Liljen
64. årg

Januar 2012

Nr. 1

Det nye år er nået,

Med et det gamle er gået!

Den mørke tid går
på held!

Snart igen blomster
omkring os, i et
væld!

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:
6. september
28. september
25. oktober
12. november
13. november

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde i Maribo
Distriktsarrangement med Ridderhal
Fellowshipday
I-dag i Slagelse
Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling

2012:
17. januar
23. maj
Uge 28

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
Midtvejstræf
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Distriktsgilderådsmøde den 17. januar 2012
kl. 19.00 afholdes i Willers gaard. Rødby.

Alle gildeledelser samt GIS, GU og redaktører indbydes til
Distriktsgilderådsmøde i Willers Gård, Vestergade 1, Rødby

Dagsorden:
 Siden sidst
 Evaluering af Fellowshipday og hvordan kan vi arrangere det i
fremtiden
 Hvilke aktiviteter skal GIS og GU være med til at løse i fremtiden
 DGT – hvor kan det afholdes
 Midtvejstræf 2012
 Kort rapport fra Gilderne
 Eventuelt

Der serveres kaffe/te med lidt brød til, drikkevarer betales særskilt
Pris kr. 40 som betales ved ankomst, (ved udeblivelse betales også)

Tilmelding til Jannie Johansen mobil: 22 13 37 39 eller
e-mail: jannie.johansen@nordicsugar.com senest den 10. januar
Gerne gildevis med oplysning om antal deltagere.
Distriktsgildeledelsen
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Tradition/traditioner
Ordet betyder at overlevere eller videregive.
Man forbinder det gerne med noget gammelt, som stadig holdes i hævd - som f.eks.
fejringen af julen.
Traditioner kan være sejlivede og vanskelige at forandre. De kan også være sårbare, men
alligevel opleves de som ukrænkelige.
Noget der binder et land, et folk, en kollegial gruppe eller en familie sammen, er de
traditioner der bliver gentaget når vi mødes. Traditioner eller ritualer, som vi kender dem
og elsker dem eller elsker at hade dem, men det er vores og vi kan slappe af under deres
gennemførelse.
Når man kommer ind i nye kredse, vennekreds eller familierelaterede sammenkomster,
kender man ikke altid deres specielle traditioner og bør fornuftigvis holde lav profil. Ikke
blot for ikke at blive godt til grin (det er i øvrigt en god måde at blive husket på), men for
ikke at gøre noget man absolut ikke gør i den aktuelle kreds, af en årsag alle måske
kender men ikke taler om.
Gilderne har masser af traditioner, hvert gilde sine traditioner og aktiviteter. Det er dog ret
spændende at opleve andres traditioner – det kan rykke ved opfattelsen af egne normer
og måske skabe mere nysgerrighed for at nærme sig nytænkning på området, men vi ved
jo at ”plejer” lever i bedste velgående og derfor er det oftest den nemme løsning når man
vælger at gøre ”som vi plejer”.
Men gilderne skal nok overleve på både at holde traditionerne i hævd og se mod nye
horisonter, tænke nyt ind i vore gilder, være aktive på nye måder, skabe nye initiativer eller
noget helt andet. Hvis man tænker tilbage i tiden, vil man ofte kunne se at der er sket store
ændringer på mange områder i vores hverdag, men man oplever det ikke som store
ændringer fordi de er sket over tid, men når man ser tilbage er det store forandringer.
Hvem af os vil have fortiden tilbage, hvis man ser på udviklingen indenfor teknologiens
verden: vaskemaskiner – biler – værktøj – kakkelovne og meget andet. Vi bliver hurtigt
vænnet til det nye selvom vi slår os i tøjret inden det bliver en del af vores hverdag og
snart er udviklingen på området så implementeret hos os, så vi ikke vil undvære det.
For nogle år siden hørte man af og til nogle udtale sig således: Nu kan der vel snart ikke
opfindes mere, men det går faktisk bare hurtigere og hurtigere med udviklingen og vi må
bare følge med så godt vi kan, for stoppe den kan vi altså ikke!!
En del er vi selv herre over og kan glæde os over at vi selv fik mulighed for at sætte vores
præg på, så mon ikke vi skal gætte på at udviklingen fortsætter og vi lever midt i
”fremtiden”.
VELKOMMEN til år 2012 fra DGM
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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

December
Ingen arrangementer.
Januar
8.
25.

Nytårsparade / Nytårstaffel
Nytårsgildehal

Gildets 70-års jubilæumsfest.

I anledning af jubilæet uddelte Gildet donationer til de nævnte foreninger og korps.
Fra Kulturværket gik vi til logebygningen,
hvor en festpyntet sal og festmiddag ventede os. 51 personer nød en meget lækker
menu, afbrudt af flere indslag. Først causerede Knud og Jøsse over, hvad overleveringen sagde om gildets stiftelse og om gildets
opgaver og aktiviteter gennem de mange år,
som disse to herrer har været gildebrødre.
Vi kan forstå, at det bestemt ikke er småting, gildet har sat i værk gennem de mange
år.
Senere talte og lykønskede landsgildemester Lone og distriktsgildemester Lis os og
de medbragte endda også fine gaver. Mange
tak!
Mellem retterne og talerne sang vi sange
skrevet til gildets 60- og 50-års jubilæer, og
også en fra 1941! Erik Volsgaard havde til
denne festdag forfatte en helt ny sang og
den er go`!
På et tidspunkt blev 6-7 "meget musikalske" gildebrødre samt undertegnede kaldt
ud på gulvet, fik udleveret et truthorn, en
tromme og en triangel. Under maestro Jøsses ledelse sang og spillede vi. Det lød
"skønt" --- i hvert fald fortissimo!!!!!
Ole.

Lørdag den 19. november oprandt dagen,
hvor vi skulle fejre vort gildes 70-års jubilæum.
Godt 60 personer - heriblandt repræsentanter fra ungdomskorpsene, SOS Børnebyerne
og Scleroseforeningen - samledes i Kulturværket til gildehal. To klarinetter spillede
for os, inden vi gik ind i gildehallen og de
ledsagede sangene. Gildemesteren holdt en
god "skabs"-tale og Jøsse oplæste Gildeloven.
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Husk også Nytårstaffel
SØNDAG DEN 8. JANUAR 2012 KL. 13.
Se mere i sidste nummer af Liljen.
Tilmelding skal ske til Besse –
SENEST den 28. december 2011.

Og så lidt historie
Igen lykkedes det, at få indrettet Qvades
Pakhus til en hyggelig julebazar med julelys, gran, æbleskiver, tombola og meget
meget mere.
Forud for bazaren var der udført et meget
stort arbejde på mange fronter. Der var
lavet hjemmelavede specialiteter, der var
bundet kranse m.m., der var skaffet præmier, der var hentet borde og igen meget
meget mere.
Alle disse opgaver blev som et spindelvæv
samlet – og vupti var den gammelkendte
julehygge skabt.
Det økonomiske resultat af indsatserne var i
samme størrelsesorden som de tidlige år.
En sidegevinst i år blev, at vi måske nu får
en plads til alt vores grej, der vil gøre noget
af forarbejdet nemmere.
Tak for et godt gildeår 2011 – jeg ser frem
til et nyt.
GODT NYTÅR til alle.
/ tba

20.000 deltog i lejren, der var den første
korpslejr efter sammenlægningen af DDP
og DDS i 1973.
Iført bøllehatte i forskellige farver dannede
spejderne et danmarkskort.
Der er nok en hel del nuværende gildebrødre med på billedet.

Husk Nytårsgildehal.
HUSK tilmelding til Nytårsgildehallen
den 25. januar
i Bangs Have som omtalt i Liljens decenber-nummer.
Tilmelding til Helge på
Tlf. 54 78 03 31
eller
e-mail

helgebirte@gmail.com (ny adresse)

Et af lejrens mange store øjeblikke var, da
Gasolin gik på scenen og spillede for de
mange spejdere.
/ tba
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt- Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 5486.1779 E-Mail: kihas1@hotmail.com

KALENDER, december 2011og januar 2012:
Søndag d. 4. december: Julemærkemarchen
Mandag d. 5. december: Julestue kl. 18.30, på Bogfinkevej.
Torsdag d. 12. januar: Nytårsgildehal kl. 19, på Bogfinkevej.

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 mandag den 5. december kl. 18.30.
På Bogfinkevej 37, 4800.
Vi skal have lidt god julemad til en rimelig pris
og du er mere end velkommen til at tage din samlever med.
Hver deltager skal medbringe en til ukendelighed, sirligt i julepapir
indpakket gave til en værdi af max 20 kr.
Vi vil gerne have tilmeldingen inden
1. december på tlf. 23 30 93 43 (D&0)
Vi glæder os til at se alle i højt julehumør – HO-HO-HO gamle Gr. 2

*************************************
Nytårsgildehal torsdag d. 12. januar kl. 19, på Bogfinkevej.
– 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. 8. Jan.

*******************************************
Skatmesteren meddeler at, det er sidste udkald for indbetaling af kontingent! (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!
Der er så dejligt – derude på landet – ved skoven!
I uge 28 2012 skal der være midtvejstræf –
så vi skal i foråret i gang med at fikse hytten lidt op.
”Amagerhuset” i Sørup på Falster kan bookes for
udlejning på tlf. 54 85 30 98
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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:

5. Nytårsgildehal Grp.2 arrangerer. Grp1 referat
8. Nytårsparade

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

Mærkedage:
Den 16. Januar 2012 er en stor dag, her kan to gildebrødre fejre runde fødselsdage:
Mona Holm Hansen bliver 60 år
Birthe Flint Mikkelsen bliver 70 år
Vi ønsker dem begge STORT tillykke med denne dag,
og kipper med flaget
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i
Charlotte Krøyer´s Spisestuer
Kirkevej 50
4872 Idestrup

18:15 – 18:30

Vandrehal med aperitif

18:30

Nytårsgildehal

19:30

Nytårstaffel
2 retters menu samt kaffe og sødt

20:45

Underholdning

ca. 22:15

Tak for i aften

Pris for arrangementet kr. 165,- ekskl. drikkevarer

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

Vi har fået Kåre Johannessen, der er museumsinspekør på Middelaldercentret,
til at fortælle om baggrunden for nogle af heligdagene i forskellige religioner.
Der er naturligvis også kaffebord med bl.a. boller.
Med venlig hilsen

Gruppe 3
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Referat fra julemødet den 6. december 2011
Der var lagt op til et hyggeligt julemøde. Bordene var smukt pyntede med røde duge,
servietter og mange levende lys. Vi fandt vore pladser ved bordene ved hjælp af et
puslespil.
Først blev vore kreative evner sat på en prøve. Vi skulle lave en juledekoration til
bordet. Der blev mange forskellige og flotte resultater. Efter en svær men retfærdig
afstemning blev der kåret 3 vindere og hver bordformand fik overrakt en præmie, som
var en nyttig ting til køkkenet.
Vi fik en dejlig julemiddag - flæskesteg med sprød svær, rødkål og brunede og hvide
kartofler. Rødvinen vi drak dertil var en præmie for indsamlingen af brugte frimærker.
Dernæst kaffe og the med hjemmebagte småkager.
Snakken gik lystigt, men ind imellem sang vi mange af julens sange.
Flere af gildebrødrene læste hver et kapitel af ”Peters jul”.
Tak til gruppe 4 for et dejligt og hyggeligt julemøde
.
Lis Halling
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Liljen Januar 2012
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby

Fredslyset blev hentet tirsdag den 22
november i Roskilde, dog var der en der
havde glemt at tjekke tidspunktet for
ceremonien start. Man have i år ændret
tidspunktet fra kl. 17 til kl.18, så vi kom en
time for tidlig. Som sædvanligt var Sankt
Laurentii Kirke fyldt, og fakkeltoget talte i år
over 100 fakler, så det var noget af et skue.
Fakkeltoget gik til Gamle Vor Frue Kirke,
hvor Fredslyset lyset blev velsignet, og dagen
efter sendt ud i landet og norden. Velsignelses
ceremonien foregik ikke i Roskilde
Domkirke, der i år var optaget i anden
anledning.

Tlf: 54605370
Email: helgelund@stofanet.dk

Lyset vil som tidligere år brænde hos mig, og
slukker sig selv julenat.

Så har vi bevæget os ind i den sidste måned i
2011, og når Liljen udkommer, skriver vi
2012.
Vores november måned var som sædvanlig
med stor aktivitet. Indsamlingen til Dansk
Flygtningehjælp blev afviklet 13 november,
og der blev indsamlet knapt 10.000 kr. Vi
havde vores sejlads på Østersøen den 21.,
hvor vi nød vores årlige julefrokost.
Tombolaen foran Super Brugsen blev afviklet
fredag - lørdag den 25 og 26 november, her
røg de fleste af gevinsterne, dog måtte vi have
endnu en dag for at få udsolgt, det var fredag
den 2. december, hvor vi fik udsolgt.
Julestuen i Willers gaard havde vi i år sløjfet,
da anstrengelserne ikke længere står mål med
besværet, der er snart julestuer på hver anden
gadehjørne, og hvis man ikke laver noget helt
specielt, fanges man ikke folks interesse.
Willers gaard ligger i dag i den forkerte del af
byen, centrum er rykket hen hvor Brugsen og
Netto ligger, så her kommer ingen forbi.

Processionen starter ved Skt. Laurentii Kirke

Selvom jeg igennem mange år har hentet
Fredslyset i Roskilde, er det første gang vi
har foreviget fakkeltogets start, hvilket jeg
kan takke min ”medhenter” John for.

Hus-kat:
Nytårsgildehal den 9. januar med julespisning
kl. 1830 i Willers gaard.

Sluttelig vil jeg ønske alle et rigtigt
glædeligt nytår - år 2012.

Travlhed ved tombolaen
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i januar:
08. Nytårstræf.
09. Nytårsgildehal.

At huske i februar:
15. Sangaften.

Kære gildefolk.

Et nyt år ligger foran os med alle muligheder, - vi
skal bare selv være åbne og turde gribe
chancerne, når de er der. Chancerne for hvad? Ja,
for eksempel chancerne for gode gildeoplevelser,
- og de chancer er vi alle sammen med til at
skabe, og må også
alle sammen være med til at udnytte dem. Tag nu
bare allerede søndag den 8. januar,
her har vi chancen for en dejlig tur i skoven
sammen med spejderne, hyggeligt samvær i
spejderhuset, og endda også lidt at spise. – Om eftermiddagen kan vi så nyde
Tambourkorpsets Brass Band til nytårskoncert i Sakskøbing Kirke.
Om mandagen ses vi til nytårsgildehal, som gr. 3 står for. – Det er også gr. 3, der står
for sangaften i februar, - her er der nu kommet dato på, nemlig den 15. februar.
Som I kan se, er vi i gang med gode gildeoplevelser, næsten inden det nye år er
begyndt.. – Sådan håber jeg, det kommer til at gå året igennem, at oplevelserne
kommer slag i slag, og at vi er åbne for at være med. – Fra hele gildeledelsen ønskes I
og jeres familier et rigtig godt nytår med tak for året 2011.
Gildehilsen
Jørgen gm.
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Nytårstræf med spejderne.
SØNDAG, den 8. januar kl. 9.30-13. ca.
Når ting har foregået tre gange eller mere, så er det en
tradition, - så det er hvad vi kan kalde NYTÅRSTRÆFFET
med spejderne. En rigtig god tradition endda, - vi får chancen
for at komme ud i naturen, og vi får chancen for at være
sammen med spejderne, faktisk fordi de gerne vil være
sammen med OS, Sct. Georgsgildet.
Vi mødes på Birkevej kl. 9.30, og efter flaghejsning, kan man
så vælge den korte tur eller den længere tur, herefter er der
hyggeligt samvær i spejderhuset, hvor gruppe 4 står for det kulinariske, - og her håber
vi selvfølgelig på lidt hjælp fra andre grupper,
når I har været ude på traveturen. Lad os lige vise spejderne, at vi også gider den
slags. – En lille nytårstale hører sig også til, hvorefter der sluttes af ved flagstangen.
Nytårshilsen Jane, Gruppe 4.

Nytårsgildehal.
Mandag den 9. januar kl. 19.00 på Saxenhus.
Vi starter vanen tro med et glas champagne og ønsker
hinanden godt nytår!
I eftergildehallen sørger gruppen for, at der er lidt godt at spise
og drikke samt kaffe og the. Dette vil være til absolut rimelig
pris. Hvad aftenen ellers byder på er i skrivende stund på
tegnebrættet, men vi garanterer, at det bliver en festlig aften.
TILMELDING gruppevis til Lone Andersen tlf. 42 32 25 25
eller lb.andersen@privat.dk senest den 3. januar.
På vegne af gruppe 3. Lone.
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
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REFERAT FRA JULESTUE 7/12 2011

31 spændte gildebrødre/fæller mødte forventningsfulde op på Saxenhus. På vej til det store lokale
på 1.sal blev vi mødt med forskellige lysende lanterner som signalerede at vi var på rette vej.
Lokalet var meget flot pyntet, lys i juletræ, fyrfadslys i vindueskarme og meget flot opdækkede og
pyntede borde. Det elektriske lys var slukket hvilket gjorde oplevelsen perfekt. Ingen tvivl om at
der var lagt op til julehygge.
Også det kulinariske var i top. Der blev spist, snakket, sunget og leet ved bordene. Efter kaffen var
det så tid til at få afgjort hvem der skulle have julerullen (næste års arrangør af julestue).
23 spørgsmål af lokal karakter skulle besvares, og der var rigtig gang i hjernevindingerne. Gruppe 4
havde flest rigtige svar (10 stk.) og blev derfor vinder af dysten. Jane P. modtog på gruppens vegne
rullen.
Så var det blevet tid for slutsang, ønske om en god jul og mange tak for en rigtig dejlig aften til
gruppe 1.
Ref. Annelis

Nytårs hilsen fra Suzi og Lars

Familien kan følges på deres Canada tur på: www.canogusa.blogspot.com
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