Liljen
63. årg

Februar 2011

Nr. 2

Distriktsarrangement den 28. februar, er udsat!!!

På grund af sidste års erfaringer med vejret i februar, har vi på Distriktsgilderådsmødet
den 17. januar besluttet at finde en ny dato for afholdelse af et Distriktsarrangement.
Den nye dato bliver fundet ud efter koordinering af kalendere i alle gilderne.
Vi håber at kunne præsentere dato og et godt program for dagen, i næste nummer af Liljen.

DGM
Lis Mølvig Henriksen

1

Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

brødre samledes til nytårsparade. Knuthenborggruppen kom vandrende ind på Torvet
med faste fodslag og røde kinder. Friske
fyre!
Omkring 50 spejdere, FDF’er og ledere var
mødt op. BUS-formanden, Terkel, bød velkommen, fanerne blev rullet ud og Victor
holdt nytårstalen. Han talte om godt kammeratskab, hjælpsomhed og hensyntagen og
fik indflettet, at Gildet jo var gamle spejderpiger og –drenge, der bevarer kammeratskabet og laver aktiviteter, der kan gavne
andre mennesker.

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk
Deadline: Den 15. i måneden før

Februar
7.
22.
26.

Udvidet gildeledelsesmøde
60 års jubilæumsreception
Februararrangement - Frokost

Marts
14.

Gildeting

Forslag til gildeting
Da forslag til behandling på gildetinget skal
være gildemester i hænde senest en måned
før gildetinget, bedes evt. forslag sendt til
mig senest 14. februar.
Med gildehilsen
Victor
victorbirch@mknet.dk

Nytårsparade
En bleg vintersol skinnede ned over Torvet,
da spejderne, FDF’erne, forældre og gilde-

De fremmødte marcherede til ungdomsgudstjeneste i Domkirken, hvor præsten Per
Møller holdt en god prædiken, som jeg tror,
børnene forstod.
Efter dette var der foran Sognets Hus røde
pølser og drikke til børnene. Ledere, rådsmedlemmer og gildebrødre gik indendørs.
Her havde spejderlauget sørget for brød,
dejlige boller, pålæg og ost. Det var alt
sammen meget lækkert. Tak!
Bedst som den
sidste halve ostebolle blev spist,
trådte en kvinde
iført en lidt
usædvanlig
klædning ind.
Hun fortalte, at
hun kom fra
Sundkøbing og
om, hvad hun
lavede der.
Fremviste
vanter, sokker, flettede snore o.a., som hun
og de andre kvinder i Sundkøbing fremstiller og sælger til byens gæster. På et
tidspunkt træder kvinden et skridt frem, –
frem i tiden til vore dage. Så fortsætter Elfi
med at berette om, hvilke opgaver og
oplevelser hun har, når hun optræder som
indbygger i Middelaldercentret. Det var
meget interessant at høre om de oplevelser,
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Elfi har haft, når hun har holdt en uges
meget aktiv ferie i Sundkøbing, og om hvad
der i øvrigt sker i dette levende museum.
Det skal Elfi have stor tak for!
Ole

Reception
Den 22. februar 2011 er det 60 år siden
Jøsse blev medlem af Sct. Georgs Gildet i
Maribo. Det vil derfor glæde gildeledelsen
at se gildebrødre
denne dag fra kl.
17,00-19,00 i
Mejsehuset i Spejdervænget. Vi håber,
at rigtig mange gildebrødre vil møde op og
være med til at fejre
denne gæve gildebror.
Som den beskedne mand Jøsse er, tror han
ikke, at der komme ret mange, men vi vil i
hvert fald gerne have sandwich nok til dem
der kommer, hvorfor vi vil blive meget
glade for at få en tilmelding på mail til
victorbirch@mknet.dk senest 15. februar.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

Man kan finde mange ting på Internettet.
Nedenstående er et eksempel:

Robert Baden-Powell citater
Fra hans selvbiografi "I livets skole":
"Jeg har gang på gang
sagt, at spejderbevægelsens mål er at danne
drenge og piger til
samfundsborgere, præget af sundhed, lykke
og hjælpsomhed. Den
mand eller kvinde, der
har held til at udvikle
disse tre egenskaber, er
godt på vej mod lykken."
Fra bogen "På Ridderfærd":
”Men glæden ved at være fader bringer et
stort ansvar med sig. Børn lærer hovedsaglig af de ældres eksempel.
En gnaven, egenkærlig fader må ikke blive
overrasket, hvis hans søn en dag bider ham
af og går sine egne veje.
En fader vil senere få igen, hvad han giver
fra sig i dag. Opdrag dine børn ved kærlighed og ikke ved frygt.”
Fra "Banden-Powells Spejderbog”:

Hyggelig frokost
Kære gildebrødre
Som omtalt i januarudgaven af Liljen holder Kulturelt Laug et arrangement den 26.
februar for vores gildebrødre og vi håber, at
I har reserveret dagen til det.
Vi vil imidlertid ikke afsløre mere her i
bladet, men opfordrer jer alle til at se godt
efter i jeres postkasse – så skal I nok snart
få nærmere besked.

”Hvis en fremmed viser spejdertegnet, skal
du straks gøre gengæld og så give ham venstre hånd, spejdernes måde at hilse på, og
hvis han derpå viser dig sit spejdermærke
eller på anden måde beviser, at han er
spejder skal du behandle ham som din spejderbroder og hjælpe ham, så godt du kan.”
/tba

Med stor gildehilsen
Kulturelt Laug
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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.

KALENDER, februar 2011:
Mandag d. 7. febr.: Gilde Bowling kl. 18.45.
Distrikts arrangementet i februar er udsat på ubestemt tid.
Torsdag d.10. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.

Hva’ sker der? – ikke ret meget! – Julestuen i december blev af forskellige
årsager aflyst, Kong Vinter overfaldt os i januar, så nytårsgildehallen gik
samme vej og de mega store wienerschnitzler, GildeClanen har forvendt os med
i Eftergildehallen, må vi have til gode. Vi kunne måske overtale Clanen til at
grave dem op af fryseren og glæde os med dem (schnitzlerne) til Sct. Georgs
Gildehallen.
Et lidt forsinket ”Godt nyt år” til alle og lad os så komme i gang, det går
stærkt mod lysere tider, lad det smitte af på de kommende aktiviteter!
********************************************************
Vi lægger ud med:

Gilde- Bowling, mandag den 7. februar,

hvor vi mødes hos Super Bowling, 4800 Nykøbing F. kl.18,45 og vi er klar
til at tage banerne i brug fra kl. 19-21. Banerne er bestilt og tilmeldingen er
klaret – men skulle du af en eller anden grund have lyst til at
deltage så ring til gildemesteren – der er altid plads til en til!
Vandrepokalen (som Jesper 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 10. marts 2011, i
Good-Turn kl.19, med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen i hænde
senest, torsdag den 17. februar 2011.
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. 2330 9343 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.
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: moelvig50@gmail.com

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 er d. 15.

Aktivitets og møde kalender:

Fastelavnsmøde. Gruppe 4 arrangerer. Gruppe 2 skriver referat.

Gildeting. Gruppe 1 arrangerer. Gruppe 5 skriver referat.

Husk:
Gildeting i Kuduhytten den 8 marts kl. 19.00
Ny dato for Pops jubilæum: 5. marts, så sæt X i din kalender
O B S ny mail hvis du vil skrive til vores sider: moelvig50@gmail.com
Vi har nogle halvrunde fødselsdage, som vi siger tillykke med:
Gurli Hansen bliver 75 år den 29. februar,
Erik Skafte 65 år den 7. marts
Jørgen Hansen 65 år den 15. marts
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Nytårsgildehal den 11. januar 2011
Gildehallen blev denne gang holdt i Gedser i den gamle toldbygning, og der efter var der spisning i
Toldcafeen.
Mona indledte med at overrække øksen til distriktsgildemesteren Lis, som ønskede alle et godt
nytår, for derefter at give den tilbage til Mona.
Randi skulle denne aften optages som væbner. Spørgsmålet til Randi lød således: ”Hvilke
forudsætninger har du for et godt gildeliv”. Randi havde med sig selv bestemt, at når hun en gang
flyttede til et nyt sted, ville hun melde sig ind i en spejdergruppe men det blev dog Sct. Georgsgildet
hun kom ind i. Hun er født ind i en spejderfamilie. Da hendes børn blev spejdere kom hun hurtigt
ind som styrelsesformand i Stubbekøbing. Derefter gik det videre som mikro – mini og junior leder.
Derfor er det også naturligt at leve efter gildeloven.
Derefter fik Gurli så overrakt øksen for at holde gildemestertalen som handlede om tiden.
Efter nytårsgildehallen gik vi over i Toldcafeen hvor vi spiste. Efter maden fik vi fortalt om stedets
tilblivelse. Den gamle toldbygningen er beboelse for handicappede, endnu er der kun 1 beboer
Emil, som har 700 m² at boltre sig på, men de håber meget på at der snart kommer nogle flere.
Toldcafeen bliver drevet med hjælp foreløbig af Emil. De har cafeen, hvor de sælger mad og
samtidig leverer de mad ud af huset. De laver også arrangementer for lukkede selskaber.
Det var en dejlig aften.
Birthe Rasmussen.

Gurli’s tale til Nytårsgildehallen: Godt nytår
Jeg har haft rigtig godt tid til bestemme mig for, hvad jeg ville sige i aften - og så er tiden inde hvad har jeg brugt tiden til?
Den allerførste gang jeg oplevede noget om tid, var den 26/2 1943. Min bror og jeg fik først på
eftermiddagen lov til at gå ned i grusgraven og plukke gæslinger, - vi skulle bare være hjemme kl. 5
Vi nød det, vejret var flot, klar frost og hundekoldt. Vi fik plukket gæslinger nok til at pynte
bordene med til "gammelmødet" dagen efter i missionshuset.
Pludseligt slog kirkeuret 5. Vi blev rædselsslagne, - vi var opdraget til at passe tiden. Vi løb hele
vejen hjem, - og kom til en låst dør.
Man kan forestille sig utroligt meget på den tid, det tager at gå fra første sal til gadeplan.-------Og så
var det FAR, der stod i døren og sagde, at vi lige skulle gå over til jordemoderen og hente nogle
ting- vat og sæbe uden høvlspåner.
Da vi kom tilbage, kom Far igen og sagde, at vi lige måtte gå ned til telefonboksen og ringe. Vi fik
10 øren. Tog røret, drejede og stemmen i den anden ende sagde: De ønsker? Kalundborg 223, Det
var Mormor og morfars telefon.
Vi fik lige sagt: vi skulle hilse fra Far og sige, at vi har fået en lille søster, ----- Så lød stemmen
igen: 3 min vil De fortsætte?---- vi havde ikke flere 10 ører.
Den dag lærte jeg noget om tid, - det er tid, jeg vil tale om.
Egentlig vil jeg ikke tale om tiden, der er gået ----- ikke gøre status, som man ellers plejer at gøre
ved nytårstide.--------Tiden --Året, der Er gået, er lige nu ikke væsentlig.
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Men den tid der kommer --------- hvis den kommer -------- den er betydningsfuld, den tid der er lige
nu, kan jeg få indflydelse på, - jeg kan måske endda tilrettelægge.
Min gamle Bedstemor sagde, arbejd som om du skal leve evigt og lev som om du skal dø hver
dag. Brug tiden - brug dette øjeblik, det er det eneste, du ved, du kan være sikker på, du har.
Hvis jeg lægger planer for fremtiden, kan jeg nyde forventningen glæde, - men være sikker på at det
bliver til mere, kan jeg ikke. Nej brug nuet, det har du. - glæd dig ved nuet, gør det arbejde, du har
planlagt - det er sjældent så besværligt, når det er gjort, som tanken om at skulle gøre det.
Giv dig tid - til at være, - tid til at glædes, - tid til at opleve, - tid til at erindre. GIV DIG TID TIL
DEN DU ELSKER.
Da vi havde børn skulle vi opdrage. Nu hvor vi er bedste eller oldeforældre har vi mulighed for bare
at give - tid til snak, til erindringer, - oplevelser.
Brug din tid fornuftigt. Pas på ikke at blive tidsrøver - hverken for din egen eller andres tid. Det
allerførste jeg ved om tid - tror jeg - er fra de bibelske beretninger. Da Gud skabte alt på en uge.
Senere samme sted får vi at vide, at for Gud er en dag som tusinde år og tusinde år som en dag.
Måske med det i mente, bliver tid noget vi må tage alvorligt.
Tager vi tid på historien, må jeg også sande, at tiden har haft betydning. Den 30. jan 1658 kunne
svenskerne nemt indtage Danmark for tiden havde gjort, at Storebælt var frosset til så svenskerne
"kunne gå på vandet".
Den gang tog det lang tid at få informationer frem, -- kun hvis en nåede hjem fra krigens udåd, eller
der kom besked til øvrigheden fik man besked.
Man talte kun somre, ikke uger eller dage. Man behøvede ikke at kende tiden.
Jeg kan huske at, min Far fortalte mig, at når en so blev løbet, skar bondemanden et mærke i sin
tommelfingernegl helt ved negleroden, så vidste han, at soen skulle fare, når skåret nåede helt ud til
fingerspidsen.
Hvis toget ikke kører til tiden, får vi erstatning. Hvis jeg kommer for sent til tandlægen, må hun
opkræve gebyr. Parkerer jeg min bil for længe får jeg en bøde ------ et mærkeligt udtryk ------- da
mine børn var små og legede politi, kørte de rundt på de trehjulede cykler, med blade og gav en
bøde " så får du en bøde"( jeg tror, de har en anden opfattelse af bøder i dag!)
Vi har lige oplevet, at vi ikke er herre over alt. Jeg tænker på alle de mennesker for hvem tiden
måtte stå stille, da sneen væltede ned, og ingen kunne komme derhen, hvor de ønskede, før
sneploven havde været der.
Jeg tror det er godt at opdage, at vi tror, vi kan alt, flyve til månen, redde mange mennesker fra
grimme sygdomme, diagnosticere fostre --- men bliver det snevejr så ...........................
Jeg har hørt om gammel dame på et plejehjem, der bad om besøg af præsten. Han kom og den
gamle begyndte med det samme, at hun mente VOR HERRE havde glemt hende. Hun sagde at hun
bad til ham, tryglede ham om hjælp for sin sygdom, for hendes ikke mere formåen, for hendes
ensomhed osv. osv. . Da hun tav et øjeblik, kiggede præsten på hende og sagde:
"Giver Du ham nogensinde mulighed for at svare, tier Du og lytter?"
Bruger vi tiden til at lytte - både til andre - men også til vores eget jeg? forsøger vi at være tilfredse?
Gør vi noget for at glæde andre, et brev, et smil, en tefonsamtale eller bare at lytte.
--jeg er vist kommet langt fra det, jeg tog mig tid til at tænke, at jeg ville tale om ----- tiden er
måske gået, det gamle nu er det - men et nyt er der nu.
Brug nuet - bestem dig for, at det må være det bedste øjeblik i dit liv.
Gør dig tilfreds.
Der var en gang en lille dreng, der spurgte sin voksne:" Hvem er den lykkeligste person i verden?"
den voksne tænkte " USA’s præsident, -----dronningen, -----kronprins Frederik lige nu, ---------------den forretningsmand der tjener mange penge, ----eller nej jeg gir op." --------------Drengen kiggede
på den voksne og sagde: " Den der er tilfreds ".
Nu vil jeg slutte, som en tidligere gildemester sluttede alle sine gildemestertaler:
Det jeg har sagt er uden betydning, men de tanker, det har sat i gang, kan blive til betydning for Dig
Brug nuet til at tænke dine egne tanker.
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Nu nærmer det sig med fest på slottet
Som tidligere beskrevet i Liljen, byder gruppe 4 til ”Fest på Slottet”….
Hvor tidligere skoleinspektør Halvdan Grøndal Hansen vil fortælle om:
"Nykøbing slot - enkedronningernes bolig."
Som han også har skrevet en bog om.

Vi glæder os til at møde en masse glade og udklædte gildebrødre, som har fundet roller som ansatte
eller gæster på Nykøbing Slot i fordums tider, så her har du frie hænder og muligheder for at lege.
Du kan jo være: livlæge, gartner, kogekone, syerske, mundskænk, hofdame, hofjæger, tjener,
vaskekone, lensmand, hertug eller hvad du ellers kan finde på.
Vi tror helt bestemt at der kommer en enkedronning eller måske flere.
Gruppe 4 vil sørge for den kulinariske side af sagen, med taffel som på den tid, et
”overflødighedshorn” af udsøgte retter, som nok skal fylde maverne.
Selvfølgelig vil der være drikkevarer til sædvanlig billig pris, men forvent ikke det sædvanlige øl,
vin og vand.
Vi vil bestræbe os på at give vore herskaber en udsøgt aften med noget for både øjne, ører og ganen.
gruppe 4 glæder sig til at se Jer til ”fest på slottet”

Lidt om tiden dengang:

Når det gjaldt musik var Christian
4.s hof et af de førende i Europa.
Den europæiske renæssance betød en
ny frigørelse af kunst og kunstnere også på musikkens område, hvor
kreativiteten blomstrede. Musik var
en vigtig del af hoflivet, og kongen
havde en fast stab af fremragende nationale og internationale komponister og musikere.
I 1618 havde Christian 4. hele 77 musikere fastansat. Danske musiktalenter blev af kongen sendt
udenlands til f.eks. Venedig for at uddanne sig, og Christian 4. blev snart kendt i hele Europa som
en gavmild musik-mæcen. Han var i øvrigt selv musikalsk og spillede både fløjte og spinet.
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****
Fuglebrættet i vores have har i år været
velbesøgt af fortrinsvis drossel-, finke-,
spurve- og mejsefugle.

Sct Georgs gildet i Rødby
Liljen februar 2011
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk
December blev en travl og besværlig måned,
travl fordi vi skulle afvikle vores tombola og
julestue, besværlig fordi vinteren med sne og
kulde allerede kom i november måned og
vanskelig gjorde det hele, men vi holdt vores
plan.
Der var åben i julestuen i Willers gaard i
weekenden den 18 og 19 december. Her fik vi
solgt de sidste lodder i tombolaen, samtidig
med at vi fik solgt nogle juleting. Det
økonomiske resultatet af julestuen blev
hæderligt, og hvad kan vi forvente mere?
Fredslyset brændte som sædvanlig ud første
jule dag.
Den 5. januar afholdt vi nytårsgildehal med
spisning. Her så gildemesteren i sin mestertale
tilbage på året som var gået og opridsede
nogle visioner for det kommende år.
Umiddelbart efter gildemestertalen oplæste
Tom en gammel lokal beretning her fra egnen.
Efter gildehallen var de spisning - sild og
grønlangkål og til slut kaffe og en småkage.
Grønlangkålen var rigtig god og rigelig, og
aftenen sluttede af med bankospil. En rigtig
traditionel nytårsgilehald var slut ved 23
tiden.

De er kommet i så stort et antal, at min hustru
har måtte fodre tre gange i døgnet. Hun har
varieret fodret, så det dækkede de fleste fugles
behov med fedt, hasselnødder, halve æbler,
rosiner, havregryn, kokosnødder og alle
former for frø, og ligeledes hænger skroget
fra juleanden i et stykke ståltråd, hvilket især
mejsefuglene er glade for at hakke i, men de
fugle som lever af insekter, har haft en svær
tid her i vinter.
At brættet har været velbesøgt vidner om
tilstedeværelsen af spurve- og duehøg, der
ofte kommer jagende ned over fodringsstedet,
og med held snupper en af de fugle, der er
syge, eller er ikke hurtige nok til at komme af
vejen.
For når man fodre småfugle, fodre man også
rovfugle.
Duehøgen er en stor fugl med et vingefang på
over en meter, det er første gang vi har set den
her i vores have. Det er en fåtallig yngle- og
stand fugl her hos os, så det er sikkert en, der
er trukket ned fra Sverige til et lidt varmere
klima.
En dag var brættet fyldt med halemejser, den
ligner en sne boldt med en lange hale. Jorden
omkring brættet er domineret af solsorter, der
forsøger at jage alle andre væk, men som
kommer til kort, når kernebidere, der er
væsentlig mindre, med sit kraftige næb går til
modstand.
Der udspiler sig daglig det helt store drama
ved vores fuglebræt.

Hus-kat:
Gildemøde den 9. februar i Willers gaard
nærmere herom fra gruppe 2.
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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 februar:
15. Virksomhedsbesøg.
Vi har med hospicechef
Birgitte Fagerlund indgået aftale om, at
gldebrødre/fæller kommer på besøg på
Svanevig Hospice beliggende Lindstrømvej
2, Bandholm. Tidspunktet er aftalt til
tirsdag den
15. februar 2011 kl. 19.00.
Vi vil få en orientering om stedet, mulighed
for at stille spørgsmål samt købe kaffe og
kage til en pris af 30 kr.
Tilmelding: gruppevis til Annelis
54706068 eller på
akjensen@mail.dk senest
den 8. februar 2011.
Hilsen Gr. 5. Annelis.
Kære gildefolk.
Så lykkedes det lige til deadline for gr. 5 at
få virksomhedsbesøget med i Liljen, det var
dejligt, ellers var der ”kun” referater til
denne Lilje, hvilket da også kan være
interessant nok.
Men her i februar kan
vi alle i vores ”spejdersind” den 22. februar
sende en venlig tanke til Robert og Olave,
ja, det er altså Lord og Lady Baden Powell,
som har fødselsdag den 22. februar også
kaldet Thinkingday, ensbetydende med, at
man denne dag tænker på sine
spejdervenner – nær eller fjern.
Gildeting afholdes mandag den 7. marts på
vandrerhjemmet. Beretninger, forslag eller
andet der ønskes på dagsordenen
bedes afleveret til kansler

Liselotte senest den 2. februar på adressen
Emil Aarestrupsgade 57 eller på mail
virkelyst@hansen.mail.dk
Mød op på gildeting og vær med til at
præge vores gilde. Birgit (red. og GU).
Svendegruppen.
Velkommen til Jonna Ebbe,
som har trådt sine spejdersko her i
Sakskøbing. Jonna bliver optaget på
Sct.Georgsgildehallen, hvor
Peter så vil aflægge væbnerløfte. Hvem
inviterer den næste nye gildebror, Jonna
skulle nødig være den eneste i
svendegruppen det næste årstid. Husk de
vise ord
”mod på mere”.
Gildehilsen Bodil og Jane.
Nytårsgildehal. (ref.)
Den 5. januar på Postholderens Sted i
Guldborg.
24 gildebrødre blev mødt med et glas
champagne og ønskede på denne måde
hinanden godt nytår.
Til tonerne af champagnegaloppen tog vi
plads i gildehallen. Distriktsgildemester Lis
Mølvig Henriksen deltog og som traditionen
byder tilbød gm. Jørgen Lohse Lis at lede
gildehallen. Lis takkede og holdt sin tale for
vores 50-års gildejubilar
INGE Pedersen. Lis tog et tilbageblik på
60-erne med start i ungdomsoprøret, hippier
og den udvikling, der også har været i
gilderne i den lange årrække. Roste Inge for
det store engagement og den aktivitet hun
har lagt i Sakskøbing Gildet.
Lis overrakte Inge landsgildets hilsen i form
af 50-års guldnålen, ligesom hun også
lykønskede med en gave fra distriktet.
VIBEKE skulle optages som væbner og
besvare sit væbnerspørgsmål ”Har vi alle i
samfundet lige muligheder for livskvalitet”.
Vibeke
udtrykte flot sine tanker omkring ordet
livskvalitet og aflagde efterfølgende
væbnerløftet. Tillykke til Vibeke.
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Gildemesteren tog i sin tale udgangspunkt i,
at vi alle vil det bedste for vore børn og
børnebørn. Sikre dem en tryg barndom,
ungdom, give lov til, passe på dem, men
også sikre, at de kommer ud i den virkelige
verden. I dag færdes børn meget i den
virtuelle verden, spiller play- station, Wii og
har venner på face-book. Gm påpegede,
at vi i gildet også har pligt til at være med i,
hvad der rører sig i spejderbevægelsen.
Gildemesteren havde stor lykønskning til
Inge med jubilæet og takkede hende for
hendes store aktivitet, ikke mindst i kreativ
gruppe - og håbede hun havde ”mod på
mere”. Der
var blomster og senere en flot vase med
gildelogo.
Anni holdt 5 min. Sct. Georg med
udgangspunkt i nostalgiens tegn, idet Anni
har kendt Inge i 48 af de 50 år. Anni
afsluttede med ”dagens tanke”: Dagen i dag
er en mærkelig dag – den er min. Dagen i
går slap mig af hænderne, den kan ikke få
andet indhold end det, jeg allerede har givet
den. Dagen i morgen har jeg ikke noget
løfte om – jeg ved ikke, om jeg kan regne
med at råde over den. Men dagen i dag
HAR jeg. Det er det eneste, jeg er sikker på.
Jeg kan give den det indhold, jeg vil. I dag
kan jeg glæde et menneske. I dag kan jeg
hjælpe en anden. I dag kan jeg skrive til en
god ven eller måske til mine forældre.
I dag kan jeg leve sådan, at nogen i aften
takker Gud, fordi jeg er til. – Anni sluttede
med at konstatere, at Inge er en Gildebror
med stort G.
I eftergildehallen fik vi serveret stjerneskud,
og der var flere lykønskninger til Inge,
bl.a. i form af sange og tilbageblik. AnneBirthe fortalte om, hvordan hun og
Marianne tidligt blev en del af
”bevægelsen”. I dagens anledning var
”Førerbørnenes klagesang” genoptrykt, og
vi sang alle med på denne sang fra arkivet.
ERIK fra Postholderens Sted underholdt
med klaverspil og akkompagnerede til
sangene.

Tak for en meget dejlig nytårsgildehal.
Annelis. Gr. 5.

TAK!
Jeg vil gerne sige tak for en dejlig
nytårsgildehal, hvor mit 50-års
gildejubilæum
blev fejret. Det var så hyggeligt at få
opfrisket alle de gamle minder. Tak for alle
”ordene”, sange, gaver og blomster. Det
blev for mig en aften, jeg aldrig glemmer.
Stor gildehilsen Inge.
Nytårstræf. (ref.)
Søndag den 9. januar mødtes ca. 45 børn og
voksne i spejderhuset på Birkevej til årets
nytårstræf. Vi startede med flaghejsning, og
derefter sendte klanen deltagerne ud på en
dejlig travetur. Man kunne vælge mellem to
ruter på henholdsvis 5 og 10 km. Hjemme i
huset startede forberedelserne til frokost,
idet gildet jo sørger for bespisning efter
traveturen. Der blev smurt mange sandwich
og Hanne Jensen havde bagt mange
pizzasnegle.
Efter frokost holdt Birgit Lohse nytårstale,
hvor hun fortalte, hvad Sct. Georgsgildet
var for en størrelse.
Birgit fortalte også, at hun selv var startet
som blåmejse som 8-årig og fortalte om
spejderhuset, som blev indviet i 1952.
Dengang var huset ikke så stort, og der var
kakkelovn, som man selv skulle fyre op i,
når man kom til spejdermøde, så der var
først ved at blive varme, når mødet var slut.
Dagen sluttede ved flagstangen.
Anni. Gr. 3.
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Nytårstræf. (ref. fra spejderne.)
Spejdere, ledere og styrelse med familier
samt folk fra gildet mødtes den 9. januar kl.
9.30 ved spejderhuset til en dejlig
formiddag i vinterlandskabet. Efter
flaghejsning, hvor solen sendte sine stråler
ned over os, delte seniorspejdere fra
Humleklanen rutekort og banko-plader ud.
Ruterne var på 5 og 10 km. Langs ruterne
var der ophængt numre, og så var det om at
få krydset af på bankopladerne. Der var
flest deltagere på den korte rute. Det var
rigtig flot vejr til turen men meget glat
mange steder. Alle kom dog friske og
uskadte hjem til frokost, hvor Sct.
Georgsgildet havde sørget for masser af
velsmurte sandwich
og lune pizzasnegle samt kaffe, the og
sodavand.
Birgit Lohse holdt nytårstale om Gildets
arbejde samt spejderhusets historie.
Derefter samledes man igen ved flaget i
strålende solskin
og sang ”I sne står urt og busk i skjul”, tog
flaget ned og ønskede hinanden godt nytår.
Spejderhilsen Annette
Sakskøbing Spejderne.
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D
Diissttrriikktteett hhaarr ppllaannllaaggtt
fføøllggeennddee m
møøddeerr::

2010-2011
September

20 Distriktsgilderådsmøde

Oktober

26

Fellowshipday

November

13

I-dag, Kl 9.00 i slagelse

Januar

17

Distriktsgilde rådsmøde

Februar

28

Distriktsgildehal

Maj

18

Distriktsgildeting

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT
DGM:

DGK:

Lis Mølvig
Henriksen

Italiensvej 55

Jannie Johansen Lunden 5

4800 Nykøbing F.
lmhenriksen@gmail.com

2622 6747

4990 Sakskøbing
2213 3739
jannie.johansen@nordicsugar.com

DGS:

Birte Larsen

Italiensvej 1A

4800 Nykøbing F
Birte_l@Hotmail.com

5482 4616

DIS:

Lisbeth Bælum

Fuglekongevej 54

4930 Maribo
libaelum@yahoo.dk

6177 1946

DUS:

Villy Grønlund
Hansen

Egevej 10

4970 Rødby
eghvgh@hotmail.com

5460 1622

Orenæsvej 31

4700 Næstved
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk

2619 9318

Webred.:

Espen Buch
Kristensen

Deadline: d . 1 5 / 0 2

