
Liljen 
 

  

    62. årg December 2010 Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Julen nærmer sig…. 

 

Tiden går (sommetider alt for stærkt) og nu nærmer vi os igen den dejlige juletid, med indendørs hygge – 

familier der samles omkring bordet og træet med al sin skønne pynt …. 

Vi glæder os jo i denne tid hvor traditionerne er så vigtige – her vil vi hver især have helt faste ritualer som 

er familiens egne. Vi spiser det som helt traditionelt hører sig til i familierne hvad enten det er and – gås – 

flæskesteg, risengrød eller ris a la mande, og ikke at forglemme rødkålen de brune kartofler og sovsen… 

Traditionerne er næsten ikke til at bryde eller ændre på, er det trygheden der betyder noget eller er det 

betydningen af at man ikke vil skuffe nogen og at de små børn jo også skal mærke det er jul? 

”Julen varer længe, koster mange penge” står der i en julesang som er skrevet af Peter Faber i år 1848, så 

kan man jo forestille sig hvordan julen var dengang, hvilke traditioner der var på den tid og hvad en 

almindelig familie tjente, så er jeg sikker på at datidens ord var meget på sin plads i de fleste familier. I vore 

dage er forbruget skruet voldsomt op både hvad angår maden og gaverne som ikke kan blive ”fine” nok, vi 

lever jo i et forbrugssamfund hvor der, selvom vi er inde i en såkaldt krise, bliver lagt store mængder af 

gaver i indkøbsvognene, så vores juletraditioner ikke skal lide under krisen. 

Men dybest set er det vi tænker på, når vi efterfølgende mindes vore juledage, allermest vores samvær 

med de nærmeste – hyggestunderne med børnene – spil og sjov samt afslappende timer med snak, 

julemusik og vi må jo ikke glemme stemningen i kirken, de gode bøger, gåturene eller bare total afslapning i 

sofakrogen.  

Vi samler gerne på gode minder hvor det er samvær og hygge vi mindes – vi tager de gode stunder med os 

og fortæller om dem når vi skal beskrive en god fest, feriedage eller julen, så dybest set er det ikke maden 

eller gaverne der giver os den gode oplevelse, det er vore sociale oplevelser, samværet med andre både 

familie og venner, den gode stemning og lysene der stråler og får alt til at se så smukt ud, julefreden der 

sænker sig og når der hviler en særlig ro overalt. Så er der harmoni i de små hjem og det giver glæde og 

indre ro, det vi alle går og glæder os til i denne søde juletid…. 

Og som det blev skrevet af N.F.S. Grundtvig i 1817 

Det kimer nu til julefest, 

det kimer for den høje gæst, 

som steg til lave hytter ned 

med nytårsgaver: fryd og fred. 

 

Må glæden , fred og det gode samvær blive en del af Jeres jul, så vi har gode 

minder at tage med os ind i det nye år. 

Glædelig jul og godt Nytår til alle gildebrødre og Jeres familier. 

Distriktsgildemesteren 
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Resultater for Dansk 
Flygtningehjælp 
Landsindsamling 2010 

 
 

Lolland – Falster Distrikt 
 

Årets indsamling havde desværre ikke vejret 
på sin side, det regnede ret meget og det var 
sikkert også årsagen til at rigtig mange 
indsamlere valgte at blive hjemme, hvilket så 
betød at ruterne langt fra blev dækket.  
 
Resultatet for Lolland – Falster ses nedenfor, 
og selvom det ikke blev som ønsket og håbet, 
så er hver en krone jo velkommen og giver 
mange mennesker hjælp til at overleve med 
det mest basale i store flygtningelejre i 
verden. 
 
Her skal også lyde en stor tak for Jeres 
indsats i forbindelse med denne indsamling.  
 

Resultat for distrikt Nykøbing Falster 
Indsamlet beløb: 29937 

Antal indsamlere: 40 

Resultat for distrikt Nysted 
Indsamlet beløb: 8878 
Antal indsamlere: 11 

Resultat for distrikt Nørre Alslev 
Indsamlet beløb: 11956 

Antal indsamlere: 10 

Resultat for distrikt Sakskøbing 
Indsamlet beløb: 9783 
Antal indsamlere: 11 

Resultat for distrikt Stubbekøbing 
Indsamlet beløb: 9453 

Antal indsamlere: 8 

Resultat for distrikt Sydfalster 
Indsamlet beløb: 13912 

Antal indsamlere: 16 

Total for hele kommunen 
Indsamlet beløb: 83919 

Antal indsamlere: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat for distrikt Holeby 
Indsamlet beløb: 9486 
Antal indsamlere: 14 

Resultat for distrikt Højreby 
Indsamlet beløb: 5054 

Antal indsamlere: 6 

Resultat for distrikt Maribo 
Indsamlet beløb: 22016 

Antal indsamlere: 19 

Resultat for distrikt Nakskov 
Indsamlet beløb: 29068 

Antal indsamlere: 24 

Resultat for distrikt Ravnsborg 
Indsamlet beløb: 3926 

Antal indsamlere: 4 

Resultat for distrikt Rudbjerg 
Indsamlet beløb: 2450 

Antal indsamlere: 2 

Resultat for distrikt Rødby 
Indsamlet beløb: 11534 

Antal indsamlere: 14 

Resultat for distrikt Fejø 
Indsamlet beløb: 3051 

Antal indsamlere: 4 

Total for hele Lolland kommune 
Indsamlet beløb: 86.585 kr. 

Antal indsamlere: 87 

http://flygtning.dk/forside
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tba@mknet.dk 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 

 

December 

 

Ingen planlagte arrangementer 

 

Januar  

 

9.  Nytårsparade og –taffel 

26. Nytårsgildehal 

 

 

 

Tur til Fuglsang Kunstmuseum 
 

Debatlauget havde inviteret på en fællestur 

til Fuglsang Kunstmuseum for at se P. C. 

Skovgaard - Udstillingen. Vi var fem uden-

for gruppen, der deltog i turen, og vi fik en 

dejlig og inspirerende eftermiddag sammen. 

Det var fascinerende at se det lys, som 

Skovgaard formåede at få ind i sine bille-

der, uden at det blev banalt. 

 

Efter en grundig gennemgang af billederne, 

hyggede vi os med en kop kaffe i cafeteriet 

med udsigt til naturens eget maleri. En lidt 

tung - men charmerende - efterårsdag, hvor 

træernes blade alligevel formåede at lyse 

op, og med slottet som dekorativ baggrund,  

 

ja - så var det ikke så ringe endda. 

 

Et godt initiativ som nok kunne gentages en 

anden gang. 

 

Birte 
 

 

Nytårsparade og -taffel 
  

År 2010 er ved at rinde ud – og vi nærmer 

os år 2011.  

I den anledning, vil det glæde 

  

Sct. Georgs Gildet i Maribo 
 

at se ledere, seniorer og bestyrelses-

/rådsmedlemmer fra  

 Maribo Spejderne  

 KFUM spejderne  

 FDF  

samt 

 Gildebrødre 

Til 

  

Nytårstaffel i Sognets Hus 
 

Søndag den 9. januar 2011 kl. ca. 14.00 

 

Taflet er umiddelbart efter Nytårsparaden 

kl. 13.00 ved Det gamle Rådhus og Nytårs-

gudstjenesten kl. 13.30 i Domkirken.  

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Vi vil hygge os sammen i et par timer, hvor 

vi har fået gildebror Elfi Jansen til at for-

tælle om sit engagement i Middelalder-

centret.  

Gildet er vært ved pølsebord.  

 

Vi vil også denne gang gerne hilse på alle 

spejderne, når de kommer fra kirken.  

Så derfor vil vi bede alle ledere om at tage 

spejderne med til Sognets Hus og ligele-

des arrangere at forældre, som skal afhente 

børn, får besked om at afhentningsstedet er 

ved Sognets Hus.  

Arrangementet for spejderne varer ca. 15 

min.  

 

Af hensyn til traktementet  

 

Tilmelding senest den 28. december 2010 

til Besse tlf. 54781039 / 60651838 - 

besse.j@email.dk.  

 

På gensyn og rigtig glædelig jul. 

Spejderlauget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Piet Heins gruk 

 

”Af mad på fad 

og drik i glas 

er lidt for lidt  

præcis tilpas” 

 

ønsker lokalredaktionen alle en rigtig god 

jul og et dejligt nyt år – både i gildet og 

privat. 

/tba 

 

 

Husk at klippe frimærker fra juleposten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

          

 

       Nytårsparaden 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig jul og et godt nytår 

 

mailto:besse.j@email.dk
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I skrivende stund er julebazaren jo ikke 

afviklet, men jeg skulle tage meget fejl, om 

ikke den også i år har været en rigtig hyg-

gelig gildeopgave, som vi har løst i fælles-

skab og sikkert også med et godt resultat.  

 

Vi kan jo se i de forskellige lokale aviser og 

div. reklamer, at vi er oppe mod stærke 

kræfter, når der skal sælges juleting.  

 

Vi håber, at det er vores særlige engage-

ment og tradition - sammenholdt med de 

flotte fremstillede varer - som gør netop 

vores julebazar til noget særligt. Det er den 

i hvert fald for os selv. 

 

Alle gildebrødre og deres familier ønskes 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

 
 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal 

 
Fødselsdagsgildehal den 16. november 

2010 blev afholdt på Maribo Vandrehjem.  

 

Gildemesteren startede med at mindes de 

tre afdøde gildebrødre Lotte Jarvig, Kai 

Larsen og Inge Hartmann.  

 

Herefter blev der optaget tre nye svende 

Merete Nilsson, Karen Jeppesen og Connie 

Hansen. Derudover blev Bente Parry gen-

optaget. Bente er tidligere gildemester fra 

Vordingborg. Det var en dejlig, fredfyldt 

oplevelse. 

 

Eftergildehallen foregik i tilstødende loka-

ler med en dejlig buffet.  

Her fortalte gildebror Lone Jehrbo om sin 

tid som lærer på en islamisk skole på Nør-

rebro og senere Ishøj. Det var meget inte-

ressant og blev fortalt på en underholdende 

måde.  

 

Tiden gik og gildemesteren sluttede af 

hvorefter vi sang “Spejderbror …” 

 

En stor tak til Kulturelt Laug for en dejlig 

aften. 

 

Erling 

 

Redaktøren tilføjer: 

Gildemesteren nævnte, at det i år er gildets 

69 års fødselsdag, og fortalte lidt om pla-

nerne for næste år. 

Jeg har i arkivet fundet et par foto fra gil-

dets 60 års fødselsdag i Bangs Have. 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt-  Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.-  Tlf. 5486.1779 

E-mail: Kjaer-Hasfeldt@get2net.dk.  

 
 

Fødselsdagsgildehallen, blev selvfølgelig en dejlig hyggelig aften, som altid når 

de to Gilder er sammen. Naturen og levende musik var ingredienser i 
gildehallen. Eftergildehallen bød på en særdeles velsmagende 3 retters menu, 
guitarspil med sang og selvfølgelig en hyggelig snak. 

Opgaverne var fordelt på tværs i gildet og blev løst på bedste vis- TAK. Og så en 
stor tak til Hanne Ejlersen for sang og spil.  
 

******************************************************** 
 
En god aktivitet for gruppe, Clan og enkeltpersoner kunne være – 

Der startes i år fra spejderhuset på Poul Martin 
Møllersvej kl. 9-11og sluttes senest kl. 13,30. 
Der er korte og lidt længere ruter. 

 
Og så er du klar til - 
 

Julestue i Good-Turn, mandag d. 6. dec. kl.19. 
Sæt X i kalenderen ved den 6. December og kom til en hyggelig julestue efter 
den gamle skabelon. 

Du skal medbringe en gave til max 20 kr. – og hvis du vil have noget stærkt til 
silden, skal du selv medbringe det. Resten sørger vi for – til sædvanlig billig 
pris. 

Tilmelding til Beate 54 86 84 35 eller Birte 30 24 46 16, senest 2. dec. 
 

************************************************************ 
 

Nytårsgildehal torsdag d. 6. Januar kl. 19. 
– glæd dig – 

Det er GildeClanen der trakterer med det kulinariske og underholdningen – vil 

du sikre dig en plads så –  
Tilmeld dig allerede nu på tlf. 2330 9343. eller osscout@gmail.com  Senest d. 2. Jan.  

 

************************************************************ 
 

 (Husk når du indbetaler dit kontingent, at angive dit navn og hvilket 
kvartal indbetalingen er for) 

 

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år. 
 
 
 
 

KALENDER, december 2010 og januar 2011: 

Søndag d. 5. dec.: Julemærkemarch. Start fra Poul Martin Møllersvej kl.9-11. 

Mandag d. 6. dec.: Julestue i Good-Turn kl. 19.  Husk en lille pakke! 

Torsdag d. 6. jan.: Nytårsgildehal i Good-Turn kl. 19. 

 

mailto:Kjaer-Hasfeldt@get2net.dk
mailto:osscout@gmail.com
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Aktivitets og møde kalender: 
 

 

                                               

                                 

                             Julemøde / Jubilæum arr.   (Pop)        

                             Gildeledelsen arrangerer. Gruppe 3 skriver referat 

 

 

Vi gentager lige:  

  Tillykke og håb om en god dag til alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Pop.  

Et stort tillykke med dit 65 års gildejubilæum, tak 

for alt hvad du har gjort for gilderne i Danmark. 

Gildebrødrene glæder sig til at du forsat fortæller 

os om naturen i skov og på mark samt tilblivelsen 

af Danmark.  

Gildeledelsen. 

 

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: allan.henriksen@ny-post.dk 
 
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 

 

  

POP 

65 års Gildejubilæum 

 

Erik Pontoppidan 

2. Gilde Nykøbing F. 
Har 65 års Gildejubilæum d. 3. dec.2010 

 

Invitation: 
2.Gilde Nykøbing F. inviterer til 

jubilæumsreception med gildehal for POP 

lørdag d. 4. Dec.2010 i Nykøbing F. 

 

Program: 

Kl. 13
00

  Gildehal i Pigespejderhuset på 

               Poul Martin Møllers Vej 6a 

Kl. 14
00

  Reception med buffet i 

               KUDU-hytten på 

               Poul Martin Møllers Vej 6b 

 

Pris pr. kuvert til receptionen kr. 65,- 

 

Tilmelding til GM Mona Jacobsen pr. mail 

mona.jacobsen.mail@gmail.com 

eller telefon 43 45 85 28 

inden d. 15. november 2010 

mailto:allan.henriksen@ny-post.dk
mailto:cegeskovp@gmail.com
mailto:mona.jacobsen.mail@gmail.com
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                        Nytårsparade. 

                        Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Randi Menko 

                        Gruppe 2 arrangerer. Gruppe 1 skriver referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gildebrødre med familie ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Gildeledelsen. 

 

 
 

Tusinde tak til alle der her på Sydfalster var med til indsamling Dansk flygtningehjælp. 

Vi var 16 indsamler og fik indsamlet 13.914 kr.  

Håber at flere vil hjælpe d. 13. november 2011. 

Mon J. 
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 Fellowship day d. 26-10-10 

  

Vi ankom til Lagunen og dens hyggelige lokaler i Guldborg, hvor de havde dækket op i bedste 

sømandsstil, med due og servietter med sejlermotiver. Solveig og Jytte bød os velkommen, og vi 

sang " Nu falmer skoven trindt om land". Der blev serveret den dejligste gammeldags oksesteg med 

tyttebær, og alt hvad der til hører. Kaffen blev serveret til Gunnar Langelykkes foredrag om sin 

ferie på Antarktis. Det var spændende og der var mange flotte naturbilleder, både af solopgange, 

små og kæmpe store isbjerge og pingviner i flere forskellige udgaver. Grundet tekniske 

udfordringer m.m. nåede vi ikke at få hele foredraget. 

Så var det tid til gildehal. Da fanen blev rullet ud sang vi "Fold dig ud, vort smukke flag". Derefter 

blev Fellowship budskabet af Bret D Greant læst op. Der blev læst et stykke op af John 

Engelbrechts bog "Livsmod og Langsomhed". Hvorefter vi sang "Skynd dig langsomt" også skrevet 

af John Engelbrecht. Til slut sang vi "Dejlige Dannebro, da fanen blev rullet ind igen. Det var en 

rigtig dejlig og hyggelig aften. 

                                                                                                                                                                

               Randi Menko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har modtaget denne tak fra 

Jytte Kofoed:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdagsgildehallen sammen med 1.gilde 4.11.2010 

 

Tak til 1.gilde for en fin fælles fødselsdagsgildehal – 1. gildes 68 års dag og 2. gildes 16 års dag – 

det er godt at mødes på denne måde. 

Gildehallen blev serveret med live-musik (Hanne Ejlersen) og distriktsgildemesteren kunne ønske 

Erik Børre tillykke med hans 50 års gildejubilæum og overrakte ham 50 års-nålen.  

Gildemestertalen stod i naturens tegn – helt konkret. 

Eftergildehallen bød på en overdådig 3 retters-menu, som blev indtaget under god stemning.  

Også her blev Erik Børre fejret på behørig vis. 

På gruppe 5’s vegne 

Birthe Flindt 
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        Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen December 2010 

 

Lokalredaktør: 

Helge Lund tlf. 54605370 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Sammendrag af fellowship aftenen i Lagunen den 

26 oktober. 

 

Jeg var desværre ikke selv til stede, da min hustru 

og var på en lille rejse, så nedennævnte er modtaget 

fra Villy. 

 

Efter indtagelse af en udmærket gang oksesteg, 

viste Gunnar Langelykke billeder fra sin tur til 

Antarktis – et meget anderledes, men ikke mindre 

spændende stykke natur, en det vi befinder os i til 

hverdag. Et område præget af barske vilkår uden 

plantevækst og med meget få dyrearter. Til gengæld 

var der et utal af pingviner og isbjerge.   

 

Desværre nåede vi ikke hele serien af lysbilleder, da 

en deltagerne blev dårlig og der måtte tilkaldes 

hjælp – 112. 

 

Distriktsgildemesterens tale faldt i to afdelinger. 

Først læste distriktsgildekansleren og distrikts–

skatmesteren  en kort biografi af John Engelbrecht, 

filosof og forfatter.  

 

Dernæst læste DGM noget op fra hans bog: 

”Livsmod og langsomhed” –om kunsten at skynde 

sig langsomt for at blive hurtigt færdig. En finurlig 

og tankevækkende måde at betragte paradokset  på. 

 

Fredslyet 

 

Siden århundrede skiftet har Rødby gildet bragt 

Fredslyset til byen. Efter et par år kom 

Stubbekøbing gildet til, og vi var herefter 2 gilder i 

distriktet, der hentede lyset til byen. 

 

Stubbekøbing faldt fra efter et par år, og herefter 

var vi igen alene. 

 

De første par år hentede vi det i et af de 3 gilder i 

Vordingborg, der skiftede til at hente lyset i 

Roskilde.  

 

Her i Rødby mente vi på et tidspunkt, at tiden var 

inde til, at vi selv hentede det i Roskilde, og sådan 

blev det. Det er nu 10 år siden, at fredslyset første 

gang kom hertil. 

 

Begivenheden er oprindelig startet af den østrigske 

radio under navnet ”Lys i mørket.” I Wien har man 

siden starten af denne tradition, holdt liv i flammen, 

som er tændt af den evige flamme, der brænder i 

fødselsgrotten i Betlehem, og fra Østrig har 

traditionen bredt sig til hele Europa.    

 

I 1996 lykkedes det enkelte danske Sct Georgs 

gilder, at få lyset bagt ud i Danmark og videre til 

Sverige. Det før år kom lyst til Danmark via Østrig, 

en kort overgang hentede Roskilde gilderne lyset i 

den katolske kirke i Lübeck.  I Roskilde fik man 

Sct. Laurentii  kirke til at opbevare lyset, og her 

brænder det hele døgnet i årets 365 dage. 

 

Over hele Europa bruger man interncity nettet som 

fordelingslinie, man transporterer lyset i en 

flagermuslygte i en sikringsbeholder, og i Danmark 

ledsages det af 2 gildebrødre. Hver modtager 

kommer med sin egen lygte, og overføre flammen 

hertil. 

 

Udbredelsen af flammen er stor, den går fra Wien 

over Frankrig, England til Skotland og Irland, fra 

Østrig gennem Tyskland til Skandinavien, fra Wien 

til Budapest, Prag og Krakow. Fra Ungarn til 

Rumænien og  Ukraine. Fra Bratislava til Slovakiet. 

Fra Slovenien til Ljubiana, Koper og Postojna og til 

sidst til Kroatien.  

 

     

                            
 

Hus-kat i december måned. 
 

Pynte Willers gaard den 2. dec. Kl. 1830  

Gadesalg  4. dec. Kl. 1000 til 1300 

Julestue 18. og 19. dec. Tider følger. 

 

Glædelig  jul og godt nytår til alle!                          

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Sct. Georgsgildet i  

SAKSKØBING. 
 

 
 

Lokalredaktør  

Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing  

Telefon 54704161. 

e-mail:  
bogjlohse@gmail.com                     
  

At huske i december: 

12. Juleoptog. 

24. Jul for enlige. 

 

 

 

 

 

 

Kære gildefolk. 

Vores julestue har jo allerede været afholdt 

i november, 

Og da jeg ikke syntes juleaften skulle stå 

helt alene som arrangement i december, ja 

– så har jeg skrevet lidt om 

 

JULEOPTOGET. 
 

Den 12. december. 

 

Også i år deltager vi fra Sct. 

Georgsgildet i Sakskøbing i 

landsdelens største og flotteste juleoptog. 

Vores fine julebuk også kaldet ”Kræet” 

vil igen i år vække beundring, - men han 

kunne godt tænke sig, at der var nogle 

gildefolk, der gad gå bagefter ham, måske 

kunne han så endda få en præmie …… 

Jeg kender i hvert fald 1 person, der gerne 

vil, og det er altså ikke mig selv, men snak 

dog lige sammen, og tag en rask 

beslutning, - en nissehue på og vær med til 

at bakke op om Handelsstandsforeningens 

store arrangement. Ring 54704161 og vær 

sikker på at få en plads. Og så er det lige 

pludselig den 24. december, hvor vi igen i 

år holder Jul for Enlige sammen med Lions 

Club i huset på Industrivej. 

Arrangementet starter med hyggeligt 

kaffebord, bankospil og forfriskninger i 

løbet 

af eftermiddagen. Der bliver sunget de 

kendte julesalmer/sange og der bliver 

læst juleevangelium. Der sluttes med 

dejlig julemiddag, nemlig flæskesteg og 

ris a la mande. Gildebrødre/fæller der 

har lyst til at hjælpe, ring venligst 

54704161, - og det vil primært være kl. 

16-18, der er størst behov, altså hjælp til 

anretning og servering af middagen. 

Glædelig jul vil gildeledelsen gerne 

ønske alle gildebrødre og jeres familier. 

 

Gildehilsen Jørgen gm. 

 

 

 

Fellowship day 26. oktober 2010 

 

Ca. 50 gildebrødre mødtes i Lagunen i 

Guldborg til Fellowshipday  - for en gangs 

skyld var der også flot fremmøde fra gildet i 

Sakskøbing.  Det er jo altid dejligt når vi er 

mange om oplevelserne. 

 

Vi startede med spisning – dejlig mør oksesteg.  

Aftenens foredragsholder var Gunner 

Langelykke, der tog os med på en fantastisk 

rejse til Antarktis – foredraget var ledsaget af 

mange flotte billeder fra dette helt specielle 

sted. 

 

Vi sluttede med gildehal – hvor Fellowship 

budskabet, der i år var skrevet af formanden for 

ISGF Brett D. Grant, blev læst op. Som oplæg 

til gildemestertalen sang vi ”Skynd dig 

langsomt” med tekst af John Engelbrecht – som 

også siger følgende 

 

 Hvis du lever livet i overhalingsbanen 

kommer du hurtigt frem til vejs ende. Men 

livet er ikke et ridt på en motorvej fra vugge til 

grav. Det skal gerne være som at stå på en 

rasteplads i solen. 

 

Gildemestertalen var inspireret af DGMs 

deltagelse i Gildemesterstævnet, hvor filosof og 

fremtidsforsker John Engelbrecht havde 
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underholdt om aftenen. Lis læste en historie fra en 

af hans bøger og jeg mener det var ”Nu vender 

vinden – Livsmod og langsomhed” Denne bog har 

fået følgende anbefaling  

Bogen er skrevet af John Engelbrecht. Han er 

hjertevarm, sprudlende, filosofisk og anderledes 

på den gode måde. Og det er han også, når han 

skriver. Bogen kommer imod en som en bølge af 

varme,velvære, humor og livsglæde. Den er en 

opfordring til at tage den med ro og leve livet, og 

ovenikøbet nyde det. 
 

 

Gruppe 3 – Anni 
 

 

Åben gildehal den 4. november. 
 

 

28 gildebrødre og "fæller" mødtes i 
Spejderhuset til åben gildehal.  
  
På højbordet lyste fine små græskarlygter, og 
Lotte og Peer skiftedes til at fortælle legenden 
om Jack-O-Lantern, den dovne og bandende 
irske drukkenbolt, som narrede selveste 
Djævelen. Ved sin død kan han med sin 
ufromme livsførelse ikke blive lukket ind i 
himlen. Da han har narret fanden selv, kan 
han heller ikke lukkes ind bag helvedes porte. 
Af fanden får han et stykke gloende kul som 
kan lyse på hans færd tilbage til jorden. For at 
det kan lyse længst muligt lægger han det i 
en roe og med lyset derfra vandrer han nu 
hvileløst i mørket mellem himmel og helved. 
  
I sin gildemestertale tog Jørgen 
udgangspunkt i filosoffen John Engelbrechts 
positive synspunkter om 3 gear i vores 
gearkasse, Quick, slow, flow. Tid til at finde 
sit indre legebarn og skynde sig langsomt. En 
tale til eftertanke.(Ikke alle havde jo været til 
Fellowshipday). 
  
Lillian holdt 5 min. Sct. Georg - med 
udgangspunkt i hendes en voldsom oplevelse 
hendes morfar havde haft ombord på skibet 
M/S Galten som sprang læk på rejse mellem 
Femø og Masnedsund med levende 
dyr. Forliset skete i januar måned med kuling 
og hård frost. Morfaren var noget til års og 
ønskede aldrig at fortælle slægten om 
hvordan kan han havde overlevet den 
meget barske tur. 

Internettet kan bruges til mange ting og det 
er lykkedes for slægten, via dette medie, at 
spore en strandingsrapport hvor forløbet er 
nøje beskrevet. De 2 mand og 2 
spædekalve blev reddet ved hjælp af en 
pram. De ombordværende grise blev nogle 
dage efter aflivet. Søretten udtalte at ingen 
kunne bebrejdes det skete og at der var 
gjort hvad der var muligt for at redde 
grisene. 
  
Så var det tid til det kulinariske: 
velsmagende croissant med efterfølgende 
kaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
"Støvmide" Erik Petersen, fra 
Lokalhistorisk Arkiv kom og fortalte meget 
levende, med billedshow, om 
Sukkerfabrikkens historie. Støvmiderne har 
udgivet ialt 3 bøger om dette emne, pt. er 
disse solgt i 1000 eksemplarer. Erik 
Petersen fortalte meget levende og med en 
helt fænomonal hukommelse. Et rigtig godt 
indslag. 
  
Tak til gruppe 2 og gildeledelse for et godt 
arrangement. 
 
ref. Annelis, grupe 5  
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JULEMARKED.  
 

Årets julemarked den 21. november blev igen i år 

afholdt på Sakskøbings Vandrehjem. Vi havde en 

hyggelig dag, hvor der summede af Julehygge- og 

stemning, samt duften af jul i form af grønlangkål, 

glögg og æbleskiver. Der blev solgt alt fra nisser, 

adventskranse, juledekorationer og hjemmelavede 

juleting strikket og syet. Grupperne havde igen i år 

lavet mange nye og sjove juleting. Der var 

tombolaer og salg af brændte mandler, klejner, 

pebernødder, nissekager samt syltetøj. I år blev 

der igen taget en gammel tradition op med 

udlodning af  3 x grønlangkål. Vi havde nogle 

hyggelige timer, med jævn strøm af gæster. Der 

kunne dog godt have været lidt flere, der havde 

lyst til at kigge forbi. Alt i alt en god og hyggelig 

dag og et rimeligt overskud.  

Tak for en hyggelig dag til alle. 

 

Hilsen gruppe 2. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  
  

  
 
 
  
  

  
 

22001100--22001111  

September 20 Distriktsgilderådsmøde 

Oktober 26 Fellowshipday 

November  13 I-dag, Kl 9.00 i slagelse  

Januar 17 Distriktsgilderådsmøde 

Februar 28 Distriktsgildehal  

Maj 18 Distriktsgildeting 

   

   

   

   

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

                                                                                           

 
     

     

     

     

DGM: 
Lis Mølvig 
Henriksen 

Italiensvej 55 
4800 Nykøbing F. 
Lis.henriksen@ny-post.dk 

2622 6747 

DGK: Jannie Johansen Lunden 5 
4990 Sakskøbing 
jannie.johansen@nordicsugar.com 

2213 3739 

DGS: Birte Larsen Italiensvej 1A 
4800 Nykøbing F 
Birte_l@Hotmail.com 

5482 4616 

DIS: Lisbeth Bælum 
Fuglekonge-
vej 54 

4930 Maribo 
libaelum@yahoo.dk 

6177 1946 

DUS: 
Villy Grønlund 

Hansen 
Egevej 10 

4970 Rødby 
eghvgh@hotmail.com 

5460 1622 

Webred.: 
Espen Buch 
Kristensen 

Orenæsvej 31 
4700 Næstved 
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

2619 9318 

 

 
Deadline:  d . 1 5 / 1 2  

DDDiiissstttrrr iiikkkttteeettt    hhhaaarrr   ppplllaaannnlllaaagggttt       

ffføøølllgggeeennndddeee   mmmøøødddeeerrr:::   

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT 
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