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Lolland – Falster Distrikt

2012 - 2013

Distriktsgilderådsmøde den 16. januar 2013
Der var mødt 19 Gildeledelsesmedlemmer samt redaktører op fra alle gilderne, til
Distriktsgilderådsmødet på Spejdervænget i Maribo.
Maribo gildet servicerede os på fornemmeste vis, med et lækkert pølsebord.
Vi fik tilbagemeldinger fra gilderne om aktiviteter siden sidst, det vidner om mange
og spændende aktiviteter i alle gilder, under dette punkt er der ofte inspiration til
hinanden på tværs af gilderne.
På baggrund af Landsgildets tre projekter med overskrifterne:
Synlighed - Fælles identitet – Medlemstilgang gik vi i gang med gruppearbejde, for at
bearbejde det materiale som Lis (DGM) havde med fra sidste Distriktsforum i
september, oplægget var: ”Hvad gør de bedste bedst”, i forhold til Synlighed og
Medlemstilgang = hvordan kan vi dele viden gilderne imellem, hvordan kan små
gilder få gavn af andre gilder med større volumen og aktivitetsniveau.
Vedr. fælles identitet = i gangsætte aktiviteter med laug på tværs af gilderne.
Resultater fra gruppearbejde:
Synlighed:
Udadvendte aktiviteter samt lære af hinanden, få indsigt i andre gilders aktiviteter og
finde sammen om opgaver.
Flemming Sunke GM i 2. gilde Nyk. F. indkalder gildemestre fra alle gilder + en mere
fra hvert gilde, til møde i april for at arbejde videre med projektet.
Fælles identitet:
Fællesside i Liljen hvor gilderne kan indsætte invitationer til arrangementer hvor alle
gildebrødre er velkomne, f.eks. fælles sangaften, foredrag, naturture,
virksomhedsbesøg eller andet inspirerende.
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Opfordre til at oprette laug med fælles interesse på tværs af gilderne.
Medlemstilgang:
Folk står desværre ikke i kø for at blive medlemmer, så derfor skal vi reklamere for os
selv, eks. lokale annonce i Fritidsnyt eller Google Adwords. Landsgildets hjemmeside
bør gøres mere interessant.
Vi skal arbejde videre med ovenstående, Distriktsgildeledelsen kommer gerne med
oplæg, men der må lige så gerne komme forslag fra gilder og gildebrødre.
Sct. Georgs Gildernes 80 års jubilæum:
Afholdes i april 2013, efter Distriktsforum den 27. -28. januar kommer der et oplæg,
det kan måske blive en form for happening (FLASHMOB), Landsgildet ønsker at dagen
skal markeres, så I vi høre vil nærmere.
Distriktsarrangement 16. marts 2013 må desværre skubbes et år, hvis DUS Villy
Hansen ikke har noget i støbeskeen, der vil blive oplyst om dette i marts nummeret af
Liljen.
Distriktsgildetinget den 15. maj 2013 afholdes i ”Virkethus” på Falster.
DGL
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Iværksættelse af aktiviteter for Lolland – Falster Distrikt

Synlighed
Emne
”Hvad gør de bedste
bedst”
Et projekt til videndeling

Aktivitet
Lære af de gilder som
profilerer sig bedst, PR ved
Kulturnat, frugtfestival og
meget andet.

Start
Januar 2013

Fælles identitet
Emne
Fælles I-dag
Laugsdannelser

Aktivitet
Sammensætte
interesselaug på tværs af
gilderne

Start
Januar 2013

Aktivitet
Lære fra gilder som har haft
større medlemstilgang.
Få og/eller skabe godt
materiale til information af
potentielle gildebrødre

Start
Januar 2013

Medlemstilgang
Emne
”Hvad gør de bedste
bedst”
Et projekt til videndeling
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”Mellem gilderne”
Her er plads til at invitere til aktiviteter,
dele materiale og andet med hinanden,
samt synliggøre alt hvad der kan være af interesse for fællesskabet i
Distriktet.

VIRKSOMHEDSBESØG

Naturlauget Maribo indbyder til besøg på
Fehmern Bælt Infocenter
Vestre Kaj 50C, Rødbyhavn, 4970 Rødby
torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.00
hvor vi får en rundvisning og forhåbentlig bliver meget klogere på, hvad
det er der skal ske i forbindende med etableringen af den faste
forbindelse.
Der serveres kaffe og kage, og det er gratis at deltage.
Fælleskørsel fra Torvet i Maribo kl. 18.20.
Gæster er meget velkomne.
Tilmelding senest den 25-02-2013 til
Susanne – tlf. 23 96 84 06 ell. mail sb@mkpost.dk
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Maribo

VIRKSOMHEDSBESØG

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

Februar
5.
23.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februararrangement

Naturlauget

Marts
7.
11.

Naturlauget indbyder til besøg på
Fehmern Bælt Infocenter
Vestre Kaj 50C, Rødbyhavn, 4970 Rødby
torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.00
hvor vi får en rundvisning og forhåbentlig
bliver meget klogere på, hvad det er der
skal ske i forbindende med etableringen af
den faste forbindelse.
Der serveres kaffe og kage, og det er gratis
at deltage.
Fælleskørsel fra Torvet i Maribo kl. 18.20.
Gæster er meget velkomne.
Tilmelding senest den 25-02-2013 til
Susanne – tlf. 23 96 84 06 ell. mail
sb@mkpost.dk

Virksomhedsbesøg
Gildeting

HUSK udvidet gildeledelsesmøde
5. februar 2013 kl. 19,00 i Mejsehuset.
Se indkaldelsen i januar-nummeret eller på
vores hjemmeside.

KULTURELT LAUGS
FEBRUAR ARRANGEMENT:
Kulturelt laug gentager succes´n med sildespisning – Dette foregår LØRDAG DEN
23 FEBRUAR KL. 12,30 TIL KL. Ca. 16
i Mejsehuset, Spejdervænget.
Dagens program:
 Sildespisning – kogte salte sild, hvide
sild, røde sild, andre lækre sild!! Herefter ost og kaffe.
 Efter spisningen vil der være overraskende international underholdning!
Vi håber at se mange gildebrødre og ægtefæller til dette arrangement.
Pris for deltagelse er kr. 65, som dækker
sild, ost, kaffe og snaps. Herudover kan der
købes øl og vand til rimelige priser.
Tilmelding til Ellen –
ellenmaribo@hotmail.dk – senest den 12.
februar 2013.
På glædeligt gildegensyn
Kulturelt laug.
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Nytårsparade og –taffel
den 6. januar 2013.
Ca. 25 spejdere fra Maribo spejderne og
FDF mødte op på Torvet sammen med
mange gildebrødre, ægtefæller og forældre
til årets nytårsparade den 6. januar.
Desværre kunne Knuthenborg gruppen ikke
deltage. – Kåre holdt en god nytårstale til os
alle, og efter denne gik vi med fanerne i
spidsen til gudstjeneste i Domkirken.
Her havde Birgitte Flensburg bedt spejderne om at være med til at læse nogle af
bønner i gudstjenesten, og samtidig aktiverede hun alle kirkegængerne i hendes prædiken, og dette var meget spændende for
både voksne og børn. Efter denne gode
gudstjeneste gik alle til Sognets Hus, hvor
spejdere, søskende og forældre blev trakteret med pølser og brød og alle børn fik en
”Tenka-slikpose”.
Ca. 40 ledere, bestyrelsesmedlemmer og
gildebrødre deltog efterfølgende i nytårstaflet, hvor Spejderlaugets friske medlemmer havde lavet kartoffelsalat og lækre
frikadeller. Efter spisninger fortalte Birgitte
Flensburg om sin tid sammen med FDF i
Karlslunde, og bl.a. om de lejre hun deltog i
sammen med FDF. Men først så vi et klip
fra Youtupe om en FDF leder, som fortalte
til et internationalt arrangement om at være
spejder, og det gjorde hun fantastisk flot.
Efter et par timer med god mad, indlæg og
kaffe med sødt kunne vi slutte med Spejderbror.
TAK til alle deltagere for en hyggelig
eftermiddag.
”Besse”

I hele landet har spejdere afholdt
Nytårsparader. Herover et par fotos
fra nogle få af dem.
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Nytårsgildehal den 24. januar
Gildehallen blev holdt i Lolland Brandvæsens lokaler på Skibevejen, og der var mødt
30 gildebrødre og 3 gæster for at deltage.
Gildebrødrene tog plads i gildehallen til
musik af Beethoven. Gildemesteren åbnede
gildehallen med at ønske os alle et godt
nytår. Erik rullede fanen ud, hvorefter han
med fanen hilste på vores dronning. Derefter læste gildeledelsen versene i sangen
”Jeg elsker den brogede verden”. Så hørte
vi et stykke musik af Mozart. Gildemestertalen tog sit udgangspunkt i Kåres nytårstale til spejderne. Spejder er ikke noget,
man går til, det er noget, man er. På samme
måde er det at være gildebror også noget
man er. Derefter sang vi nr. 148 i gildesangbogen. Torben blev bedt om at holde 5
minutters Sct. Georg. Han takkede først for
opmærksomheden ved sin runde fødselsdag. Han fortalte lidt om gildebevægelsen.
Gildet blev stiftet i 1933. Maribogildet blev
startet i 1941. Det ligger konstant på 50-55
medlemmer. Gennemsnitsalderen er 68 år.
Et medlem har været med i mere end 60 år,
og 2 i mere end 50 år. Vi har det godt sammen i gildet. Vi tjener penge ved julebazaren. Vi hjælper spejderne, støtter humanitært arbejde og hjælper hinanden.
Gildehallen sluttede med at fanen blev rullet sammen, og så hørte vi et stykke af
Chopin.
Efter gildehallen var der rundvisning. Vi så
brandgaragen, hvor der var køretøjer til
uddannelse, mælkebil til drikkevand, væksted, depotrum, 2 redningsbåde og nødstrømsanlæg. I den store hal var der mange
køretøjer og en masse materiel til brug i
forskellige nødssituationer.
Til eftergildehallen havde Torriglauget sørget for landgangsbrød og drikkevarer til os.
Derefter fortalte Finn Antonisen om alle de
forskellige opgaver, som de kunne blive
udsat for. De har kontrakt med Falck om
akut brandudrykning og hjælper selv til i
fornødent omfang. De har redningsopgaver,
oprydning ved miljøudheld, andre kommunale opgaver, byggesagsbehandling, råd-

givning og tilsyn til 700 brandfarlige virksomheder i Lolland Kommune. De står for
lejlighedstilladelser til fyrværkeri, loppemarkeder, telte med over 50 pladser, udendørsarrangementer og overnatninger. De
står for beredskabsplaner for den kommende Femernforbindelse, uddannelse i
førstehjælp, brandbekæmpelse, uddanne
brand-og redningsberedskab for LF og Sydsjælland.
Der er 11 fastansatte og ca. 100 frivillige.
Budgettet er på godt 16 mill.kr, heraf går
ca. halvdelen til Falckkontrakten. I 2011
brugte de 9735 timer, og i 2012 9308 timer.
Der skal lyde en stor tak til Torriglauget for
det kulinariske og et godt arrangement. Alt
i alt en god og lærerig aften, som blev sluttet af med 3. vers af spejderbror.
Vagn.

Landgangsbrød på samlebånd
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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, februar 2013:
Torsdag d. 28. febr.: Gilde Bowling kl. 18.45.
Torsdag d. 7. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Nytårsgildetaffel, blev afholdt med et efter omstændighederne pænt
fremmøde. Efter gode nytårsønsker og en lille snak om alting og ingenting,
kunne vi indtage vore pladser ved et veldækket bord, hvor de efterhånden
sædvanlige, ret store, wienerschnitzler mit bratkartoflen og en dejlig isdessert
(rest fra fødselsdagen), blev nydt i fulde drag.
Vi fik også under kaffen ordnet et hængeparti i vor datoplan og et par småting
mere inden vi mætte og veltilfredse kunne drage hver til sit.
Tak til GildeClanen og værtsparret for en rigtig hyggelig aften.
********************************************************

Gilde- Bowling, torsdag d. 28. februar,
hvor vi mødes hos Super Bowling, Marielyst Strandpark 1,
4873 Væggerløse. kl.18,45 og er klar til,
at tage banerne i brug fra kl. 19-21.
Banerne er bestilt på Marielyst, da der kun er åbent i Nykøbing i weekenden.
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen (som Bo sikkert vil forsvare) er i spil,
så mød op til en hyggelig aften.
Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen
********************************************************

Indkaldelse til gildeting!
Der indkaldes herved til ordinært gildeting, torsdag den 7. marts 2013, på
Bogfinkevej 37, kl.19, med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen i hænde
senest, torsdag den 15. februar 2013.
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles medlemmerne
senest 14 dage før tinget.
Traditionen tro vil der kl. 18, være Gule Ærter med det hele til sædvanlig
overkommelig pris.
Tilmelding til ærterne på Ole S. tlf. 23 30 93 43 eller mail: osscout@gmail.com
Kan du ikke tåle ærter er du velkommen til at tage din egen mad med,
samværet er det vigtigste.
Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.
Gildeledelsen.
******************************************************

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
kan du læse mere om 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:

05. Midtvejsmøde. Grp. 1 arr. Grp. 4 ref.
07. Gildeting. Grp. 2 arr. Grp. 1 ref.
16. Distriktsarrangement

Mindeord for Jens Aage Pedersen
Det er med stor sorg vi modtog meddelelsen om Jens Aages alt for tidlige bortgang.
Jens Aage nåede vidt omkring i sit arbejdsliv. Med Møn som udgangspunkt, via
Soyakagefabrikken i København, de store verdenshave, faglærer i Næstved,
kommunalt ansat i Nykøbing F og så DSB, der hvor de fleste af os nok husker ham
bedst. Midt i december besøgte jeg Anni og Jens Aage. Jens Aage var ikke
umiddelbart hjemme, men kom ret efter, han havde været til strålebehandling i
Næstved. Vi drak en kop kaffe, Jens Aage var i godt humør, han var sulten ud over det
bløde brød, han fik naturligvis noget rigtigt brød. Det er godt billede at huske Jens
Aage på, det lune skæve smil og lidt drilske kommentarer. Jens Aage nåede at være
med i Sct. Georgs Gildet i næsten 15 år, hvor vi lærte ham at kende som en stor
humanist, men også med klare holdninger til gildets gøren og laden. Vores tanker går i
den svære tid til Anni med familie. Ære være Jens Aages minde.
På Sct. Georg Gildets vegne
Flemming
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NYTÅRSGILDEHAL.
Årets første gildehal blev afholdt på Cafe Klint på torvet i Nykøbing F. Få mange af os
var det første gang vi besøgte cafeen, et hyggeligt sted.
Flemmings gildemestertale var et status over 2012 og lidt om fremtiden, 5 min Sct.
Georg blev holdt af Kjeld der fortalte om hans hobby at spille klaver og samle noder
han havde flere med og vi så dem, nogle fra før 1900. Han fortalte om hvordan mange
musikere og komponister var i familie med hinanden. Så ligger du inde med gamle
noder der fylder op vil Kjeld gerne have dem. Så vi glæder os til vi holder et
gildemøde i et lokale med klaver får så håber jeg at Kjeld vil vise hvad han kan.
Spisning fik vi ved små borde 4 – 6 gildebrødre ved hvert, en dejlig forret og hovedret
serveret på Portionsanretninger men der kunne få flere gange hvis man kunne klare
det.
Herefter kaffe og kage. Masser af snak om løst og fast. Tak til gruppe 4 for en god
aften.
GRUPPE 3 Mona
Gildeting Torsdag d, 7 marts kl. 19.00 2013
Hermed indkaldes til gildeting
Forslag skal være Gildemester i hænde senest 16. februar.
Dagsorden ifølge Lovene som fremsendes senere, sammen med indkommende forslag
og regnskaber.
Gildeledelsen

Gildemøde 5. februar
Midtvejsmøde med rapport fra grupperne. Herefter kulturindtryk fra
Indien. Der serveres kaffe og te, og da det er tæt på fastelavn, også
fastelavnsboller. For dem der imod forventning ikke kan komme sendes
afbud til Jytte / Torben
Gruppe 1
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Ryd op i dit liv - eller måske bare i dine skuffer og skabe.
Som tidligere omtalt er det blevet besluttet at vi vil prøve at lave et
”miniloppemarked”. Til det formål har vi lejet en stand søndag den 7. april, på
Samlermessen i Nykøbing Hallen.
Det vil være dejligt hvis vi kan samle mange gode ting, som kan sælges. Vi modtager
ikke hvidevarer og møbler. Vi kommer gerne og henter hvad du kan undvære. P.t. har
vi 2 skifterammer og 1 margretheskål – men det er kun begyndelsen.
Loppemarkedsudvalget består af Anni & Jørgen Hansen, Lis Halling og Birte Larsen.
Ring 30 24 46 16 eller birte_l@hotmail.com. Du ringer – jeg springer 
På udvalgets vegne
Birte Larsen
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Gildemesteren talte videre om de mange
familier, der i dag ramte OECD s fattigdoms
grænse. Jeg tror, det kom bag på mange i
gildehallen, at det i Danmark drejede sig om
ca. 60,000 familier eller ca. 250.000 danskere.
Sct. Georgs gildet i Rødby
Februar 2013
Lokalredaktør:
Helge Lund tlf. 54605370
Strandagervej 74
4970 Rødby

Set i bagklogskabens ulidelige klare lys var
vores donation, eller det beløb vi lagde i Dansk
Folkehjælps slunkne kasse, den aften vi
besøgte dem, forsvindende lille i forhold til,
det arbejde de yder til samfundet. Det beløb
hjalp ikke mange.
Det var for ringe, det kunne vi have gjort
bedre.

E-mail: helgelund@stofanet.dk
Vi begyndte gildeåret 2013 med gildehal den 7.
januar i Willers gaard. Fremmødet var godt -21
gæster og gildebrødre deltog i gildehallen og
den efterfølgende spisning og bankospil.
Gildehallen blev indledt med sangen ”Vær
velkommen herrens år”, og Gildemesteren
skuede tilbage, og gjorde status over året, der
var forsvundet.
Han nævnte året 2012, der i hans forestillings
verden, havde været et godt gilde år. Vores ture
”ud i det blå” havde været hyggelige. Turen til
Fuglsang Kunstmuseet samt vores besøg hos
Dansk Folkehjælp i Holeby, havde været
gode, interessante og lærerige. Og vores
juletombola havde givet et rimeligt overskud..
Under vores besøg hos Dansk Folkehjælp,
fremgik det tydeligt af Klaus Nørlems
beretning om organisationens hjælpearbejde, at
danskerne bliver fattigere. Det danske samfund
består i dag af mange familier, der lever op til
Dansk Folkehjælps kriterium for at få
økonomisk hjælp fra organisationen. Presset på
deres hjælpe pakker bliver større år for år, og
flere familier ønsker at komme i betragtning.
Danmark har ingen officiel fattigdoms grænse,
men går man ind på OECD’ s hjemmeside på
internettet, kan man se, at OECD har fastsat et
rådighedsbeløb på 250 kr. pr. dag efter skat.
Hvilket svarer til et rådigheds beløb på 7500
kr. pr måned. Det er ikke meget og leve for.

Gildemestertalen var ”lånt gods” fra en
gildebroder i Helsingør: ”Historien om
”Lommebogen og de gamle sko”. Hvor man
søger bagud i tilværelsens minderækker. Man
ønsker ikke at slette gamle minder og
- bekendtskabet, og tror, at de stadig har
betydning for ens person. Ja, vi har svært ved
at slippe vores fortiden.
I efter gildehallen blev der spist grønlangkål så
maven blev dårlig, men hvor det smagte. Vi
sluttede aftenen med det traditionelle
bankospil, og her lærte vi hvordan en roe nisse
skal se du.
Det var en af de gode aftner, der kan henvises
til i opgørelsen over succeser.

Den 21. februar fylder Tom Christensen 60 år
og herfra -et hjertelig tillykke med dagen.

Hus-kat:
På gildemøde den 6. februar kl. 1930 i Willers
gaard skal der klippe frimærker, da vi har
modtaget en kæmpe sæk , så husk og
medbringe en saks!
Ellers hyggeligt samvær og lidt godt til maven.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i februar:
(”Bengnaveraften” programsat
til februar, men rykket til marts.)

Og i marts:
01. ”Bengnaveraften”.
05. Gildeting.
21. 22. 23. Påskemarked.

Bengnaver-festaften.
Fredag den 1. marts kl. 18 på SAXENHUS.
Gildeledelsen håber på rigtig god tilslutning til denne festlige aften for
gildebrødre og ”fæller”. Der serveres lækre stegeben m. tilbehør samt
kaffe/the til den favorable pris kr. 60,- pr. deltager. Drikkevarer
medbringes. Hyggeligt samvær med festlige indslag i
løbet af aftenen.
TILMELDING gruppevis til kansler Lone på telefon
42322525 eller på mail: lb.andersen@privat.dk senest den
22. februar.
På festligt gensyn
Jannie, Anni og Lone.

Tillykke til Lilian – 25 år i Sct. Georgsgildet, femogtyve år hvor du
har sat dit fingeraftryk på rigtig mange af gildets aktiviteter, bl.a. har
du været kansler på et tidspunkt, du har været aktiv med
telefonkæderne, julemarkederne osv., du har været gruppeleder i flere
omgange, det er du også lige nu. Du har med stor opbakning og hjælp
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fra Ib taget mange initiativer og været i front, når der skulle planlægges store
arrangementer i gildet. På gruppeplan kan vi næsten
ikke komme uden om at nævne de berømte ”sorte sild”, som alle der har været i
gruppe med dig, har haft fornøjelsen af at smage og beundre Ibs færdigheder i at
trylle med bål og brand i haven.
Der var sikkert meget mere, men vi håber du mange år frem vil bruge din tid i gildet,
så vi til stadighed kan nyde dit gode humør og høre din smittende latter.
Gildehilsen Birgit (Red..)

Spejdere og gildefolk til Nytårstræf(ref.)
Sakskøbing Spejdernes årlige Nytårstræf fandt sted
søndag den 6. januar 2013, hvor ca. 70 spejdere,
forældre og medlemmer fra Sct. Georgsgildet
mødtes kl. 9.30. Dagen startede med flaghejsning,
spejdersang, og et resume af de nyeste
forskningsresultater, der viser, at hjernen udvikler
sig kreativt af at være ude i naturen – vel og mærke
uden online surfing. Herefter var der instruktion i
dagens hovedaktivitet, nemlig 2 vandreruter på
henholdsvis 5 og 7 km. Naturskønne ruter med poster og opgaver undervejs, og til de
heldige var der præmier.
Et par timers frisk luft er noget der giver god appetit, og efter gåturen var Sct.
Georgsgildet klar med pølser og pizzasnegle.
Gildemester Jannie Johansen holdt årets nytårstale,
der blandt andet handlede om, at man når meget
længere, hvis man samarbejder om tingene. Med afsæt
i Dronningens nytårstale,
var der også en
formaning om brug af de
sociale medier, hvor man
skal huske, at de ting man skriver breder sig til hele
verden med et enkelt tryk, og at mobning på de sociale
medier også er et udbredt problem. Jannie Johansen
sluttede med at ønske alle et godt Nytår.
Ref. og fotograf:
Line Nielsen TL.
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Nytårsgildehal. (ref.)
Vi mødtes på Sukkertoppen den 8. januar kl. 19, hvor vi med et glas champagne
ønskede hinanden godt nytår. Gildehallen var arrangeret i den fine nye sal, (som
efterhånden ikke er så ny mere). Gildemestertalen handlede bl.a. om betydningen af
at kunne samarbejde, og Jannie påpegede at samarbejde er et vigtigt fundament for
udvikling og vækst. Der er samarbejde overalt. Et enkelt menneske har begrænset
muskelkraft og hjernekapacitet, og det er derfor ofte lettere at få såvel hjemmet,
arbejdspladsen og samfundet til at fungere ved at arbejde sammen med andre
mnnesker.
Jannie fortalte et lille eventyr om en bomuldstråd og en klump lysvoks. De var begge
to så små, at de ikke mente at kunne blive til noget, men da de mødte hinanden og
fandt ud af, hvilke muligheder der var, viste det sig, at bomuldstråden var lang nok til
det lille lys, der kunne blive ud af voksklumpen. Et stort lys kunne det altså ikke blive
til, men de blev enige om, at et fyrfadslys ville være en rigtig god ide, og at det var
bedre bare at tænde et lille lys, end altid at beklage sig over mørket.
Essensen af den lille historie var selvfølgelig samarbejdets kunst, og Jannie sluttede
med ønsket om, at vi i gildet måtte kunne lave mange fyrfadslys fremover, med andre
ord udnytte vores erfaringer ikke bare indenfor men også udenfor gildet og sammen
løse de opgaver, der måtte komme.
Det var Ingeborg, der holdt 5 min. Sct. Georg, som pudsigt nok også havde noget
med samarbejde i sit tema. Samarbejde på tværs af grupperne f.eks., hvis nogen
finder ud af et eller andet. Ingeborg opfordrede os til at være positive, når nogen kom
med forslag og ideer, og ikke bare sige ”det går ikke, det har vi prøvet før”, hun
opfordrede os til flittigt at møde op til de arrangementer gildet arrangerer og sluttede
med at ønske medlemstilgang og godt nytår til Sct. Georgsgildet i Sakskøbing.
Gildehallen sluttede med, at Bodil læste gildeloven.
I eftergildehallen foreslog den arrangerende gruppe 4, at vi skulle vælge nogle sange,
vi gerne ville synge, så der blev snakket og sunget efter bedste evne.
Marianne havde lavet en rigtig lækker anretning til os, og inden vi sluttede fik Lilian
overrakt telegram og blomster i anledning af 25 år i gildet.
Tak til Gruppe 4 for en rigtig dejlig nytårsgildehal.
Lotte Gr. 1.

GILDETING forude.
Indkaldelse til gildetinget den 5. marts er på vej.
Der er i år TILmelding og ikke AFmelding.
Bemærk lige dette, når I får indkaldelsen.
(Red.)
17

