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Stranden er
sin egen!

Haven skal
også passes!

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

Lolland – Falster Distrikt

2017 - 2018

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

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

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2017:
6. september.
25. oktober.

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F.
Fellowshipday.

2018:
18. januar.
8. maj.
14. Maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing.
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet.
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
onsdag den 6. september 2017 kl. 18.30.
i Nykøbing F

Deltagere:
Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS og Webredaktøren er automatisk tilmeldt.
Distriktets GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet.

Dagsorden fremsendes pr. mail til Gildeledelsesmedlemmerne medio august måned med oplysning
om, hvor Distriktsgilderådsmødet skal være i Nykøbing F.

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er 50 kr. pr. deltager, som betales til DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.

Afbud og tilmeldingskal ske til DGK Kjeld Mikkelsenpr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk

Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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Bootcamp for voksne
på Sakskøbing Familiesundhedsplads
onsdag den 23. august 2017 kl. 17-18.30.
”Ud under åben himmel – for sundhedens skyld”.

Kom og få inspiration til træning i modulerne på pladsen under
vejledning af fitness- og zumbainstruktør

Janie Sørensen fra www.Healthybyjanie.dk
Kom i praktisk tøj og medbring gerne drikkevand, da
der er risiko for at blive lettere forpustet!!!
Arrangementet er gratis og tilrettelagt af Bestyrelsen Sakskøbing
Familiesundhedsplads.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Nyt gildeår
I skrivende stund er vi midt i den danske
lunefulde sommer. Håber I alle har nydt
den, uanset hvor I har været.
Vi nærmer os tiden, hvor det nye gildeår
starter, og sædvanen tro er første arrangement

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

GILDEMØDE
torsdag den 17. august kl. 19.00
i Ulvehytten
Program:
- Kommende aktiviteter i laugene og gildet
- Andet
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre
denne aften. Gildeledelsen sørger for
øl/vand og snacks.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

August
17.

Gildemøde

September
3.

Gåtur til Naturskolen

Fødselsdage i
august

27.

Knud Meyer – 90 år
Gildet kipper med flaget og
ønsker hjertelig tillykke

Naturtur søndag den 3. september
Søndag den 3. september kl. 10 mødes vi
ved bådehavnen i Maribo(Sømo). Herfra
går vi til Naturskolen.
Hvis vejret er godt og søen stille, bliver vi
sejlet over til Hestø (i Jørgen Bjørklunds
jolle, hvor der medbringes redningsveste).
På Hestø nyder vi vores medbragte klemmer. Herefter bliver vi sejlet tilbage til
Sømo.
Hvis vejret driller, spiser vi ved Naturskolen og går tilbage. De, der har fået gåtur
nok, vil kunne blive kørt.
Ingen tilmelding. Bare mød op med godt
humør og gode ben.
Med gildehilsen
Naturlauget
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Nattergaletur den 19. maj
Denne dejlige majaften mødtes 22 gildebrødre og 3 børn inkl. gæster i Spejdervænget til grill med pølser og diverse
tilbehør.

Besse holdt ”5 min”, hvor hun på spejdernes vegne takkede Sct. Georges Gildet for
den støtte og opbakning, der bliver ydet.
Derefter blev madkurvene åbnet, og vi
indtog vores medbragte mad og drikke i
hyggeligt samvær.

Efter alle havde fyldt maverne, gik flertallet
den sædvanlige tur ud over mosen til Søndersø. Det er dejligt, at man ikke afholder
sig fra at deltage, selv om bentøjet ikke er,
hvad det har været.
Ved Bønnersvig var der et stop. Lena havde
en lille opstrammer med fra "barskabet".
Nattergalen sang en enkel strofe, hvis vi
hørte godt efter, imens vi nød udsigten over
den stille Søndersø i den lune sommeraften.
Turen fortsatte forbi Kajakklubben og retur
ad Refshalevej og Sdr. Boulevard. Aftenen
sluttede med kaffe og chokoladekage ved
bålpladsen i Spejdervænget.

Efterfølgende gik vi ned til bålet, som
Mogens havde sørget for. Vi sang bålsange
og nød den lune aften, inden vi begav os
ned til stranden, hvor vi rundede af med at
se den smukkeste solnedgang over Lindholm.

Tak til Naturlauget for et godt arrangement.
Vibeke C.

Friluftsgildehal den 14. juni
En dejlig og hyggelig sommeraften på
Kråruplund, hvor der var mødt 32 gildebrødre og gæster.
Tak til Spejderlauget for en hyggelig aften.
Anders og Karen Louise sørgede for
musikken til de danske sange, der var
valgt til denne aften. Gildemesteren talte
om det danske begreb ”Hygge”, og kom
med mange minder om hyggelige stunder.

Med gildehilsen
Lena Holsko

6



Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43
E-Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, august 2017:
Torsdag d. 24. august: Gildemøde i det fri, hvis vejret ?.

Aftenturen i juni til Fuglsang og Frejlev, blev til en hyggelig aften hos
Kirsten i Frejlev, så turen i parken blev en tur mellem bygerne i Kirstens
velfriserede have, som godt kunne minde om en park. Efter vores medbragte
serverede Kirsten blødt brød til kaffen. Tak for en god aften i Frejlev!
Sommeren t'ja den er der sikkert delte meninger om, men på træffet i uge
27 skinnede solen, mellem bygerne, i det sydfynske. Det blev igen en rigtig god
oplevelse, med gode ture og aktiviteter, som vi deltog i med to vogntog og en
sejlbåd fra vort gilde.
Sct. Georgs Træf-Venner afholder på træffet hvert andet år generalforsamling, i
år skulle der vælges ny formand, da Kirsten fra Bornholm ikke ønskede genvalg
som formand, det hverv blev Espen valgt til, mens Dorte blev genvalgt, som en
af de to der skal hekse med at revidere regnskabet, så man kan godt sige at vi
er med hvor der sker noget på landsplan, undertegnede bærer det tunge hverv
som bilagskontrolantsuppleant!
Vi glæder os til de kommende træf med ønsket om at flere vil få del i de gode og
givtige oplevelser med gildebrødre, familier og venner fra hele landet og nogle
fra Sverige!
OS

Der var både land- og sø aktiviteter, udsigten fra lejrpladsen kunne der ikke klages
over.

Gildemøde torsdag d. 24. august kl. 18,30?
I skrivende stund er der ingen der har helt styr på datoen og hvor vi skal
hen, men det forventes at gildeledelsen arbejder med sagen og udsender
en særmelding til hver enkel - men hold Jer klar. (Red.).
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppens hytte på P.M. Møllers Vej 6B.

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

Vores hjemmeside har fået en mindre opdatering, der var et par fejl som skulle rettes, og så er gruppernes arbejde lagt ind:
http://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppearbejde-2017.html

Friluftsgildehal:

Ved et lejrbål lagde jeg mærke til vor stifter,
Jens Grane, tabte sin stok, men ville ikke have
den tilbage da den hurtigt blev samlet op.
Somme tider er det de mest underlige ting man
kan huske fra den tid!
Ved det lejrbål, fik vi alle, på samme tid, en
mønt udleveret af vor tropleder.

Vi laver lidt om på traditionerne og
mødes i år i KUDU-hytten
torsdag den 17 august kl. 18.30
Arrangerende gruppe vil som sædvanlig
sørge for kaffe/the og kage, hver enkelt
medbringer selv det man ønsker at spise og
drikke. Derudover medbringer hver enkelt
en god saks, den skal ligge godt i hånden,
vi skal klippe frimærker, gerne til den
store guldmedalje.
Gildehilsen
Flemming
http://spejderneslejr.dk/da/
facebook.com/groups/SctGeorgsGilderneDebatforum/

Sommertid!
Her er plads som skal fyldes
ud:
Min anden sommerlejr var
Moesgård 1960.
Om jeg kan huske noget fra den? Jo, det
var delvis en vandrelejr, indtil vi mødtes
på Moesgård Strand.

Den skulle så ligge i den ene bukselomme, og
når man så havde gjort en god gerning flyttes
over i den anden lomme!
Jeg har den endnu (et eller andet sted).
Korpslejrmærket ved jeg hvor er, for de mest
betydningsfulde mærker sidder på min lejrbålskappe.
Den kappe er lidt speciel, idet der kun er et stort
ulvehoved og ”Akela” på bagsiden.
Jamen, jamen, ja, jeg ved det godt, men jeg blev
så træt af at blive prikket på ryggen af mine ulveunger (”hvad er det for et mærke Akela?”)
Jeg har aldrig byttet eller købt spejdermærker,
undtagen hvis jeg selv har deltaget, men har
lagt vægt på at kunne fortælle en historie/oplevelse ud fra det pågældende mærke.
Gad vide hvilke andre oplevelser, mærkerne på
min lejrbålskappe kan berette om.
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk
At huske i AUGUST måned:
Naturgruppe arrangement til Gedser 19/8

Referat vedr. Familietur den 28. maj 2017.
Vi mødtes ved Saxenhus, hvor bilerne blev fyldt op og dernæst satte vi kursen mod
Peter Hansens have i Kappel. Vi gik rundt i haven og så de mange smukke og
særprægede vækster bl.a. Kejsertræ, Aberøv, Pæoner og Asalier og ikke mindst den
store Rhododendronskov med 1300 rhododendronarter, den er så stor, at man næsten
kan fare vild. Vi fandt borde og bænke, som Jane skulle passe på, medens vi ledte
efter den anden halvdel af gruppen, som i mellemtiden havde fundet bænke et andet
sted i haven og da de allerede havde trukket øllet op, måtte vi se at finde tilbage til
Jane og få hele gruppe forenet igen. Haven er absolut et besøg værd både for dem,
der går meget op i have, men også for os, der bare syntes, at blomster er smukke.
Havens areal er 55.000 m2. Da vi havde indtaget den medbragte mad kørte vi videre
mod Albuen, hvor vi slog lejr og drak eftermiddagskaffen og fik en rigtig god snak
om dette og hint på tværs af grupperne. Vejret var absolut med os, vi var desværre
ikke så mange deltagere, men vi havde en rigtig hyggelig tur.
Tak til gruppe 3 for et godt arrangement.
Gildehilsen Anni – gruppe 2

Fotograferet af : Palle
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H O T E L T på SPEJDERNES LEJR 2017.
På gildetinget i marts fremførte Gruppe 1 forslag om, at gildet skulle
forære Sakskøbing Spejderne et tunneltelt, som dog først skulle bruges i landsgildets lejr på SL
2017. Konceptet var nærmere beskrevet i Sct. Georg.
Det blev besluttet, at vi gerne ville være med til denne form for donation, og som alle ved, fik spejderne på Sct. Georgsdag overrakt et gavebrev på teltet, som de selv skal sørge for at få med hjem fra
Spejdernes Lejr.
En del gilder har benyttet sig af at være i gavehumør, og der vil fra landsgildets side, som tak, blive
lavet en opslagstavle med hilsen (på et A4 ark) fra hver sponsor.
Sakskøbings bidrag kan I se her.
Gildehilsen Birgit.
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Naturgruppen
Som annonceret i Liljen tidligere arrangerer NATURGRUPPEN
d.19.aug. 2017 tur til ringmærkningsstationen ved Gedser odde og nordens
sydligste punkt , Sydstenen ved Gedser Fyr.
Vi har fået naturvejleder , Benny Steimeier
og stationens leder Hans Lind til at vise
og fortælle os om, hvordan --- og ikke
mindst hvorfor der bliver ringmærket.
( vidste du for resten, at det var en
dansker, der fik ideen ??? ).
Da ringmærkningsstationen kun
lejlighedsvis er åben for publikum, håber
naturgruppen, at rigtig mange har lyst til at deltage i dette arrangement.
Når vi er færdige på fuglestationen,
følges vi med Benny Steinmeier
længere mod syd til ”Danmarks
sydligste punkt”, Sydstenen.
Sydstenen er en ca. 4 ton tung natursten og menes at være 1 millard år
gammel. Den stammer fra Sverige, hvor den af ismasserne blev ført til Sydfalster for ca. 15.000 år siden.I oktober 2012 blev Sydstenen flyttet til den nyrenoverede atriumgård, hvor den fremover vil befinde sig.
Vejen ud til Sydstenen går forbi Gedser Fyr og ud til skrænten, hvor der er
parkeringsplads.
Derefter er der ca. 300 m til fods.På Gedser Odde ligger en tidligere militærbygning, der har været anvendt til mandskabsbygning og lyttepost. Bygningen er nu renoveret til et udstillings- og foreningshus. Informationer på bygningens facader giver en introduktion til Gedser Oddes unikke natur, fugleliv,
geologi, stedets historie og om havvindmøllerne.
Naturgruppen håber, rigtig mange har lyst til at deltage i denne tur. Vi mødes
på Vandrerhjemmets P-plads i Sakskøbing kl 13.00 eller du kan vælge selv at
køre til P-pladsen ved Sydstenen til kl 13.45.
Prisen for at deltage er sat til 50 kr pr deltager.
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