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Hvad enten vi har taget det til os
eller ej, er det i Februar Valentines Day.
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2015 - 2016

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

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

2015:
8. september
21. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing

2016:
19. januar
27. april

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant
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Maribo

MINDEORD

www.sct-georg.dk/maribo

Vor kære gildebror Mogens Brandenborg er
afgået ved døden natten mellem den 1. og 2.
januar 2016, efter kort tids sygdom.
Mogens blev 85 år.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
38341432 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Mogens flyttede for nogle år siden til
Værløse for at være nærmere familien efter
sin hustrus død. Han ønskede dog at
bevare tilknytningen til vores gilde, hvor
han til sommer ville have været medlem i
20 år.
Mogens var et meget vidende menneske,
der var god at lytte til, og indtil sin flytning
et medlem af gildet, der altid stillede op og
løste de opgaver, der blev pålagt ham, med
omhu, humor og engagement.
Æret være hans minde.

Februar

Susanne
Udvidet gildeledelsesmøde –
se indkaldelsen i januar-Liljen
Februar-arrangement

4.
27.

Forslag til Gildetinget

Marts
17.

Gildeting

Jubilæum i
februar
22.

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

Jørgen ”Jøsse” Hansen – 65 år

Vi kipper med flaget og ønsker hjertelig
tillykke.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
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Kulturelt laug inviterer
til sildegilde med
internationalt indslag

Dette foregår i Mejsehuset, Spejdervænget
Lørdag den 27. februar kl.12.30 – ca. 17.
Prisen for deltagelse er kr. 75, som dækker
sild i forskellige ”forklædninger”, ost, kaffe
samt snaps. Øl og vand købes til de
sædvanlige rimelige priser.

Mødet er for gildebrødre og ægtefæller.
Tilmelding til denne eftermiddag skal ske
senest den 12. februar til ”Besse”
Vi håber, at mange gildebrødre og ægtefæller møder op denne eftermiddag.
På gildegensyn
Kulturelt laug

Gildets Nytårstaffel i Sognets Hus
den 6. januar
Tæt på kl.19 var der en intens summen af
stemmer i hallen, og det var svært at bane
sig vej til garderoben gennem en hyggeligt
sludrende flok, der over et velkomstglas fik
udvekslet “siden-sidst-begivenheder”, mens
herolden prøvede at fange alles autografer i
gæstebogen. Det kunne nok tage lidt tid, for
der var som sædvanlig nogle festlige
illustrationer og bemærkninger i bogen i
dagens anledning.
Dunk!Dunk!Dunk!: Dørherolden bød os
indenfor i gildehallen. Til tonerne af Abbas
“Arrival” tog 24 forventningsfulde
gildebrødre plads i gildehallen, hvor
Gildeledelsen og flagherolden ventede os
ved det smukt arrangerede højsæde.
Gildemesteren åbnede hallen med den triste
meddelelse, at vi har mistet Mogens
Brandenborg, og holdt en fin mindetale
over ham. Derefter en nytårstale, der gav
stof til eftertanke.
5 minutters “Sct. Georg” var overladt til
Helge Lund; vores nyligt overførte medlem
fra det nedlagte Rødbygilde. Vi fik indblik i
en meget spændende spejderopvækst i
Jylland, – på mindst 10 minutter! Lena
Holsko læste gildeloven, og til tonerne af
endnu et ABBA-nummer forlod Gildeledelsen gildehallen.
I det store mødelokale blev vi fordelt ved 8mandsborde. Her var der dækket op til en
meget lækker menu fra Friis i Dannemare.
Til kaffen: lækre kransekagestykker bagt af
Merete og Vibeke. - Snakken gik livligt. –
Pludselig var klokken 22! – Det var tid til at
synge “Spejderbror”. – En festlig
Nytårsgildehal var slut.
Med gildehilsen
Birgit
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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 og marts 2016:
Mandag d. 29. februar: Stiftende generalforsamling, "Amagerhuset"
Torsdag d. 3. marts: Gilde Bowling kl. 18.45.
Torsdag d. 31. 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.

*************************
Stiftende generalforsamling for foreningen der skal sikre
driften af ejendommen i Sørup, som spejdercenter,
mandag den 29. februar 2016 kl. 19

Der er udsendt en mail, med varsel om den stiftende
generalforsamling.
Der vil inden generalforsamlingen blive fremsendt
dagsorden og forslag til vedtægt til de registrerede
mail adresser.
Modtaget den 27. januar 2016, og sendt videre, Ole S

*************************
Gilde- Bowling, torsdag d. 3. marts.
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.
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen, som Espen 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 31. marts 2016,
på Bogfinkevej 37, kl.19, med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen i hænde
senest den 10. marts 2016.
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
2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
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.

Opslagstavlen
Torsdag den 11 februar:
Gildemøde kl. 19

Stort tillykke
til Gurli, som fylder 80
den 29. februar

Referat fra nytårsgildehallen
tirsdag den 12. januar 2016
18 gildebrødre deltog i nytårsgildehallen,
som igen i år blev afholdt i hyggelige omgivelser hos Charlotte Krøyer.
Vi hørte en tankevækkende gildemester
tale, og til slut mange gode ønsker for
gildet i 2016.
Efter et dejligt og spændende måltid,
havde vi konkurrencer mellem de fire
borde, som vi sad ved.
Vore “små grå” blev sat på prøve, og vi
blev klar over, hvor svært dansk er.
Tak for en dejlig aften.
Gildehilsen fra gruppe 1.
Lis Halling

Det er Fastelavn, og gruppen vil fortælle lidt om Fastelavn gennem tiderne.
I skal ikke være udklædt, men I vil ikke
blive bortvist ved døren, hvis I kommer
udklædt.
Framelding senest den 9. februar til
Kjeld på mail kjeldmik@post7.tele.dk
eller på telefon 21 77 77 11.
Med Gildehilsen Kjeld.

DER INDKALDES HERMED
TIL GILDETING 2016
Torsdag den 24. marts 2016 i Spejderhytten KUDU på Poul Martin Møllersvej
6B.Vi mødes kl. 18.00, hvor gruppe 1
står for et traktement.
Gildetinget starter kl. 19.30
Forslag der ønskes behandlet på gildetinget skal være gildemesteren i hænde
senest den 25. februar. Dagsorden incl.
evt. indkomne forslag vil blive omdelt/sendt inden gildetinget.
Vel mødt
Gildeledelsen

Gildemøde den 11. februar
Gruppe 2 indbyder Gildebrødre i 2. Gilde
Nykøbing til Gildemøde denne dag kl.
19.00 i Spejderhuset KUDU.
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

AT HUSKE i FEBRUAR:
04. Sangaften i Spejderhytten.

Og i Marts:
Foto : René Allan Larsen
10. Gildeting.
Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts

må smeltes ved at se det, den første dag i marts.
Hanne Knudsen fylder 60 år den
1. marts.
Gildet ønsker hjertelig tillykke.

SANGAFTEN i FEBRUAR: BEMÆRK ændret MØDESTED.
Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Spejderhytten, Birkevej.
Vi håber, vi får en rigtig hyggelig aften med kaffe og kage samt sang
og god musik.
Pris kr. 50,- pr. deltager. Gruppevis tilmelding til Lotte på 40203194
senest den 1-2.
PS. Drikkelse må man gerne tage med selv.
Hilsen Gruppe 2. Lotte.
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Nytårstræf den 10. januar. (ref.)
Nytårstræffet var igen i år et større tilløbsstykke – idet der var 120 tilmeldte plus en
”håndfuld” gildefolk.
Efter flaghejsning blev ruter og opgaver fordelt, og alle begav sig ud i vintervejret.
Det var ret glat mange steder, men heldigvis kom ingen til skade.

Vel tilbage i spejderhytten sørgede gildet for, at der var the, kaffe, saftevand,
lune pølser og brød og til slut hjemmebagt kage.
Der blev også trukket lod blandt de mange løsninger på dagens kodeord og
gruppens fine præmier uddelt.
Keld Nielsen stod for årets nytårstale, som handlede om Kelds mange gode oplevelser som spejder og spejderleder i Guldborg, samt lidt om arbejdet med gildets telefonkæder.
Lotte benyttede også lejligheden til at gøre reklame for Sct. Georgsgildet og opfordrede til, at man kunne melde sig ind i gildet.
Hele hytten var fyldt til bristepunktet, ja – alle stole, hjørner og kroge var i brug.
Der var lutter glade ansigter og masser af røde kinder efter dagens nytårstræf.
Gildehilsen
Gr. 1. - Annette.

Holm-

Fotos : Jesper Hasfeldt
Eriksen
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Nytårsgildehal den 11. januar 2016. (ref.)
18 gildebrødre mødtes på Saxenhus til et glas champagne og en hyggelig snak om oplevelser gennem julen og nytåret inden vi vandrede i gildehal.
Ingrid Poulsen blev optaget som væbner og blev spurgt: Hvordan vil du bidrage til
fællesskabet i Sct.Georgsgildet?
Ingrid svarede, at hun ville gøre alt for at være en del af at hjælpe andre og dermed
bidrage, - og hun takkede for den måde, hun allerede selv var blevet en del af fællesskabet.
Gildemesteren startede sin nytårstale med at takke os gildebrødre for engagement/indsats ved de gildeaktiviteter, der havde været i 2015. - Men når tankerne nu
fløj, som Jannie sagde, standsede de hele tiden ved verdenen uden om os.
Al den terror, der havde ramt mange uskyldige mennesker mange steder i verden og
som kom nærmere, som f.eks. til Paris, byen som mange har besøgt – men også vores
lille Danmark/København, - og så blev det hele meget nærværende!
Jannies tanker fløj videre til Syrien, hvor vi ser billeder på skærmen hver evig eneste
dag, og hvor der virkelig skal hjælp til.
Tiden er en underlig ting, specielt her ved nytårstid, hvor vi evaluerer året, der er gået, men også der hvor vi planlægger og skaber nye forventninger, som gør os glade. Måske bliver halvdelen af forventningerne ikke effektueret, - men pyt!
Jannie sluttede sin tale med at opfordre os til at huske, vi skal leve i NU`ET, nyde det
liv, vi har, give hinanden kærlighed og drage omsorg for hinanden.
Derefter holdt Lilian ”5 min. Sct. Georg” ved at binde en sløjfe over ordet ”UdkantsDanmark”, hvor vi som bekendt bor. Sammen med Ib havde hun boet i Nysted, Sakskøbing og Maribo og havde altid været en del af arbejdsmarkedet og fritidslivet, hvor
der var skabt mange varige venskaber, - og hvor en frivillig indsats altid er ydet til
glæde for andre, så ”udkant”, nej, det kunne Lilian ikke genkende i sit liv.
Annette læste gildeloven, hvorefter gildeledelsen lykønskede Poul Øbo med 25 år i
Gildet og overrakte en vingave, for som kansleren sagde: slipsenålene er afskaffet og
kan ikke købes mere. Gildehallen blev derefter lukket.
I eftergildehallen havde Lilian en sang med om ”Udkants-Danmark”, som gav anledning til snak ved bordene, hvor traktementet var lækkert smørrebrød.
Lotte bød Ingrid velkommen i væbnernes kreds.
Lone fortalte om tiltag alle gilder imellem på Lolland-Falster, hvor hun selv er tovholder og opfordrede os til at tænke dels over at melde os til at være en del af ”udvalget”, men også til at komme med ideer, som kunne søsættes. Foredrag ell. lign.
Maribo gildet har en ide om en fælles gildetur her i foråret til ”Spejdercenter Tydal”,
som ligger syd for Flensborg.
Tak for en god gildehal.
På vegne af gruppe 2.
Hanne K.
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