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Det nye år er nået,
Med et det gamle er gået!

For sne og is, man
dårligt kan komme
frem.
Men at undvære det
syntes jeg også ville
være en skam!

Mon jeg overhovedet
Januar udsalget når???
Nå, pyt. Jeg har chancen
igen til næste år.

Det er jo ikke altid det går som præsten prædiker, slet ikke når vi har fimbulvinter eller noget der ligner!!
Vejret er vi som bekendt ikke herre over, mangt og meget har lidt under sne, frost, blæst og kulde i denne
vinter, og det gik desværre også ud over 2. Gilde Nykøbing F, som ville fejre Pop’s 65 års gildejubilæum den
4. december, her var varslet udkørselsforbud – storm og voldsom snefygning, hvilket sikkert havde afholdt
mange fra at komme til dette Jubilæum og dermed valgte gildeledelsen at aflyse arrangementet.
Da Pop ikke kunne blive fejret som planlagt, valgte vi fra Distriktet at besøge Pop i privaten på selve
jubilæumsdagen den 3. december, hvor han fik sine gaver fra både Landsgildet og Distriktet.
Birte Larsen og undertegnede fik et par hyggelige timer, hvor Pop fortalte om sin optagelse og årene som
Gildebror i gilderne på Lolland og Falster, hvor han har haft tilknytning gennem årene.
Vi håber der vil være lejlighed til at hylde Pop på et andet tidspunkt.
På distriktets vegne, Lis
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Distriktsgilderådsmøde den 17. januar 2011
Til Distriktsgilderådsmødet indbydes alle gildeledelser samt GUS, GIS og redaktører.
Mødet afholdes på Sakskøbing Vandrehjem kl. 19
Saxe's Allé 10, 4990 Sakskøbing
Indhold til aftenen:






Distriktets hjemmeside, hvordan fungerer det ude i gilderne
Liljen, evaluering efter første halvår
Evaluering af Fellow Ship dagens arrangement
I-Dagen som fællesarrangement i fremtiden

Nyt Distriktsarrangement/Distriktsgildehal, evt. i maj 2011
Da vi i februar 2010 afholdt Distriktsarrangement med Distriktsgildehal i Knuthenborg Park, var det
voldsomt vintervejr og noget kunne tyde på at vi kunne komme i samme problemer til februar,
derfor er tanken at Distriktsarrangementet flyttes til en dato i foråret. Hvad er Jeres indstilling til
det?
 Kort rapport fra Gilderne
 Jeres emner
Meld gerne om emner der ønskes drøftet til: lis.henriksen@ny-post.dk eller på mobil 26 22 67 47

Vi forventer at alle indbudte deltager, hvis IKKE meldes fravær til DGK, Jannie Johansen på:
jannie.johansen@nordicsugar.com eller mobil 22 13 37 39 – senest den 11. januar 2011
Der serveres pålægsboller samt kaffe og te, drikkevarer derudover kan ligeledes købes.
Gilderne SKAL betale for det antal deltagere som er tilmeldt pr. 11. januar 2011

Distriktsgildeledelsen
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Kære Gildebrødre.
Jeg takker mange gange for året der er gået, og for de dejlige timer vi har tilbragt sammen. Det er for mig
ikke lykkedes at deltage så meget på tværs af gilderne som jeg har kunnet tænke mig, men det er desværre
realiteten når man er involveret i mange projekter, og også ønsker at være sammen med sin familie. Dette
skal ikke være en undskyldning, men blot en erkendelse af at jeg ikke kan nå det hele.

En ny epoke for liljen startede op i det forgangne år, da denne kom på internettet. Det har været en stor
omvæltning for nogle, og blot en naturlig overgang for andre. Jeg har forsøgt at gøre det så nemt for folk
som muligt. Jeg har dog også erfaret at jeg, som bruger internettet dagligt, er lidt for hurtig til at tage det
for givet at andre også er vant til at bruge internettet. Dette har ikke altid været tilfældet, hvilket har
foranledet nogle spørgsmål om hvordan siden egentligt fungerede. Det vil jeg, trods det måske lyder
underligt, takke jer for. Jeg vil takke jer fordi det for mig har været en stor hjælp, til at tænke i andre baner.
Derfor vil jeg stadig bede jer om, at hvis i har spørgsmål, så skriv til mig så vi sammen kan få det bedste ud
af dette tiltag.
Jeg kan til orientering fortælle at et af mine mål for det kommende år, er at lave et afsnit på siden med
vejledninger om hvordan de forskellige ting kan bruges.

Jeg vil slutte af med endnu en gang at opfordre de enkelte gilder til at skrive lidt om dem selv. For eksempel
hvornår gildet blev dannet, hvor mange medlemmer, forskellige laug og andre ting der kunne være
interessant for jeres gilde. Dette ville give siden lidt mere indhold, samtidig med at den måske kunne blive
interessant for andre at kigge forbi og læse.

Rigtig godt nytår
Webredaktøren.
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Maribo

holdsrig eftermiddag den 26. februar 2011
fra kl. 13-17 i Spejdervænget Vi håber
meget på, at I vil sætte kryds ved denne
dato i den nye kalender og så skal der nok
stå nærmere i næste nummer af Liljen.

www.sct-georg.dk/maribo

Med stor gildehilsen
Kulturelt Laug

GODT NYTÅR 2011
Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk
Deadline: Den 15. i måneden før

Januar
9.
26.

Nytårsparade og –taffel
Nytårsgildehal

NYTÅRSGILDEHAL

Februar
7.
26.

Kære Gildebrødre m/ledsagere !

Udvidet gildeledelsesmøde
Februararrangement

INVITATION TIL ÅBEN GILDEHAL

Husk Nytårsparaden søndag den 9. januar
2011 kl. 1300 ved Rådhuset på Torvet og
Nytårstaflet kl. 1400 i Sognets Hus.
Se indbydelsen i forrige nummer af Liljen
eller på vores hjemmeside
www.sct-georg.dk/maribo
/tba

Hyggelig frokost
Kære gildebrøde!
Som traditionen byder, vil Kulturelt Laug
meget gerne holde et arrangement i februar.
Denne gang satser vi ikke på karneval eller
fest, men på en hyggelig frokost og ind-

De to laug (Økseløbslauget og Torriglauget) har hermed den store glæde i samarbejde med Gildeledelsen at invitere Jer alle
til Nytårsgildehal
Onsdag d. 26. Januar kl. 19,00
i Nørregadeteatret (Nørregade 10)
Efter Nytårsgildehallen vil der blive serveret en lettere anretning på 1.sal, hvor også
kaffen og selve Eftergildehallen finder sted.
Pris 75 kr. + drikkevarer
Tilm.: til Ilse på 54782322
eller wandy@mknet.dk
senest 23. januar
på de to laugs vegne Ilse
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Julebazaren 2010
Det er altid meget spændende, hvorvidt
julebazaren vil blive bedre end sidste år, i
det mindste lige så god.
I efteråret var der allerede gang i planlægningen, (der var en, der klog af skade erindrede mig om at lave forklæderne klar), og
inden længe er grandagene rammen om
fremstillingen af de fineste dekorationer,
som på basaren næsten bliver solgt alle
sammen.
Hvor er det herligt at se det triste gamle
pakhus blive forvandlet til en festlig julestue med dejlig julemusik.

Også ved granboden var der kø næsten hele
tiden. Det er rart, at så mange synes, at vore
dekorationer er flotte.
Børnene prøvede lykken i fiskedammen, og
de voksne i tombolaen. Man skulle også gå
på opdagelse i gaveboden, hvor der var
mange festlige ting at købe.
Efter kl. l8 ebbede det ud med gæster, og vi
startede med at dække borde til om aftenen,
hvor vi holdt julemøde og hyggede os.
Lørdag formiddag kom der heldigvis også
mange gæster. Det var rigtig hvidt vintervejr.
JYTTA

Allerede en halv time før åbningen strømmede folk ind og fyldte lokalet. Og det er
let at genkende flere af gæsterne. Vi må
glæde os over, at vores julebazar er blevet
populær i byen
Efter juletræets tænding på Torvet kl.17
kom der endnu flere kunder, og køen ved
gløggbaren blev endnu længere. Jeg tror at
mange familier har tradition for at nyde
gløgg og æbleskiver på vores bazar til store
og små.

Salget gik også fint i boden med de hjemmelavede lækkerier af mange slags, syltetøj, saft, honningkager m.m. For mig er det
særlig spændende, om jeg er heldig at
komme tidlig nok til at købe et glas brombær med rom.

Du har flere muligheder for at følge med i
forberedelserne til Spejdernes Lejr 2012
eller melde dig som hjælper.
Prøv disse:

Sct. Georg nr. 6 side 11.

http://spejderneslejr2012.wordpress.c
om/

http://spejderneslejr2012.wordpress.c
om/vil-du-v%c3%a6re-med/

http://www.sct-georgs-gilderne.dk/
/tba
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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, december 2010 og januar 2011:
Torsdag d. 6. jan.: Nytårsgildehal i Good-Turn kl. 19.

Fødselsdagsgildehallen, blev selvfølgelig en dejlig hyggelig aften, som altid når
de to Gilder er sammen. Naturen og levende musik var ingredienser i
gildehallen. Eftergildehallen bød på en særdeles velsmagende 3 retters menu,
guitarspil med sang og selvfølgelig en hyggelig snak.
Opgaverne var fordelt på tværs i gildet og blev løst på bedste vis- TAK. Og så en
stor tak til Hanne Ejlersen for sang og spil.
********************************************************
En god aktivitet for gruppe, Clan og enkeltpersoner kunne være –

Der startes i år fra spejderhuset på Poul Martin
Møllersvej kl. 9-11og sluttes senest kl. 13,30.
Der er korte og lidt længere ruter.
Og så er du klar til -

Julestue i Good-Turn, mandag d. 6. dec. kl.19.
Sæt X i kalenderen ved den 6. December og kom til en hyggelig julestue efter
den gamle skabelon.
Du skal medbringe en gave til max 20 kr. – og hvis du vil have noget stærkt til
silden, skal du selv medbringe det. Resten sørger vi for – til sædvanlig billig
pris.
Tilmelding til Beate 54 86 84 35 eller Birte 30 24 46 16, senest 2. dec.
************************************************************

Nytårsgildehal torsdag d. 6. Januar kl. 19.
– glæd dig –
Det er GildeClanen der trakterer med det kulinariske og underholdningen – vil
du sikre dig en plads så –
Tilmeld dig allerede nu på tlf. 2330 9343. eller osscout@gmail.com Senest d. 2. Jan.

************************************************************
(Husk når du indbetaler dit kontingent, at angive dit navn og hvilket
kvartal indbetalingen er for)
Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år.
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: allan.henriksen@ny-post.dk

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:

Nytårsparade.
Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Randi Menko
Gruppe 2 arrangerer. Gruppe 1 skriver referat

Fastelavnsmøde. Gruppe 4 arrangerer. Gruppe 2 skriver referat.

Fra Gildeledelsen er der kommet denne indkaldelse:
Hermed indkaldes til Gildeting i Kudohytten den 8 marts kl. 19.00
Forslag der ønskes behandlet sendes til Gildemester senest 20 dage før
gildetinget.
Gildehilsen
Kansler Carsten
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Gildeledelsen måtte desværre aflyse Pops jubilæum på grund af vejret. Det var synd
for mange, især for Pop, som havde set frem til denne dag. Men der ting her i livet vi
ikke er herre over.
Den 14. januar har Jørgen & Anni Hansen ikke 30 års bryllupsdag men 30 års
gildejubilæum. Denne dag har Kjeld Mikkelsen også været gildebroder i 30 år.
Stort tillykke skal der lyde til jer alle tre herfra
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Fastelavn den 3. februar 2011
Gruppe 4 indbyder til ”Fest på Slottet”….
Og det betyder at vi skal høre forhenværende skoleinspektør,
Halvdan Grøndal Hansen fortælle om:
" Nykøbing slot - enkedronningernes bolig."

Han har skrevet en bog om Nykøbing Slot
og har en særdeles god indsigt i tiden,
hvor slottet var byens vartegn og fornemme bolig,
for bl.a. moderen til Christian den 4, dronning Sophie.
Da det nu er fastelavn vi fejrer, så er der lagt op til en lidt anderledes aften, så vi
forventer du kommer udklædt som om du var ansat eller gæst på Nykøbing Slot i
fordums tider, du kan jo være gartner, kogekone, syerske, mundskænk, hofdame,
hofjæger, tjener, vaskekone, lensmand, hertug eller hvad du ellers kan finde på.
Det vil jo også være dejligt at få ”besøg” af en enkedronning eller måske Christian
den 4., så mulighederne er mange - kun fantasien sætter grænser……

Gruppe 4 vil sørge for den kulinariske side af sagen
med varm mad som på den tid, og med drikkevarer til
den sædvanlige billige pris.
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”
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Jeg arbejde engang i et firma hvor man havde det
motto: ”Børnene bliver en dag vores kolleger
eller vores kunder, så derfor skal vi tage os af
dem”. Det var et godt slogan.
Sct. Georgs gildet i Rødby
Januar 2011
Lokalredaktør:
Helge Lund tlf. 54605370
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk
Liljen er ikke et sted man politiserer, men jeg
kan ikke lade være. For når politikerne skal lave
spareplaner, er der altid to grupper, der står for
skud. Det er de gamle og så børnene.
Det er de ældre, der med flid har skab det
velfærds samfund, vi har i dag, og det er dem der
skal nøjes med et bad om ugen, det er dem hvor
der kun er råd til at få gjort rent en gang om
måneden. Det er dem hvis mad får en prisstigning
når politikerne ikke kan få budgetterne til at
hænge sammen. Ja jeg kunne blive ved.
I denne vinter eller ligesom sidste vinter har det
været svært for de ældre, der klarer sig selv, at
foretage indkøb, da kommunens folk der rydder
vejene for sne, altid opbygger en bunke sne langs
fortovene, som ældre ikke kan forcere sammen
med deres rollator. Mange forretningsdrivende er
nu heller ikke for gode til at rydde deres fortov.
Jeg ved ikke hvor mange skole forlig, der er lavet
indenfor de sidste 10 år. Men givet er det, at hvert
forlig har indeholdt en eller anden form for
besparelse. Det er ikke blot inden for
skolevæsnet man finder besparelser, men inden
for hele ungdoms området. Børnene i Danmark
falder længere og længere tilbage på de lister,
hvor alverdens børns dygtighed opgøres.
Politikkerne forstå ikke, at vi kun er nr. 18 på
listen, fordi vi har verdens dyreste skolereform.
De har aldrig fatter, at det ikke er givet, at pris og
kvalitet altid følges ad.

Jeg tror, at gilderne kunne finde nogle opgaver,
hvor gildebrødre gik ind og hjalp de ældre, det er
nok vanskeligere for os at yde hjælp inden for
ungdomsområdet, ud over den hjælp vi i dag yder
spejderorganisationerne.
*********
November måned er gildemæssig, hos os, en travl
måned.
Vi har haft indsamling til Dansk Flygtningehjælp,
hvor vi indsamlede knapt 12.000 kr. Vores
Østersø tur faldt i år på søndag den 21.
Grønlangkålen gav som altid stor diskussion,
hvilket er en tilbagevendende diskussion når
lollikker er samlet omkring jule- eller
nytårsbordet, hvor denne ret indgår.
Fredslyset kom til Rødby den 23 november og vil
brænde til 1. juledags morgen, hvor det slukker
sig selv.
Vores gadesalg, der er en juletombola, løb af
stablen lørdag søndag den 27. og 28. november.
Men disse to dage var ikke nok til at få udsolgt,
så vi måtte inddrage endnu en weekend i
december for at få ryddet ud i præmierne.
Indsamling af præmier hos de handlende gik
meget fint i år, hvorimod salg af lodder tydelig
giver udtryk for, at folk ikke har så mange penge
mellem hænderne.

Hus-kat:
Nytårsgildehal med julespisning i Willers gaard
kl. 1830 den 5. januar 2011.
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SAKSKØBING.
Lokalredaktør
Birgit Lohse
Kalkbrænderivej
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 41 61
e-mail:
birloh@pc.dk

At huske i januar:
05. Nytårsgildehal.
09. Nytårstræf.
26. Konfirmand-Event.

NYTÅRSGILDEHAL
5. januar 2011 kl. 19.00
"POSTHOLDERENS STED"

Guldborgvej 215

Vi prøver noget nyt, og holder Gildehallen
under meget hyggelige rammer i Guldborg.
Vi ønsker hinanden godt nytår med et glas
champagne der serveres
kl. 19.00, hvorefter der er Gildehal.
I eftergildehallen serveres en let anretning,
kaffe og småkager. Drikkevarer kan købes.
Pris pr. person 65 kr.
Vibeke skal optages som væbner denne
aften, og
der vil være et 50 års gildejubilæum, der
skal fejres, derfor får vi også besøg af
distriktsgildemester Lis Mølvig Henriksen.
Mød op og vær med til at gøre denne aften
festlig, ikke mindst for jubilaren.
Der vil være musikalsk underholdning i
løbet af aftenen.
Tilmelding gruppevis til Lone 42322525
eller
lb.andersen@privat.dk

senest d. 2. januar 2011.
Nytårshilsen Lone, gr. 3.

NYTÅRSTRÆF med spejderne.
SØNDAG, den 9. januar
Kl. 10 mødes vi ved Spejderhuset på
Birkevej
til en rask travetur, arrangeret af klanen. Det
er en rigtig god chance for gildefolk med
familier til sammen med spejderne at
komme ud i naturen. Efter traveturen, som
man selv kan bestemme skal være kort eller
længere, så er der hyggeligt samvær i
spejderhuset, hvor gruppe 4 står for det
kulinariske, lad os se, hvad vi finder på.
På gensyn alle sammen.
Jane, gr. 4.
Konfirmand-Event
den 26. januar.
Sct. Georgsgildet er igen blevet bedt om at
være
hjælpere ved den store konfirmand-event i
Maribo Domkirke. Da det jo foregår om
eftermiddagen på en hverdag, vil det
selvfølgelig være begrænset, hvem der kan
komme, men sidste år mødte vi med 7
personer, og det må vi kunne gøre igen i år.
Vores opgave er at vise grupperne af
konfirmander på plads efter nærmere
anvisning. Tidspunktet vil være ca.
Kl. 14-17. – Ring 54704161, hvis I kan
hjælpe.
GU-hilsen Birgit.
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TAK til gildeledelsen.
En stor tak skal lyde fra mig
for en meget fin blomstergave i anledning af
min 80-års fødselsdag.
GM Jørgen og redaktør Birgit aflagde
besøg, og sammen med andre, som ville
lykønske mig, havde vi en hyggelig
formiddag.
Gildehilsen Birgitte Mertz.
Kære Inge.
ET STORT TILLYKKE
til dig, som nu kan fejre 50-års jubilæum
som gildebror. Inge - du har igennem de
50 år været utrolig aktiv og
pligtopfyldende i Sct. Georgsgildet. Du
har været kansler, herold og i flere
omgange gruppeleder, og mangeartede er de opgaver du
igennem årene i øvrigt har påtaget dig.
KREATIV GRUPPE
er noget helt unikt, ikke mindst takket
være din indsats. At kreativ gruppe
er din opfindelse, det ved vi jo godt alle
sammen, et tiltag som vi i vores gilde nødig ville
have undværet.
Ved nytårsgildehallen
den 5. januar vil vi festligholde dit
jubilæum, og det glæder vi os til.
Vi håber, du har rigtig mange gode
gildeår endnu og ønsker dig hjertelig
tillykke.
På vegne af gildeledelsen
Jørgen gm.

osv. osv. Bare se i de gamle Liljer, så vil I
sige ”nåh ja, det havde vi jo også” og det og
det, alt imens uger blev til måneder og året
er gået.
Forhåbentlig finder vi på
lige så mange gode ting i det nye år. Ifølge
vores lille folder venter oplevelserne
i stribevis, - og fra gildeledelsen ønskes I og
jeres familier et rigtig glædeligt nytår med
tak for det gamle år.
Gildehilsen
Jørgen, gm.

Kære gildefolk.
En lille nytårshilsen fra gildeledelsen skal
indeholde
en tak for rimelig god opbakning til alle de
mange ting, der er foregået i det forløbne år.
Opgaverne har været meget forskellige lige
fra tai-chi, bytur for vandrerhjemmet til
børnecirkus i Hallen samt Water World,
frugtfestival
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D
Diissttrriikktteett hhaarr ppllaannllaaggtt
fføøllggeennddee m
møøddeerr::

2010-2011
September

20 Distriktsgilderådsmøde

Oktober

26

Fellows hipday

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.
Lis.henriksen@ny-post.dk

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 1

