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Hvad enten vi har taget det til os
eller ej, er det i Februar Valentines Day.
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Lolland – Falster Distrikt

2014 - 2015

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DGS:
Birte Larsen

Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F

birte_l@hotmail.com
Mobil: 30 24 46 16

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

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

2014:
10. september
23. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Nykøbing F

2015:
15. januar
15. april
12. maj

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildearrangement
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant
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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 20. i måneden før

Februar
3.
27.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februararrangement

lysbilleder og film fra sit ophold i Australien.
Anders var meget spændende at høre på.
Han have været på 2 forskellige farme og
han var, meget glad for, at han var kommet
til den absolut bedste farm til sidst.
Anders fortalte spændende om det at drive
kvæg over de enorme vidder på hesteryg, at
sætte mange km hegn op o.s.v.
Ejeren af den farm Anders var på ejede 5
farme, med et samlede areal svarende til
hele Danmarks størrelse.
Der er ingen tvivl om, at for Anders var det
en stor oplevelse at være i Australien ikke
mindst da han og en kammerat sluttede
deres farmer ophold af med at være turister.
Her aflagde de bl.a. Operahuset i Sydney et
besøg.
Stor tak til Anders for et interessant foredrag.
Tak til Spejderlauget for et hyggeligt arrangement i Mejsehuset.

Marts
17.

Gildeting

Kirsten J

Nytårsgildehal.
Udvidet gildeledelsesmøde

Onsdag den 14. januar kl. 19 mødtes 40
gildebrødre til nytårsgildehal i

3. februar 2015 kl. 1900
Se indkaldelse i januar-nummeret.

NYTÅRSTAFFEL 2015
Det var meget dejligt at se alle de fremmødte spejderledere og gildebrødre.
Vi indledte Nytårstaflet med at synge kirkeårets nytårssalme "Vær velkommen, Herrens år.
Efterfølgende hyggede vi os med dejlig
brunch buffet, der var leveret fra Cocotten i
Holeby.
Anders fra Nykøbing F. (søn af H.C. Sørensen, der tidligere var spejder i Maribo, og
nu er gruppeleder i Nykøbing F) viste

som efter knap 4 års tornerosesøvn igen er
vågnet. Det unge værtspar, Kim og Heidi,
har forpagtet den idylliske restaurant i skoven af Knuthenborg Gods og møjsommeligt
sat den i stand både ud- og indvendig. Et
initiativ som fortjener støtte og opbakning.
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I gildehallen modtog distriktsgildemester
Lis Mølvig Henriksen øksen og ønskede os
alle i gildet et rigtig godt nytår. Boye som
kort før jul fyldte 70 år holdt 5 minutters
Sct. Georg og talte meget apropos om tiden
efter krigen, som han svagt huskede, og
frem til det velfærdssamfund, vi kender i
dag.
I eftergildehallen blev vi bænket ved runde
borde. Snakken gik livligt og stemningen
ved bordene var god. Aftenens tema: Alle
har en historie at fortælle (korte indlæg af
2-3 minutters varighed), blev en meget
humoristisk oplevelse, men først skulle
sulten naturligvis stilles. Det unge værtspar
havde fremstillet en lækker menu bestående
af: Kogt skinke med flødekartofler, kuvertbrød og salat samt kaffe, the og småkager.
Til maden kunne der købes øl, vin og vand.
Aftenen sluttede med den traditionelle
rundkreds og ”Spejderbror her er min
hånd”.
Blomsterne fra højbordet gik til Grethe og
Jytta som desværre ikke kunne deltage.
Erik V

Forslag til Gildeting
Husk, at forslag der ønskes behandlet på
gildetinget, skal være gildemesteren i
hænde senest den 17. februar (1 måned før
gildetinget).

Februararrangement
SÅ ER DET NU, DET SKER – FIND
BLYANTEN FREM OG SÆT ET STORT
KRYDS I JERES KALENDER:
Kulturelt laug inviterer til det årlige Februararrangement for alle gildebrødre med
ledsager - Kom og vær med til en hyggelig
og fornøjelig aften.
TID:
Fredag 27. februar kl. 18.00
STED:
FDF huset, Spejdervænget
PRIS:
100 kr. og for det får I en dejlig menu
bestående af sildemad, biksemad med
spejlæg, æblekage – alt hjemmelavet
efter vores bedste opskrifter:
DRIKKEVARER:
Øl, snaps, vand og vin til sædvanlige
rimelige priser tilkøbes.
Efter spisning har vi inviteret et orkester fra
Sydsjælland, det er lutter spilleglade amatører, der gerne vil underholde os med deres
musik og der vil også være mulighed for
selv at synge med på en del af numrene.
TILMELDING: Senest den 18. februar
til Besse
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være
med efter mottoet ”Jo mere vi er sammen”.
Med stor gildehilsen
Kulturelt Laug

Sådan laver du en tørklædering
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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 2015:
Torsdag d. 26. febr.: Gilde Bowling kl. 18.45.
Torsdag d. 26. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Nytårsgildetaffel, blev afholdt med et pænt fremmøde. Efter gode nytårsønsker og
en lille snak om små og store ting, ikke mindst "Amagerhuset", kunne vi indtage vore
pladser ved et veldækket bord, hvor de efterhånden sædvanlige, ret så store,
wienerschnitzler mit dem gansen molewitten, 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.

Ekstraordinært
udvidet
bestyrelsesmøde
i
"Spejderfonden", blev afholdt d. 15. januar 2015. Det
blev vedtaget at arbejde videre med forslaget fra mødet d.
12. februar, om at stifte en "tværkorpslig forening" til at
drive og udvikle et aktivitets- ungdoms- og spejdercenter
på ejendommen i Sørup. Vilkår og de juridiske aspekter
undersøges inden gildetinget, her skal slås søm i!
O.S.
www. amagerhuset.dk
*****************************

Gilde- Bowling, torsdag d. 26. 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 prøve at 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 26. marts 2015,
på Bogfinkevej 37, kl.19, med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen i hænde
senest den 5. marts 2015.
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 gule 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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2. Nykøbing F. Gilde
www.2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Cars ten Egeskov 40 76 55 62 eller Mail: cegeskovp@gmail.com
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B .

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

gildebevægelser.
Torsdag den 5/2.
Gildemøde
----------------------

Referat fra nytårsgildehal 6/ 2015
Vi havde en dejlig nytårsgildehal i
Charlotte Krøyers Spisestuer.
Vi holdt først gildehal, hvor Flemming
talte om det år der er gået, som har
budt på både godt og mindre godt.
Om krig og ødelæggelser rundt
omkring i verden. I vores egen verden,
gildebevægelsen har vi måske heller
ikke været forandringsparate nok.
Vi har holdt traditionerne ved lige,
men det er måske ikke nok.
Der har været gildemesterstævne i
Horsens, som deltagerne havde store
forventninger til.
Blev udstyret med værktøjer, som,
hvis vi evner at bruge dem, kan
hjælpe os videre med de fornyelser
der
er
livsnødvendige
for

Som vi også håber, at kunne bruge i
eget gilde.
Flemming sluttede med:
Pessimister er de værste tåber
De tror på det modsatte af, hvad de
håber.
Nej de optimister, som verden beror på
Er dem, som tør håbe på det, som de
tror på.
Kansleren havde en udmelding fra Erik
Børre.
Derefter spiste vi en dejlig middag som
bestod af Prins Henriks ærtesuppe,
mørbrad med div. tilbehør og dessert.
Derefter kaffe.
I løbet af aftenen var der en
konkurrence hvor vi skulle gætte hvad
der blev tegnet. Susanne var suveræn
vinder.
Det var som sædvanlig en dejlig aften.
Birthe R. Gr. 4
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Fastelavnsløjer…..

Gildeting den 3. marts 2015.
Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00
holder 2. Sct. Georgs Gildet Nykøbing F

Snart er det Fastelavn og i denne
mørke tid skal vi lave lidt sjov, vi
inviterer derfor til Fastelavnsløjer
torsdag den 5. februar i KUDU-hytten.
Vær forberedt på at få brug for: ”de
små grå”, koncentration, hurtighed og
lettere fysisk aktivitet (for dem som
kan). Alt sammen er indendørs, med
sjov, grin og måske ny viden som
udbytte.

Gildeting i KUDU hytten på Poul
Martin Møllers Vej 6B, Nykøbing F.
Gildemødet starter med spisning kl.
18.00.
Til- og framelding til spisning bedes ske
til Kjeld Mikkelsen inden den 26.
februar på tlf. 21 77 77 11 eller pr.
mailkjeldmik@post7.tele.dk
Med Gildehilsen
Gruppe 3.

Gruppen serverer kaffe/te samt
dejlige
fastelavnsboller
efter
anstrengelserne og selvfølgelig er der
både overraskelser og gevinster.
Afbud til: Birthe 5485 6677
Vi glæder os til at se Jer – Gildehilsen
gruppe 4.

Ren
nostal
gi
1993
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”Svaret vil sikkert for de fleste være et nej –
for der har været så meget andet, og, det er
svært, at nå det hele – og det er der heller
ingen, der forventer eller overkommer”

Sct. Georgs gildet i Rødby
Februar måned 2015
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby

”Det kan virke uoverskueligt, hvis hver enkelt
af os skulle kunne overkomme alt dette, men
hvis hver nu hver især satte os for at gøre blot
en enkelt eller et par af disse ting i det nye år,
er jeg sikker på , at modtageren vil sætte stor
pris herpå, og vi selv ville blive gladere og se
lysere på tingene”.
”Det du giver, får du mange fold tilbage”
”Husk at vær som andre, som du ønsker andre
skal være mod dig og dine”.

E mail: helgelund@stofanet.dk

Nytårsgildehal den 7 januar blev afholdt i
Willers Gaard, og i hallen var der mødt 15
gildebrødre op.
Gildemesteren indledte sin gildemestertale
med følgende: ”Årsskiftet er normalt
tidspunktet for opgørelser og fremtidsønsker
og nytårsfortsætter”.
Og han fortsatte: ”Fik vi gjort det, vi havde
sat os for, eller var der nogle hængepartier.
Blev de ældre/gamle i familien besøgt ofte
nok”?
”Fik vi set til vores syge søster, broder, ven
eller bekendte?
Fik vi givet det smil, der var nødvendigt?.
Fik vi sagt de trøstende ord til en syg eller
deprimeret?
Fik vi rakt en hjælpende hånd, hvor det var
påkrævet og så videre”?

Efter nytårsgildehallen var der det vi i
programmet kalde ”Julespisning”. Hvilket er
en fast tradition, og hvor menuen fra år til år
er en genganger.
Menuen består af: Et stykke med sild, der
efter grønlangkål med flæsk og medister
pølse, sluttelig ost samt kaffe og kage.

Hus-kat

Gilde møde i Willers Gaard reserver aftenen
til kl. 1930, men herom nærmere fra
gildeledelsen.

”Ret beset er det alle sammen ting, som ikke
koster noget, men som helt sikkert bliver
værdsat af den modtagende, det betyder så
meget og koster så lidt”.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i FEBRUAR:
Den 3. Sangaften.
Den 12. Vinterleg på Familiesundhedspladsen.

Og i MARTS:
Den 5. Gildeting.

SANGAFTEN.
Tirsdag den 3. februar er der lagt op til en festlig musikalsk aften, hvor vi først får
serveret en lækker menu bestående af kylling svøbt i bacon, dertil ris og tomatsauce
samt salat. Herefter spiller to spillemænd fra ”Guldborgspillemændene” op, og vi skal
røre stemmerne (hver fugl synger som bekendt med sit næb). Der bliver så en pause,
hvor vi får kaffe/the og muffins, hvorefter vi er klar til at synge videre og slutte
aftenen af. Gruppe 2 håber på stor opbakning af gildebrødre og fæller til
arrangementet, hvor Gildet betaler for musikken, og her kommer så de praktiske
oplysninger:
Tid: Tirsdag den 3. februar kl. 18.30.
Sted: Majbølle Mølle, Majbølle Byvej 82.
Pris: Kr. 60,- . DRIKKEVARER MEDBRINGES.
Tilmelding: mandag den 26. januar til Hanne
Knudsen på telf. 61726076 eller mail:
hkkk@sol.dk
Vel mødt til sangaften – med gildehilsen
Hanne Gruppe 2.

VINTERLEG PÅ FAMILIESUNDHEDSPLADSEN.
Torsdag den 12. februar kl. 10-12
er der vinterferiesjov og motion for børn og voksne på vores familiesundhedsplads.
Hanne Kofoed kommer og vil som sædvanlig sørge for, at vi får rørt både
lattermuskler og alle andre muskler. Det er vinterferie, så forhåbentlig vil mange have
mulighed for at benytte sig af det fine tilbud, som kun aflyses i tilfælde af helt vild
snestorm.
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Vinterlig hilsen fra Motionsgruppen.

GILDETING 2015:
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 på Saxenhus, lokale 111.
Gildeledelsen sørger for øl/vand, kaffe/te og brød, til en samlet
pris på 25,00 kr.
OBS., at dagsordenen i år udsendes via mail til alle, der har en
mail adr. Til dem der ikke kan modtage via mail, udsendes
dagsorden som vanlig.
Forslag til behandling på gildetinget skal være gildemesteren i
hænde senest 1. marts.
TILMELDING til gildeting: til Jannie Johansen senest den 1. marts på telf.
22133739 eller mail
jannie.johansen@nordicsugar.com

JULESTUE 4. dec. 2014. (ref.)
”Bedre sent end aldrig”, - vi havde en hyggelig aften på Saxenhus med lækker
julemad og hvad dertil hører. Vi skulle dyste om vores populære julerulle, om hvem
der arrangerer næste års julestue, og det gjorde vi med leg og konkurrencer. Der blev
også sunget julesange, det var rigtig hyggeligt.
Det var Gruppe 2, der var så heldig at vinde rullen, tillykke med det.
Tak til Gruppe 1 for en god julestue.
Godt nytår, Lotte Gr. 4.

NYTÅRSGILDEHAL 2015. (ref.)
Starten på det nye år blev fejret med nytårsgildehallen, der var arrangeret af gruppe 3
og blev afholdt på ”Postholderens Sted” i Guldborg. Et spændende og hyggeligt sted,
hvor der er masser af nostalgi i form af gamle ting og sager, der står eller hænger alle
vegne. - Vi blev budt velkommen med et glas champagne og nogle lækre små
canapeer, som Birthe Pawlik havde kreeret.
I selve gildehallen havde vi to væbneroptagelser, - Lis Norit og Ulla Vedel, der gav
hver deres væbnersvar. Hvert ord kom fra hjertet, og
det er det, det drejer sig om.
Gildemestertalen var delt i to dele, og GM Jannies
var et tilbageblik på året 2014 på godt og ondt, mens
GK Lones tanker gik til fremtiden 2015 og om, hvad
den havde at byde på, hvad vi alle glæder os til at se.
(I skrivende stund har den ikke budt på noget godt,
nemlig storm og terror).
I eftergildehallen blev vi budt ind i spisestuen til stille klavermusik, - og en lækker
fiskeanretning. Under og efter spisningen blev der spillet violin og harmonika, og vi
blev opfordret til at synge med under kaffen, hvortil vi fik hjemmebagte småkager.
Det blev atter en minderig og god aften. Tak til Gruppe 3 for en god nytårsgildehal.
På Gruppe 1`s vegne – Lilian.
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NYTÅRSTRÆF med spejderne.(ref.)
Sakskøbing Spejdernes årlige Nytårstræf fandt sted søndag den 11.januar 2015, hvor
ca. 65 spejdere, forældre og søskende samt gildefolk mødtes kl. 9.30. Stormen Egon,
der huserede det meste af lørdagen, havde nok tabt lidt af pusten, men flaghejsningen
foregik i hvert fald i frisk blæst, en enkelt byge blev det også til. Gruppeleder Annette
bød velkommen og herefter var det klanen, der stod for det praktiske vedr. traveturen,
som jo er det primære denne dag. Der var to ruter på henholdsvis 5 og 10 kilometer,
hvilket resulterede i et kilometermærke til uniformen.
Undervejs på ruten var der små opgaver, som senere gav
præmier til de rigtige besvarelser.
Efter traveturen stod Sct. Georgsgildet for det kulinariske, og
Gruppe 4 havde haft travlt med at smøre sandwiches, bage
pølsehorn og pizzasnegle til de forfrosne vandrere. Hertil
sodavand og ikke mindst den varme kakao gjorde lykke.
Her skulle så være holdt en lille nytårstale, hvilket også er
gildets opgave, men et eller andet sted har der været et kommunikationssvigt, så
ingen nytårstale, men heldigvis gik snakken livligt, alle fik ønsket hinanden godt
nytår, og så var det ellers hjem til de varme stuer. Gildehilsen Birgit (med stor hjælp fra TL Line).

Life is good follow us.
Copenhagen – Santa Margherita, Genova. Italy.
Tilbagelagt 3399 km på vandvejene, i alt 243 dage, heraf
84 landdage og 159 vanddage.
Oplevet 274 sluser, igennem
7 lande. - 33 gange i radio,
TV og aviser. - Disse tal er
blot noget af alt det man kan
læse om, når man går ind og
følger Lars og Suzi, Tiuri og
Liva på deres
fantastiske tur. http://livetergodtfolgos.dk/
Gildehilsen Birgit (red.)
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