribo og 1. gilde Nykøbing F. være at foretrække.
1) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
Valg af DGK
Valg af DUS
Valg af DIS
Efter det ekstraordinære Distriktsgildeting vil der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af
nyvalgte ledelsesmedlemmer.
_______________________________________________________________________________
Jeg ved af erfaring gennem en del år, at arbejdet i Distriktet har været spændende og udviklende,
givet mig gode kontakter både lokalt men også landsdækkende. Du vil få samme muligheder og vi
vil i tæt samarbejde løfte opgaverne i det gode fællesskab, som kendetegner gildebevægelsen.

Ring eller skriv til mig og meld dig under fanerne……

DGM - Lis Mølvig Henriksen
Mobil: 26 22 67 47 – E-mail: lmhenriksen@gmail.com
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husk åbent gildemøde m. Ellen Margrethe Løj
Kom og vær med og blive indført – I Diplomatiets tjeneste
Det er lykkedes os at lave en aftale med Ellen Margrethe Løj, der vil fortælle om et spændende liv.

Tirsdag d. 2.september kl.19.00 i Spejderhytten Poul Martin Møllers Vej 6b.
Entre kr. 75,- inkl. kaffe og kage.
2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F.
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Kan du tænke dig at møde vores nye
Landsgildemester Helmut Werth

Så kom til Fellowship day den 23. oktober
på Nordbyskolen, 4800 Nykøbing F.
På gensyn 2. Nykøbing F

Naturgruppen i Sakskøbing gør opmærksom på turen til Skejten den
12. august. Se nærmere på Sakskøbings sider.
Det samme gælder ”Stafet for Livet” den 30/31. august på Sakskøbing
Stadion. Læs mere på Sakskøbings sider og på www.stafetforlivet.dk
Gildehilsen Birgit. (red.)
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Hjemkomst midt på eftermiddagen.
Turen er gratis.
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre med
familie til en hyggelig skovtur.
Der er ikke tilmelding – bare mød glad og
deltag.
Naturlauget

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

August
5.
Gildemøde
15.
The Sound of Music
September
7.
Tur til Ugleholt Skov /
Knuthenlund
20.-21. Gold Rush

Gildemøde
Det nye gildeår starter med møde den
5. august 2014 kl. 19.00
i Mejsehuset.
Gildeledelsen sørger for kaffe/the og kage.
 Kommende aktiviteter i de enkelte laug
og i gildet.
 Andet
Vi håber at se mange gildebrødre denne
aften. Fortsat god sommer.
Susanne

Tur til Ugleholt Skov
søndag den 07-09-2014
Vi mødes i Spejdervænget kl. 10.00 og
fordeler os i bilerne.
Alle medbringer egen mad og drikke.
Der køres til Knuthenlund, hvor vi parkerer,
og herfra går vi en tur ad en vandresti på ca.
5 km i Ugleholt Skov.
Undervejs finder vi et sted hvor vi kan
indtage den medbragte mad.
Tilbage på Knuthenlund er der tid til evt. at
besøge butikken med alle de spændende og
lækre oste m.v.

På en ualmindelig smuk sommeraften, hvor
ikke en vind rørte sig, og Smålandshavet lå
spejlblank
hen, mødte ca. 35 gildebrødre med gæster
til den årlige friluftsgildehal ved
Kråruplund.
Til blæsemusik indkaldte den nye herold til
møde. Alle deltagere blev ført til højbordet
gennem en fakkeloplyst sti.
Efter gildemesterens velkomst ventede man
spændt på Susannes tale. Hun valgte emnet
om interesse i vores liv. Hun fortalte om sin
passion omkring dilettantteater, som hun
har dyrket i 30 år. Hovedindholdet i talen
var det, at teater giver mulighed for at
gemme sig bag en maske, indtage en anden
skikkelse end den man har til hverdag, og
være en person som man ikke drømmer om
at være. Hun klarede sin debuttale til ug.
Hanne Hansen holdt fem minutters Sct.
Georg, hvor hun læste et digt "Tiden".
Morsomt digt som
mindede os om, at man må udnytte tiden,
mens man har den. Her er et lille citat af
det:
"Man vil gerne udnytte tiden,
men den bliver væk hele tiden.
Hvor bliver den af?
Har den nogensinde været der?
Har man brugt for megen tid
for at trække tiden ud?"
Efter gildehallen samledes vi som
sædvanlig til fælles madbord.
Derefter var der lejrbål med underholdning
og fællessang.
Alt i alt var det en pragtfuld aften / Ela
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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 2014:
Onsdag d. 4. juni: Aftentur. Mødested v/ Nr. Alslev kirke kl. 18.
Lørdag d.28. juni til lørdag d. 5. juli: Midtvejstræf i Sørup.
Onsdag d. 2. juli: Friluftsgildehal kl. 20 på Midtvejstræf.
Onsdag d. 27. august: Friluftsarrangement kl. 18.

Aftentur ud i det blå!
Onsdag den 4. juni, med mødested v/ Nr. Alslev kirke kl. 18,
herfra kører vi mod nord ad snørklede stier til Sortsø Havn, hvor vi
besøger Nr. Alslevs Søspejder Gruppe.
Medbring madkurv, kaffe/te mv. evt. bord og stol. vi spiser ude hvis vejret
er til det, ellers får vi husly på den lille terrasse.
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, så vi kan aftale
samkørsel/afhentning mv., og vi ved hvor mange vi bliver.

Midtvejstræf "Amagerhuset" 2014.
Træflauget (dem der har muligheden) ankommer til Amagerhuset fredag
den 27. og får indrettet sig og bragt de sidste ting på plads.
Lørdag tager vi imod formentlig mange gamle og nye træfdeltagere, om
aften afprøver lauget grillen - og så kører det eller derud af!
Der er friluftsgildehal onsdag den 2. juli kl. 20, med Distriktsgildeledelsen
i højsædet. Tak madkurven med og få en dejlig aften, sammen med
træfdeltagerne og vores gæster.
Selvom der driver sorte skyer over dette dejlige sted m.h.t. salget og måske det sidste træf ved
Amagerhuset, er jeg sikker på at solen vil skinne på os i uge 27, og jeg tror Sct. Georgs Træf
venner vil blive styrket og udbredt - træfide'en er simpel hen for god til ikke at udbrede sig og
finde løsninger. Der er jo det store Træf i uge 27, 2015 og lur mig om ikke nogen finder på at vi skal
ses i 2016 osv.!
Jeg glæder mig til vi ses på træf - Gildeliv er også friluftsliv - m. spejderhilsen Ole S.

Læs mere om træffet på www sctgeorg-lf.dk
****************************

Friluftsarrangement onsdag d.27. august.
Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Hvor vi skal hen vil tiden vise?
Giv lige Gildemesteren et praj om du/I kan deltage.
*****************************
Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god og aktiv sommer!

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
danner rammen om Midtvejstræf 2014, som er det
sidste midtvejstræf i Sørup. Udlejningen ophører ved
udgangen af 2014 og ejendommen afhændes!
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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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 d. 15. mdr. før

Aktivitets og møde kalender:
August
14. august: Friluftsgildehal i Virkethus arr. grp. 2 – ref. grp. 1
September
2. september: Gildemøde: arr. grp. 4 - ref. grp. 3

FRILUFTSGILDEHAL I
VIRKETHUS
TORSDAG DEN 14. AUGUST KL. 18.30
Vi medbringer selv mad, drikkelse, service og kaffe/the.
Gruppe 2 sørger for lidt sødt til kaffen og lidt aktivitet, så genopfrisk lige
din ”kompaskunnen” og har du et kompas, så tag det med.
Hilsen og på gensyn
Gruppe 2
Birte
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Gildemøde 2/6
Gruppe 2 havde sørget for, at der blev serveret drikkelse, samt flere rigtig gode hjem
bagte kager, da de to sidste grupper fremlagde hvad de havde arbejdet med i vinter.
Gruppe 3 havde arbejdet med kirker, fra hele Falster det
havde de gjort rigtigt spændende. Der blev fortalt om diverse
brudeskamler/- stole som kun var adel el. kongelige, der blev
holdt afstand til folket. De var fundet noget frem om diverse
kasser(klikkasser) el. klikpunge(pose på en stang), som hvis
jeg husker rigtigt kunne få folk til at vågne, hvis de af vanvare
skulle blunde lidt. Der blev fortalt om diverse altertavle, bl.a.
en der kunne lukkes som et skab, bagved var giverens familie
el. de der havde en speciel betydning i samfundet dengang.
Man havde fundet frem til, at der på et tidspunkt kunne sejles næsten helt til døren, noget
der kunne være svært at forestille sig i dag, men ved Kippinge Kirke skulle der være rester
af en sådan mur, samt en helbredende kilde at se, så det er bare at komme hen og ved
selvsyn at få dette at se. Der blev fortalt, at kongen solgte fra(kirker) for kunne financierer
forskellige aktiviteter som han havde gang i. Det var bl.a. Rige gårdmænd men også
præster var med til sådanne køb, der blev handlet og solgt flittigt. Den store stormflod var
også en fortælling der var blevet beskrevet, næsten alle blev fundet og begravet, med
undtagelse af en lille pige, hvor der kun blev fundet en sko vist nok, hendes kiste står klar
til brug på kirkeloftet, hvis hun skulle blive fundet.
Gruppe 4 havde arbejdet med færgerne gennem tiderne.
En historie der kan dateres tilbage til allerede fra vikingetiden.
Rigtig i gang kom færgefarten så ved 1300 tallet. Færgefarten
fik stor betydning her i datidens Nykøbing, da slottet og
landsdelen blev en slags hovedstad. Allerede dengang led
sejleriet den tort, der var store uregelmæssigheder, snavsede
færger, dyre priser samt færgekarle der sandsynligvis havde en stor tørst og var berusede,
færgernes tilstand var også noget som brugerne dengang klagede over. Færgen som sejlede
Sundby til Nykøbing afgik fra færgegården i Sundby(eksisterer) stadigvæk til
Færgestræde, som kan ses fra lollandssiden, rester fra den gamle bro som Christian IX lod
bygge 4/7/1868, ja så ophørte færgefarten, som det jo altid gør når en bro el. tunnel bliver
bygget. Der var fundet frem til diverse forskellige typer færge, bl.a. en trækfærge, der skød
frem ved muskelkraft, via et stort tov. Motorfærger kom frem i perioden 1800 tallet, priser
afhang af hvad der skulle sejles med, eller hvor stor færgen var.
En færgetype kunne måske have en karet samt 4-6 heste, en anden færgetype som blev
kaldt for loppen havde på sin første tur 39 personer, 12 køretøjer samt 24 cykler, stort må
det have været den gang. Håber man måske har fået lyst til selv, at undersøge de to
gruppers fortællinger om en type Danmarks historie, som den dag i dag, har en stor
betydning også for vores landsdel.
På gruppe 1’s vegne, takker jeg for en helt igennem god og spændende aften.
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Det var sommer, det var sol og det var søndag …..
da vi bankede en lille biks op på Sildestrup loppemarked.
Vi havde en god dag og endte med et overskud på kr. 2.418,-.
Loppemarked’s udvalget
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Sct Georgs gildet i Rødby
August 2014
Lokalredaktør: tlf. 54605370
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby e-mail: helgelund@stofanet.dk
I Vejlø Kirke ved Næstved er prædikestolen
båret oppe af en kvindelig troldlignende
sagnfigur med dyre fjæs og ko hale. Figuren
kaldes populært for gøjemor eller snot Else,
slattenpatten eller slattenslangpatte det
sidste på grund af figurens meget lange
bryster.
Nogen siger at figuren skal opfattes positivt
som en mandlig trold, og er Trolleslægtens
våbens figur. Forklaringen mener man, kan
findes i den latinske indskrift på
prædikestolen, hvor der oversat til dansk
står:

erhvervsmæssig interesse, men de gamle
nedhuse (garnhuse) hvor fiskerne bødede
(reparerede) deres garn, ligger stadig på
kajen. Disse huse er i dag nærmest
”sommerhuse”, eller bare et fristed ved
vandet - møbleret og med potteplanter i
vinduerne.
Et af disse hus er forsynet med en sol
terrasse og gelænder, i dette rækværk
hænger en udskåret kvindeskikkelse med
meget lange bryster.
En rigtig ”slattenpatten” figur. Udbrød jeg
ved synet, men flere af gildebrødrene
mente, at det var uhøvisk tale fra min side,
alt andet lige, at de ikke kendte udtrykket.
Her er noget af historien og et billede af
figuren.

Slattenpatten fra Lundehøje Havn eller måske bare en havfrue fra
Fehmarn Bælt?

” Når djævlen vil omstyrte kirken, så bæres
den oppe af Trollernes våbentegn”
”Slattenpatten” er en sagn figur i den
danske folketro i lighed med de ækle
ellekvinder eller ellekoner, hvor i mod
ellepiger, er de meget smukke og forførende
i vores folketro
På Sydsjælland findes flere sagn om
”slattenpatten” der jages af Kong Volmer,
og så kastes hun brysterne over skulderne,
hvilket havde den fordel, at samtidig med at
hun flygtede, kunne hun die sine børn.
Danmark har aldrig haft en konge ved navn
Volmer, så det er navnet Kong Valdemar,
der er blevet fordansket.
Ja, hvorfor denne historie?
Den 21 maj var gildet på en kører tur, hvor
vi kørte igennem det sydlollandske
landskab. Her besøgte vi bl. a. Lundehøje
Havn. Havnen har i dag ingen

Hus-kat
Gildemøde den 27 aug. Kl. 1930. Ledelsen
………….
En forglemmelse fra Liljen redaktør i juni måned
var, at der i Rødby gildet i sommerperioden har
været to fødselsdage, der ikke blev bekendt gjort
i Liljens juni – juli nummeret.. Undskyld!
.

.
Hjertelig tillykke med fødselsdagene.
Ove fyldte 75 år den 09.07
Elna fyldte 80 år den 03.07
Hjertelig tillykke
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i august:
12. Tur til Skejten og Fuglsang.
30/31. Stafet for livet.

Og i september:
07. Jubilæumsgildehal.
13/14. Loppemarked. Og det ER denne dato, der er loppemarked.
20. Spejdernes ”Gold-Rush”.
20/21. Frugtfestival.
90-ÅRS FØDSELSDAG. Den 29. august fylder Iris
Sonn 90 år. Sct. Georgsgildet hejser flaget og ønsker
hjertelig tillykke. Vi håber du får en dejlig dag.
Samtidig siger gildet dig tak for din store indsats for
Telefonkæderne igennem mange år.
Fødselsdagshilsener fra Gildeledelsen.
En ”ildsjæl” fylder snart 90 år.
Iris Sonn har gennem mange år været den bærende kraft i telefonkæden.
Iris har altid haft tanken at telefonkæden som hun bestyrede, efter
Else Fjeldal, var for at kunne skabe kontakt mellem ældre der følte sig
ensomme og utrygge i tilværelsen.
Det er de ting som Iris altid har lagt megen vægt på, ligeså at få planlagt
udflugter, julekomsammen, netop for de enlige, så de kunne komme ud og
snakke med dem som de kun snakkede med i telefonen
Iris du har gjort det fantastisk godt.
Alle i telefonkæden og i Sct. Georgsgildet vil ønske dig rigtig hjertelig
Tillykke med din fødselsdag den 29. juli.
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Keld Nielsen.

Tur til Skejten og Fuglsang gods og park.
Tirsdag den 12. august kl. 18.00 mødes
vi på P-pladsen ved museet.
Naturgruppen håber mange vil benytte
sig af lejligheden til at komme ud opleve
den smukke natur i dette område.
Medbring madpakke og drikkevarer. En
god mulighed for at mødes med
gildevenner her efter sommerferien.
Tilmelding til Jonna senest den 5.
august på 51895319.

STAFET FOR LIVET i Sakskøbing.
Den 30/31. august afholder Kræftens Bekæmpelse ”Stafet For Livet”
her i Sakskøbing, og naturligvis slutter Sct. Georgsgildet op om
arrangementet. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om man vil være
med, og der er flere muligheder. EN MULIGHED er, at en gruppe,
eller man på tværs af grupperne, finder sammen og danner et hold, der
vil deltage i selve stafetten, det koster 100 kr. pr. person, og man
bestemmer selv, om man vil løbe eller gå, og der skal altid være
mindst 1 person fra holdet i gang på banen. Stafetten er en 18-24 timers holdbedrift
og på www.stafetforlivet.dk kan man læse meget mere. På ”Stafet for livet
Sakskøbing” kan man tilmelde sig.
EN ANDEN MULIGHED er at melde sig som hjælper, idet Sct.
Georgsgildet til formålet har udlånt vores LYKKEHJUL ”med bemanding”. Vi skal
dog ikke skaffe gevinster, det sørger Kræftens Bekæmpelse selv for. Lykkehjulet skal
ikke køre om natten. Men jeg håber virkelig, at nogen af jer kan afse et par timer i
løbet af lørdagen til at være med til at passe denne aktivitet. Ring til Birgit
52242235, hvis I vil hjælpe, så aftaler vi tidspunktet. - Men
selvfølgelig kan I ikke passe Lykkehjulet samtidig med, I deltager i Stafetten, så det
er enten – eller.
Udover Lykkehjulet byder vi ind med motion, øvelser og konkurrencer på ”Den
vandrende pind”, hvor publikum under vejledning kan prøve de mange funktioner,
som dette modul har. Firmaet ”Sundhed & Livsmod” kommer med modulet og er på
Stadion hele lørdagen. Det er rigtig meget i relation til hele konceptet, at vi også har
denne aktivitet med på arrangementet, - og så gør det jo heller ikke noget, at vi prøver
at synliggøre Sct. Georgsgildet i Sakskøbing.
STAFET – hilsen Birgit.
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JUBILÆUMSGILDEHAL.
Søndag den 7. september har Birgitte Mertz været medlem af
Sct. Georgsgildet i 60 år. Gildet vil gerne fejre Birgitte ved
afholdelse af en jubilæumsgildehal, og det skal selvfølgelig
være på ”vores” vandrerhjem, som netop har været en
hjertesag for Birgitte lige fra den dag ideen udsprang sidst i
halvfjerserne – og er det vel stadigvæk, omend der er sket en
del siden indvielsen den 1. juni 1979. Gildehallen afholdes på
Sakskøbing Vandrerhjem den 7. september kl. 10 med
efterfølgende brunch og festligt samvær. Prisen er kr. 95,- pr.
person. Gildeledelsen håber, at rigtig mange vil deltage i
arrangementet, hvortil også ægtefæller er velkomne, og tilmelding skal ske
gruppevis til kansler Lone på 42322525 eller mail lb.andersen@privat.dk
senest den 31. august.

LOPPEMARKED og LOPPE-CAFÈ.
Spejdernes Loppemarked foregår på Sakskøbing Sukkerfabrik den 13/14.
september, og gildet vil som sædvanlig hjælpe så meget som muligt. Loppe-cafeen
skal selvfølgelig også køre, så vi håber mange af jer igen i år vil komme med
lagkager eller andet lækkert bagværk. - Nærmere herom i Liljen for september.
Referat fra sommerfesten d. 2. juni

Der var mødt ca. 25 glade gildebrødre med madkurven over armen. Vejret var så
dejligt, en rigtig sommeraften, så gruppe 4 havde trukket borde og stole udenfor, fået
gløder i grillen, og alt var klar til en hyggeaften, den sidste i de gamle grupper. Det
blev en sjælden dejlig sommeraften med en masse lækkert tilbehør til vores grillmad.
Der blev en god snak om bordene. Der blev budt på kaffe, te og lækker chokolade
kage. Da det begyndte at blive lidt køligt blev der pakket sammen, man hjalp gruppen
med at bære ind. Tak! Til gruppe 4 for en dejlig og hyggelig aften. En god
afslutning på endnu et godt gilde år. God sommer til alle!
Gilde hilsen fra
gr. 3.
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