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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

 

DGK: 

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

     Mobil: 22 13 37 39 

 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

 

DIS: 

Solveig Garsdal Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

 

Webredaktør: 

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

2011:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Zaxsez   lander i Vordingborg 
 

ZAXSEZ har brug for os  !! 
 

 
Det store spejderløb ZAXSEZ som afholdes i Vordingborg den 24/26. februar har især brug for vores 
hjælp lørdag den 25. hele lørdagen. 

 

Af hensyn til løbets top-secret indhold, kan vi ikke her røbe særlig meget. 
Men vi gildefolk/fæller eller venner og familie skal være 
beboere på et plejehjem hele lørdagen. 

 

 
 
 
Hvis vi ikke er SÅ gamle eller ser for        unge ud, så bliver vi sminket. 
Vi håber, mange har lyst til at        være med, når 150-200 spejdere skal 
møde store udfordringer i                                          Vordingborg på Zaxsez den 
24/26. februar. 

 

Hvis nogen har lyst til at være med       over hele week-enden, så er det 
også meget velkomment. 

 

 
 

Læs på  www.zaxsez.dk - sæt x i kalenderen og ring eller mail til 

Birgit Lohse 52242235 eller  bogjlohse@gmail.com gerne inden den 5. februar. 
 

Lad os hjælpe løbsledelsen med at få denne post besat på ZAXSEZ. – 
 

Det burde vi kunne klare, samtidig med at få en god oplevelse. 
 

 
Mange gildehilsener 
Birgit Lohse 
Sct. Georgs Gildet i Sakskøbing. 

http://loeb.zaxsez.dk/
http://loeb.zaxsez.dk/
http://loeb.zaxsez.dk/
http://loeb.zaxsez.dk/
http://www.zaxsez.dk/
mailto:bogjlohse@gmail.com
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De største helte 
 

De største rigdomme 
 

De bedste eventyr 

De værste skurke 

Den værste hede 

De farligste dyr 

Den største sult 

De alvorligste udfordringer!!!! 
 

I indbydes nemlig til årets største spejderbegivenhed på 
Lolland-Falster 

 

Er I klar ? Bliver I det ? Vi gør – og I gør også ! 
 
Lørdag d. 22 og søndag d. 23 september 2012. I år er der en ny 
dimension –  fordi vi skal finde Lolland-Falsters bedste patrulje 
og ikke mindst er stedet helt vildt... 

 

For vi skal til AFRIKA ..eller så langt som vi kan 
 
 
 

Knuthenborg Safaripark er stedet 
 
 
Prisen bliver kr. 205 pr. person heraf er de kr. 105 lejrpladsleje 

 

I slutningen af juni for alle grupper tilsendt diverse tilmeldings 
oplysninger, detaljeret program, mødested etc etc. 

 

Hvis man er nogen stykker i nogen af grupperne der kunne have 
lyst, og har mulighed for at stå på post vil vi meget gerne vide 
det Og I skal kontakte "HC" på ipso@privat.dk inden den 10. maj. 

 

Vi håber på at vi bliver mindst lige så mange som sidste gang og 
gerne mange flere til denne forrygende weekend, sammen med 
en masse gode venner og motiverede spejdere. 

 

Skulle i have nogen spørgsmål skal i ikke tøve med at kontakte 
"besse" på benj@lolland.dk eller tlf. 54781039 

 
 
 

Vi ses ! 

mailto:ipso@privat.dk
mailto:benj@lolland.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

Februar 

7. Udvidet gildeledelsesmøde 

24. Bengnavergilde 

 

Marts 

13. Gildeting 

 

 

INDBYDELSE TIL EN 

HYGGELIG OG FESTLIG 

AFTEN 
 

KULTURELT LAUG genopliver et gam-

mel fænomen i Maribo!  

Vi vil simpelthen så gerne se en masse gil-

debrødre – ja, faktisk gerne alle – der har 

mod til at deltage i et  

BENGNAVERGILDE. 

 

Dette dristige tiltag finder sted i MEJSE-

HUSET i Spejdervænget, hvor vi lægger 

gode ben på grillen (nej, ikke vores egne), 

og hvor vi serverer kolde øl og snaps. Der 

vil være lystige viser og anden underhold-

ning undervejs ligesom AFTENENS BEN-

GNAVER vil blive kåret. 

 

DATO:   

Den 24. februar 2012 kl. 18.30. 

STED:    

Mejsehuset. 

HVEM:  

Gildebrødre med ledsager. 

Menu:  

Stegeben med brød, salt og surt samt med 

øl og brændevin. Endvidere ost og kaffe. 

PRIS:     

Kun 95 kr. og dette er inkl. ben, en øl og 

det brændevin, som du har behov for. 

HVAD gør du:  

Tilmelder dig hos Ellen enten via mail eller 

på telefon. 

HVORNÅR:  

Senest den 7. februar.   

                                                 

MED STOR GILDEHILSEN 

KULTURELT LAUG 

 

 

Nytårsparade og Nytårstaffel  

i Maribo 
 

Søndag, den 8.januar 2012. Præcis kl. 13, 

da rådhusuret faldt i slag, trådte Terkel 

Jakobsen op på Rådhusets trappe, hvorfra 

han som formand for BUS bød velkommen 

til de fremmødte ungdomskorps: DDS, 

FDF, KFUM-spejderne: Maribo og Knu-

thenborg gruppe; sidste allerede med fanen 

vajende, da de var kommet marcherende fra 

Bandholm; en enkelt med bare knæ! – Rig-

tig mange gildebrødre var også mødt frem.  

Terkel gav ordet til gildebror Jan Wandy 

Pedersen, der holdt årets appel. Alle fra 

mindste mejse og ulv til ældste gildebror 

lyttede opmærksomt til Jans beskrivelse af, 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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hvad en god ven er og kan betyde.  Sluttede 

med Benny Andersens digt: En ven. 

 

 

Terkel arrangerede fælles faneudrulning og 

marchopstilling af alle korpsene, som der-

efter gik til børne-/ungdomsgudstjeneste i 

Domkirken ved Birgitte Flensburg. 

Der blev lyttet, da dagens tekst blev sat i 

relief ved genfortælling af Astrid Lindgrens 

beretning om, hvordan Emil fra Lönneberg 

tog af færde, da han hørte, at fattiglem-

merne var blevet snydt for deres gode jule-

mad og gaver, som hans forældre havde 

sendt til dem. – Da vi gik ud af kirken 

kunne man høre de unge tale om: det havde 

været dejligt at få lov at synge de nye sal-

mer, som de kendte. 

Alle samledes derefter ved Sognets Hus, 

hvor vi tog afsked med spejderne efter at 

gildet havde serveret varme pølser mm. 

I Sognets hus samledes gildebrødre, ung-

domskorpsenes ledere og rådsmedlemmer 

til hyggeligt samvær, mens de nød alle de 

gode sager fra et ”Tag-selv-bord”; arrange-

ret af spejderlauget. 

Lisbeth Bælum tog os derefter med til Kina, 

hvor hun har boet i Shang Hai sammen med 

sin mand, der arbejdede for MAN B&W 

Turboladerfabrik. Rigtig meget er anderle-

des i en hverdag der, fik vi illustreret af 

Lisbeths egne optagelser, som også gav os 

et indtryk af et land med en meget smuk 

natur og arkitektur og smuk og særpræget 

kunst. 

 

 

 

 

 

Man forstår godt, at Lisbeth bare må af sted 

dertil igen og igen, efter at hun har levet sig 

ind i landets livsstil. 

Tak til spejderlauget og Lisbeth for en dej-

lig eftermiddag.   

BT 

 

 

Udvidet gildeledelsesmøde 
 

Kære Gildebrødre 
Vi håber, at I alle har haft en dejlig jul og er 

kommet godt i gang med det nye år. Nu 

starter vi i hvert fald op igen med at holde 

det årlige udvidede gildeledelsesmøde.  

Her vil vi gerne drøfte de forskellige tiltag, 

som vi skal have i gang i det kommende år, 

lave skitse til gildekalenderen og andet, 

som måske skal drøftes på gildetinget i 

marts.  
Deltagerne er som altid gildeledelsen, 

laugsformænd eller andre, der gerne vil 

give et bidrag til drøftelserne.  Følgende vil 

blive bl.a. blive drøftet: 

Depot i Qvades Gård, sommerlejr, tilbage-

blik fra 2011 og tiltag 2012, gildeting, ny 

gildemester, som nævnt også den kom-

mende kalender.  
Tid: 7. februar 2012 kl. 19. 

Sted: Mejsehuset 
Forplejning: Kaffe, te og kage. 

VEL MØDT 

Med gildehilsen 
Victor 
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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  
 

 

Nytårsgildehallen, blev afholdt med et efter omstændighederne pænt 
fremmøde. Efter en højtidelig, alvorlig, humoristisk gildehal – ja, den havde det 

hele - kom de mega store wienerschnitzler, GildeClanen har forvendt os med på 
bordet ”lækkert”.  

Espen testede herefter forsamlingens opfattelse af et givet budskab/historie, 
hvilket gav lidt forskellige resultater. Tak til GildeClanen og værtsparret for en 
rigtig hyggelig aften. 

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

Gilde- Bowling, torsdag d. 23. februar - 

hvor vi mødes hos Super Bowling, 4800 Nykøbing F. kl.18,45 og er klar til 

at tage banerne i brug fra kl. 19-21. Banerne er bestilt.  
Tilmelding på: 23 30 93 23 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 8. marts 2012, på 

Bogfinkevej 37, kl.19, med dagsorden efter gildets vedtægt. 
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen i hænde 
senest, torsdag den 16. 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. 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 

KALENDER, februar 2012: 

Torsdag d. 23. febr.: Gilde Bowling kl. 18.45. 

 

Torsdag d. 8. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18. 

 

mailto:osscout@gmail.com
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Aktivitets og møde kalender: 
 

 
                      7. Fastelavnsmøde. Grp.3 arrangerer.  Grp 2 referat 
 

 

 

 

 
                   8. Gildeting.  Grp 1 arrangerer. Grp 4 referat  

 
 

  

 

 

Fastelavnsmøde i Kudu Hytten tirsdag den 7. februar kl. 19.00 
 

Vi har fået Kåre Johannessen, der er museumsinspektør på Middelaldercentret, 

 

til at fortælle om baggrunden for nogle af helligdagene i forskellige religioner. 

 

Der er naturligvis også kaffebord med bl.a. boller. 

 
Med venlig hilsen 

Gruppe 3 

 

OBS: Afbud skal være til Kjeld senest 2. februar 

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 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Opskrift på et godt år 
 

Tag tolv måneder.. 
Sørg forsigtigt for at få al bitterhed, had og misundelse ud. 

Herefter snittes hver måned i 28, 30, 31 forskellige stykker. 

Sørg for at du ikke tilbereder alle på én gang. 

Klargør dagene én efter én med følgende ingredienser; 

En knivspids tro, en knivspids tålmodighed, en dråbe mod og en smule indsats. 

Tilføj hver dag en go’ portion tro, håb og venlighed og rør blandingen igennem med 

en kort bøn, lidt betænkningstid og en smule empati og tilgivelse. Tilfør smagen en 

god portion energi, en knivspids held, en teskefuld humor en stor portion selvironi. 

Retten kommes i en kærlighedsskål og bages ved 150 gr. af strålende lykke. 

Pynt fadet med smil og server i store portioner. 

 

Velbekomme! 

 

Rigtigt godt nytår 

Mona 
 

 

 
 

 

 

 

 
Hej Allan. 

Kan du nå at få med til Liljen februar.  

SÆSONAFS LUTNI NG.  

Datoen flyttet ti l torsdag d. 14 j uni 2012.  

Gruppe 3.  
 

SÆSONAFSLUTNING. 
 

Datoen er flyttet til torsdag d. 14. juni 2012. 

Gruppe 3 

 

 

Gildeledelsen i 2. Gilde Nykøbing F. indkalder hermed til Gildeting til torsdag den 8. 

marts kl. 19.00 i KUDU hytten,  Poul  Martin Møllersvej  6B,  Nykøbing F. i henhold 

til Gildets vedtægter. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på Gildeting, skal være Gildemesteren i hænde senest 

den 18. februar 2012. 

Gildeledelsen udsender udførlig dagsorden i uge 8. 

 

Gildeledelsen henleder Gildebrødrene om, at Gildemesteren og Skatmesteren ikke 

modtager genvalg. 

 

Med venlig hilsen 

Gildeledelsen for 2. Gilde Nykøbing F. 

 

O B S: Der spisning kl. 18
00,

 til sædvanlig lave pris. 

 

Gruppe 1 står for menuen, samt kaffe/te og kage. 
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NYTÅRSGILDEHAL i Charlottes spisestuer d. 5 januar 2012 
 

En indholdsrig og rigtig god gildehal!    

Vor distriktsmester fik som etiketten lyder tilbudt øksen af vor gildemester. 

Lis tog imod tilbuddet og indførte os i  Dan Turells: ” Jeg holder af hverdagen”-- især 

glæden ved -- hvert et hjerteslag  -- det er DIN hverdag  der er livet. 

 

Øksen kom retur og Monas nytårs appel : 

DU / VI  SKAL ”finde” 2 gildebrødre til kommende gildeledelse! 

 

Gildemestertalen: Erkende pligten mod vort bud!                        

Vore traditioner, tiderne der skifter, men jul og nytår er !  

Dronningens udsagn om tidens forskel fra barn til voksen.  

Hver eneste dag er et nyt  - år ! Det forgangne kan bruges til at blive klogere 

 – DET ER I DAG VI SKAL LEVE! I morgen er fremtiden - hvis vi får del i den …. 

Jeg tror at dem der har en tro har lettere ved at leve --- også i fremtidens tåge.   

 Fejre nytår hver eneste dag! 

 

5 min. Sct. Georg ved Anni H.: Nytår - - Fest – farve - tid til eftertanke!   

Tilbageblik : ”Var verden bedre end før --- lad os kigge frem: Erantis er på vej ”. 

Anni refererede et brev – som er refereret i fulde længde..og som fik smil og latteren 

frem. 

En af de gildehaller, hvor man var glad for at være med. Det var vi 20 fra Gildet, som 

nød Charlottes meget lækre mad. Ved kaffe og kagen kom Jørgen Øjenholdt og fik os 

tilbage i Middelalderens musik og sang! 

Godt nytår  ………………  Jytte K. 
 

Dagens smil! 
 

Jeg var nødt til at minde mig selv om det, 

så nu minder jeg også dig om det! 

17 fordele ved at blive 50/60 

- og at være på vej mod 70, 80, 90!! 

1. 

Kidnappere er ikke særligt interesserede i dig.  

2. 

I en gidsel-situation er du sandsynligvis en af de 

første, som bliver løsladt. 
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3. 

Ingen forventer du løber nogen steder - 

overhovedet. 

4. 

Folk, som ringer kl. 9 om morgenen, kan godt finde 

på at spørge: "Vækkede jeg dig?" 

5. 

Folk ser ikke længere på dig som en hypokonder. 

6. 

Du har ikke mere, du skal lære på den hårde måde. 

7. 

Nogle ting, du køber nu, holder resten af livet. 

8. 

Du kan tage en 'morfar' eller spise aftensmad kl. 16 

9. 

Du kan klare dig uden sex, men ikke uden dine 

briller. 

10. 

Du ser ikke mere fartbegrænsninger som en 

begrænsning. 

11. 

Du er holdt op med at holde maven inde 

uanset hvem, der går forbi. 

12. 

Du kan tage dig selv i at nynne til 

supermarkedsmusik. 

13. 
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Dit syn bliver ikke meget værre. 

14. 

Din investering i sygeforsikringer begynder 

at betale sig tilbage. 

15. 

Dine hemmeligheder holdes tæt blandt dine venner, 

fordi de heller ikke kan huske dem. 

16. 

Antallet af nye hjerneceller, du får, er endeligt nede 

på et niveau, som du kan håndtere. 

17. 

Du kan ikke huske, hvem der har sendt dig denne 

liste. 

18. 

Du kan roligt lægge armen om en mand.  

Han tror blot, du er ved at falde. 
 

Læg mærke til, at alt er lavet med store bogstaver. 

Det er jo nemmere for dig at læse. 

 

Videresend dette til alle, du kan komme i tanke om 

- omgående! 

(Om lidt har måske du glemt det) 

 

Og en ting mere: Tag aldrig, under nogen 

omstændigheder, både en sovepille og et 

afføringsmiddel den samme aften! 
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen februar måned 2012 

 

Lokalredaktør: 

 

 
Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby Tlf. 54605370 

 

Emil: helgelund@stofanet.dk 

 

 

Gildemæssigt kom vi ind i det nye år ved 

vores nytårsgildehal den 9. januar. Den var 

vel planlagt især fra gildemesterens side. 

Eftergildehallen holdt sig til det traditionelle 

arrangement.  

 

Gildehallen startede med, at vi sang ”Vær 

velkommen herrens år”. I gildemestertalen 

nævnte Tom, at vi nu var kommet 12 år ind i 

det nye århundrede, og at de 12 år havde 

været begivenhedsrige. Vi havde i den 

periode set systemer vælte, vi har set nye 

verdensordner dukke op, vi har set 

omvæltning på omvæltning, vi har set et nyt 

verdensbillede tone frem. Gamle systemer er 

faldet, og  nye spæde er opstået. Ingen tvivl 

om at verdensdagsorden, vil forsætte i dette 

spor. Det som Tom kom frem med i sin tale, 

var en god betragtning og en analyse af en 

tidsepoke, som vi har oplevet, og som vi er på 

vej igennem. 

 

Der var i gildehallen ikke indlagt 5 min Sct . 

Georg. Tom fortsatte med et emne, jeg ved, 

der ligget han meget på sinde. Det er det 

kommen gildeting i marts, og de ændringer i 

landsgildets love, hvor de nye regler træder i 

kraft om 6 års funktionsperiodens bortfald. 

 

Vi står i dag i den situation, hvor Tom har 

været gildemester i 6 år, og hvor det bliver 

utrolig svært, at finde en erstatning for ham. 

For at sige det lige ud af posen. Der er ingen i 

gildet, der er interesseret i at overtage 

”jobbet”. Tom ser så realistisk på situationen, 

at han mener, at han må fortsætte som 

gildemester, hvis ikke Rødby gilde skal 

lukkes ned.  

 

Det er nok den barske sandhed om Rødby 

gildets situation her før det kommende 

gildeting i marts 2012. 

  

 

Efter gildehallen  var der spisning med sild 

som forret, grønlangkål med hamburgerryg og 

medister, dejlig mad, når man er forberedt 

dertil, men hvor blev det stribede kogte flæsk 

af?  

 

Manglen var en traditions brist! 

 

Efter grønlangkålen, der var fortræffelig, lavet 

af Birgit, var der ostemad, kaffe og småkager. 

 

Som sædvanen tro var der efter spisningen 

tallotteri, og gevinsterne var restgaver fra jule 

tombolaen. 

 

Jule tombolaen gik i år udmærket, dog måtte 

vi tage en tredje salgsdag i brug for at få 

udsolgt. Indtægterne ved salget var de 

sædvanlige. I år var der ingen julestue i 

Willers gaard, så herfra var der ingen 

indtægter.     

 

 

 

Hus-kat: 
  

Gildemøde den 08.02.2012 i Willers gaard kl. 

1930. Her fortæller Lisbeth Bælum om sin tid 

som hjemmegående husmor i Kina.  

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 –  52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i februar: 
15. Sangaften. 

19. Fastelavn. 

24./26. ZAXSEZ. 

Marts: 
06. Gildeting. 

 

Kære gildefolk. 

I fortsættelse af min nytårshilsen her i Liljen januar, vil jeg lige minde om, 

hvad jeg skrev om at turde gribe chancerne i det nye år, - og det var chancerne for 

gode oplevelser, specielt i gilde- og spejderregi, jeg mente. 

Som det ses i programmet har vi en rigtig god chance for en dejlig oplevelse, når vi 

kommer til sangaften den 15. februar. 

Desuden er der dukket endnu en chance op, nemlig til fastelavn søndag den 19. 

februar. Spejderne har brug for lidt hjælp i forbindelse med tøndeslagning i 

spejderhuset søndag den 19. fra kl. 13. – Har I lyst til at gribe chancen for lidt 

fastelavnsløjer, så ring eller mail til mig senest den 15. februar.  

Senere på måneden har vi chancen for at være med i det store spejderløb ZAXSEZ 

der foregår i Vordingborg den 24/26. februar. Der er brug for hjælpere, og vi kan især 

gøre en indsats ved at være med hele lørdagen. Hvis I ikke allerede nu har meldt jer 

som hjælpere, og har lyst til at gribe chancen for en anderledes oplevelse, så ring til 

Birgit på 52 24 22 35, gerne straks – og I vil få de relevante oplysninger, samkørsel 

osv.  – Det bliver i hvert fald ikke kedeligt, men I kan læse mere Zaxsez.dk 

I MARTS er gildetinget allerede den 6. på vandrerhjemmet, der er selvsagt 

mødepligt, da gildetinget jo er VORES generalforsamling, man skal derfor ikke 

melde TIL, men i tilfælde af afbud skal dette ske til mig senest den 1. marts, hvilket 

vil fremgå af den dagsorden, I vil modtage 14 dage før tinget.   

Måske er det lige tidligt nok at sige det, - men er der ikke chance for lidt forår lige 

om hjørnet, - dog er det foreløbig at ønske god vinterferie til jer og jeres familier. 

Gildehilsen Jørgen (gm) 

 

Èn af de chancer, man kan gribe i februar, er 

spejderløbet Zaxsez, som søger hjælpere. 
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SANGAFTEN PÅ SAXENHUS 
15 FEBRUAR KL. 19.30  

    

Gr. 3 indbyder gildebrødre og" fæller" til sangaften. 

 

Sten Petersen (kendt fra Nakskov spejderne) sidder ved klaveret og vil også synge 

for. Der serveres kaffe & kage midtvejs a` kr. 30,00. 

Øl & vand kan købes, hvilket bliver nødvendigt når halsen skal 

skylles!  

Mød op og få en glad aften. 

Tilmelding gruppevis senest d. 10/2 til Lone på tlf. 42 32 25 25. 

eller lb.andersen@privat.dk 

Hilsen gr. 3. Lone 

 

 

Nytårsgildehal (ref.) 

Vi var 25 gildebrødre der mødtes til nytårsgildehal på Saxenhus. 

Vi startede med at ønske hinanden godt nytår med et glas champagne og hjemmebagt 

kransekage. 

Gildehallen var som altid højtidelig. Jørgens gildemestertale var bygget op over vores 

”traditioner”, han mindede om, at de gamle traditioner skulle huskes, men at vi skulle 

være åbne for nye. Han nævnte vores nyligt afholdte Nytårstræf, en af de nyere 

traditioner, som erstatning for Nytårsparaden. I fem minutter Sct. Georg, indviede 

Jane os i Skudårsberegninger, meget fyldestgørende og spændende. 

I eftergildehallen inviterede gruppe 3 os på et lækkert frokostbord. 

Birgit fortalte om ZAXSEZ, et stort spejderløb som afholdes på sjællandssiden af 

Storebælt, i år i Vordingborg 24/2 – 26/2. Der skal bruges gildebrødre, gerne 60+, 

især om lørdagen. Hvis nogle kunne tænke sig at ”give en hånd” modtager Birgit 

gerne tilmeldinger. 

Lone sluttede af med at give os et lille indblik i hendes arbejde som 

demenskonsulent, små pudsigheder som viste hvor meget humor demente har, hvis 

man forstår at have øjne og ører åbne. 

Aftenen blev en dejlig start på det nye år, stor tak til gruppe 3.  

Hanne gr. 4 

 

 

mailto:lb.andersen@privat.dk
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NYTÅRSTRÆF 2012. (ref.) 

Sakskøbing Spejdernes årlige Nytårstræf fandt sted søndag den 8. 

januar 2012, hvor ca. 70 spejdere, forældre og medlemmer fra Sct. 

Georgsgildet mødtes kl. 9.30. Efter flaghejsningen var der 

instruktion i dagens hovedaktivitet, nemlig 2 vandreruter på 

henholdsvis 4 og 8 km. 2 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. 

Jane Pedersen holdt årets nytårstale, som handlede 

om frivilligt arbejde og hjælpsomhed, og hvordan det 

kan skabe glæde både for dem der giver, og dem der 

modtager. Et budskab, som alle spejdere kan nikke 

genkendende til. 

Således blev 2012 skudt godt i gang for Sakskøbing Spejderne, og forude venter  

spændende år, med bl.a. en kæmpe sommerlejr ved Holstebro til sommer. Lejren 

bliver den første tværkorpslige lejr i Danmarkshistorien, og man forventer at ca. 

35.000 spejdere deltager. 

Anni, gr. 3 

 
 

Endnu en lille hilsen fra vores gildebror 

 

Lars og hans familie, som rejser rundt 

 

i Canada og USA.  Spændende oplevelser på 

 

canogusa.blogspot.com 

 

 

 

                         

 


