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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

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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Velkommen 2015
Det er lidt ligesom en teaterforestilling lige før
tæppet går – man ved godt hvilket stykke man
skal se, men man kender endnu ikke historien.
Vi tager hul på endnu et år, hvor der er ligeså
mange dage som de foregående år, men det vil
aldrig være det samme vi kommer til at opleve
og vi kan i høj grad selv være med til at forme
det som skal ske og det der bør ændres.
Et nyt år er startet og vi har alle forventninger på
forskellige måder, må I alle være sunde og
raske, få glæden ind i hverdagen og have
fornøjelse ved det gode gildeliv 
DGM

________________________________________________
Der afholdes Distriktsgilderådsmøde
Den 15. januar 2015 Kl. 19.00
Spejdervænget, Maribo
Alle gildeledelser samt GIS, GU og redaktører indbydes til Distriktsgilderådsmøde.
Dagsorden:
 ”Hvordan tænder vi ild i bålet og hvordan holder vi ilden ved lige”
Gruppearbejde om gildernes fremtid
 Kort nyt fra gilderne, særlige oplysninger som ikke fremgår af Liljen
 Distriktsarrangement 15. april 2015
 Alt mellem himmel og jord
Der vil være et lille traktement med kaffe/te til 40 kr. pr. person, samt øl/vand (ved udeblivelse
betales også)

Tilmelding til:
Vibeke Christiansen: e-mail: vibekeogcarl@gmail.com eller mobil: 61 70 28 57

Distriktsgildeledelsen
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"Spejderfonden"
1. Sct. Georgs Gilde
Nykøbing Falster
December 2014

Vedr. "Amagerhuset" i Sørup.
"Spejderfonden" inviterer herved interesserede, repræsentanter
fra spejdergrupper, FDF og gilder
til møde vedrørende
Amagerhusets eventuelle fortsatte drift Mandag den 12. januar 2015, kl. 19, i DDS spejderhytten,
Poul Martin Møllersvej 4, 4800 Nykøbing Falster.
Som det må være de fleste bekendt har vi i spejderfonden igennem en årrække,
gjort os tanker om Amagerhusets fortsatte drift, da det kun er nogle ganske få
personer der sørger for den daglige drift og vedligeholdelse.
Udlejningen har været svingende og der har måttet strammes op overfor lejere,
specielt fra skoler og uddannelsessteder, der ikke har behandlet hus og
omgivelser lige godt.
Der har dog de sidste par år været en udlejning, så vi ikke har haft underskud
på driften, men der har ikke været plads til de store forbedringer, som er hårdt
tiltrængt. Inden for en årrække vil vi måske stå overfor, at ejendommen skal
tilsluttes det offentlige kloaknet, hvilket kan blive ret dyrt.
Spejderfonden har selvfølgelig haft mulighed for at søge midler til renovering og
forbedringer af ejendommen, men har fundet det vigtigt at sikre den fremtidige
drift, vedligehold og udlejning fortrinsvis til børne- og ungdomsorganisationer.
Spejderfonden har på indtil flere Distriktsrådsmøder (i Gilde regi) og BUS
møder (i spejder regi) gjort opmærksom på problematikken vedr. driften af
ejendommen og efterlyst eventuelle løsninger, sammen med f.eks. Distrikt,
Divisioner eller lokale spejdergrupper.
Spejderfonden og 1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster, har besluttet, at et
salg af ejendommen kan blive nødvendig, hvilket fonden har fået mandat til.
Ved et evt. salg vil provenuet indgå i fondens kapital og blive anvendt i henhold
til fondens formålsbestemmelse bl.a. støtte i forskellige sammenhæng til
spejderkorpsene i Gildets naturlige område.
Ingen skal være i tvivl om, at vi også i fremtiden gerne ser ejendommen
anvendt til det formål den er anskaffet.
Derfor denne invitation, her i 11. time, for at få afdækket eventuelle
realistiske muligheder, der kunne arbejdes videre med.
Vi vil gerne have et signal om hvem der deltager i mødet, senest d. 9-1-15,
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343
Vi glæder os til at se Jer - med spejderhilsen, på Spejderfondens vegne Ole Simonsen

Ole Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster. Tlf. 2330 9343 Mail: osscout@gmail.com
4

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

Januar
4.
14.

Nytårstaffel
Nytårsgildehal

Februar
3.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februararrangement

Gildeledelsen og Torriglauget har hermed
fornøjelsen at invitere til åben Nytårsgildehal
i Cafe` Lysemose,
som efter en lang årrække i dvaletilstand er
genopstået som en anden Fugl Phønix,
utrolig smukt og nænsomt renoveret.
I eftergildehallen vil der blive serveret en
anretning med skinke/hamburgerryg
m/flødekartofler og salat samt efterfølgende
kaffe m/småkager, Tilkøb af øl/vand/vin
couvertpris: 125 kr.
Vi vil i Eftergildehallen også prøve idéen
med at alle har en historie at fortælle; så vi
lægger også op til, at I bidrager med en lille
anderledes historie af 2-3 min. varighed.
Transport/tilkørsel af 48 mod Rødbyhavn
og så til venstre ved rastepladsen og ind
gennem skoven. Samkørsel er en god
mulighed, giv et praj ved tilmelding.
Tilmelding til Ilse; gerne inden 07.01 på
mobil: 51910240
eller mail: wandy@mkpost.dk
Vi glæder os til at se Jer alle til Nytårsgildehallen
GODT NYTÅR!
på Torriglaugets vegne Ilse

Fødselsdage
Udvidet gildeledelsesmøde
Januar:
18. Erik Bjerndrup – 70 år
Vi ønsker hjertelig tillykke.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

NYTÅRSGILDEHALLEN
Onsdag d. 14. januar kl. 19,00
Kære Gildebrødre!

den 3. februar 2015 kl. 1900
i Mejsehuset
Alle laugsformænd mødes med gildeledelsen for at tale om årets aktiviteter og evt.
kommende aktiviteter.
Samtidig skal vi også tale om gildetinget i
marts 2015.
Hvis du, som laugsformand er forhindret i
at deltage, så send en anden fra dit laug, så
vi kan høre om jeres aktiviteter.
På glædeligt gensyn.
Mange gildehilsner
Gildeledelsen
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, januar 2015
Mandag d. 12. januar: Møde vedr. Amagerhuset i Sørup kl. 19,
Poul Martin Møllers vej 4, 4800 Nykøbing F.

Torsdag d. 15. januar: Nytårstaffel kl. 18.30, på Bogfinkevej.

Nytårstaffel torsdag den 15. januar,
på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18.30.
-Glæd dig!Det er traditionen tro, GildeClanen der står for aftenen og
disker op med, lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om
det bliver w……………?
Tilmeld dig senest d. 9. januar på 2330 9343 el. mail osscout@gmail.com

Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug,
GildeClanen
****************************************

Nytårstid er status tid og skal vi ganske kort gøre 2014 op, - ja så har det
været et godt år, vi har gennemført det vi har sat os for, mødeprocenten
har været god, selvom nogle kommer langvejs fra.
Midtvejstræffet blev som sædvanlig en dejlig oplevelse, med hygge, gildeog alt mulig anden snak, besøg og indlæg/underholdning af Paul Mc.
Dermott, der nu er bosat i England. Tak til alle der bidrog til træffet.
Vi skal i 2015 have slået nogle søm i vedr. "Amagerhuset"! Er det
realistisk at drive ejendommen videre med det formål den er anskaffet til
- eller står vi overfor at skulle sælge?
Vi får formentlig et fingerpeg på mødet der er inviteret til den 12. januar
2015, kl. 19 i DDS hytten, Poul Martin Møllersvej 4, 4800! Vi håber på en
god, saglig og konstruktiv debat!
Invitationen til mødet findes her i Liljen og er udsendt gennem BUS mm.
Gildemesteren

Gildeledelsen ønsker alle et rigtigt godt nyt år!
”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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2. Nykøbing F. Gilde
www.2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Car sten 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.

Der indkaldes herved til Gildeting
Tirsdag den 3 Marts Kl. 19.00
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag skal være Gildemesteren i
hænde senest d. 11 Februar
Tirsdag den 6.
Nytårsgildehal
---------------------Stort tillykke
til Kjeld Mikkelsen, som fylder
70, den 22. januar

Julemødet den 4. december
Vel ankommet til årets sidste
gildemøde, blev vi bænket ved de flotte
dækkede juleborde. Flemming bød
velkommen og fortalte kort om
aftenens forløb. Vi blev budt på dejlig
risengrød og fik velskænket nisseøl,
dette satte gang i” kan du huske”. Flere
af os, huskede de store flasker med
denne drik, fra bardommen som man
kun fik denne ene gang. Da dette var
spist, blev der serveret varm gløgg samt
æbleskiver. Der var puttet fire mandler
i gryden, sørme om de ikke havnede på
fire borde. Vi fik sunget et par gode
julesange, samt prøvet et spil der
stammede helt fra år 1781, det hed
gnav spillet er bla. nævnt i Peters jul.
Spille indsatsen var pebernødder, det
var nok også det, der var lagt i

julehjerter og kræmmerhusene i
fortællingen. Det var en aften, som jeg
tror faldt i alles smag. En god og dejlig
afsked med det gamle år, glæder mig
allerede til flere gode oplevelser, for
det år der nu er på vej. Stor tak til den
gruppe, der stod for det flotte møde.
På gruppe 3`s vegne tak for aftenen.
v.h. Susanne N.

Fastelavnsløjer…..
Snart er det Fastelavn og i denne mørke
tid skal vi lave lidt sjov, vi inviterer
derfor til Fastelavnsløjer torsdag den 5.
februar.
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.
Gruppen serverer kaffe/te samt dejlige
fastelavnsboller efter anstrengelserne
og
selvfølgelig
er
der
både
overraskelser og gevinster.
Vi glæder os til at se Jer – Gildehilsen
gruppe 4
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Sct Georgs gildet i Rødby
Januar måned 2015

Hus-kat

Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby

Nytårsgildehal med julespisning den 7.
januar i Willers gaard kl. 1830.

Tlf. 54605370
E-mail: helgelund@stofanet.dk

Det er første gang jeg skriver 2015 og det er
lidt med ærefrygt at gøre det, synes jeg. Det
begrunder jeg med, at nu tog vi igen et trin på
den stige, der består af de årstal der udgør den
verdenshistoriske talrække. En talrække der
har fuldt os i generationer, og som begyndte
ved Kristi fødsel, men som rækker uendeligt
langt tilbage, dog med negativt fortegn. Jeg
har dyb respekt for generationerne før mig, de
som skabte den verden vi har i dag, de som
hvert år har lagt et årstal til rækken af tal.

Hvad mon der kigges efter?

Vi har for vane ved nytårstid kun at se tilbage
på året der rinder ud, men jeg synes det er en
smule fattigt at være så kortsynet. Alt andet
lige at arkæologer knapt et par kilometer fra
hvor jeg bor, finder efterladenskaber fra en
kultur, der er mere end 5000 år gammel, efter
de første mennesker der har beboet vores egn
og vores land. De der lagde grundet til, hvad
vi er i dag, sammen med de mange
generationer som skabte vores land og vores
samfund.
Sluttelig vil jeg ønske alle et rigtigt godt
nytår.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

Rigtig godt nytår
til jer og jeres familier
med tak for det gamle
år siger REDAKTØREN.

2 0 1 5.
AT HUSKE i JANUAR:
Den 6. Nytårsgildehal.
Den 11. Nytårstræf med spejderne.

FEBRUAR:
Den 3. Sangaften.

NYTÅRSGILDEHAL, tirsdag den 6. januar 2015 kl. 19.00 på
Postholderens Sted, Guldborgvej 215, Guldborg.
Vi ønsker, traditionen tro, hinanden et godt nytår med et glas champagne, inden vi
kl. 19.30 går til gildehal. I denne skal to svende, Lis Norit og Ulla Vedel, aflægge
deres væbnerløfte.
I eftergildehallen bydes på en let anretning efterfulgt af kaffe/the.
I skrivende stund tænkes tanker på hvad aftenen ellers skal indeholde, og vi satser på,
det bliver en festlig aften.
TILMELDING gruppevis til Annelis – tlf. 54706068 eller
på mail: akjensen@mail.dk senest den 30. december.
Hilsen Gruppe 3 – Annelis Jensen.
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Nytårstræf med

spejderne.
Søndag den 11. januar kl. 9.30-13.
Vi mødes ved spejderhytten på Birkevej til en rask travetur.
Spejdere og forældre samt gildefolk har her mulighed for at
komme en tur i skoven, og der plejer at være en kort rute og
en længere rute, så alle kan deltage. Der er ikke tilmelding,
bare på med vanterne og kom glad :-). Efter turen er der
hyggeligt samvær i spejderhytten, og gildet er vært ved det
kulinariske, som GRUPPE 4 står for.

SANGAFTEN i februar:
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,
Majbølle.
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.
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Telefonkædernes Julestue. (Ref.)
Keld Nielsen har sendt et par billeder fra telefonkædernes julestue, som var den 24.
november på vandrerhjemmet. Som det ses, var det en rigtig hyggelig eftermiddag,
hvor der blev snakket og sunget. Erik Staal leverede hyggemusik og det viste sig
også, at han var en formidabel oplæser af årets julehistorie, (ikke et øje tørt).
Der blev også spillet bankospil med gevinster bl.a. fra byens handlende, og som altid
ved den slags spil, kan det synes uretfærdigt, når det hele tiden er de samme, der har
banko, mens andre bare må kigge langt efter en gave, - men men sådan er livet, heldigvis havde Iris lavet små nisser til alle deltagerne, så der var alligevel noget at få
med hjem. Desuden havde Else og Keld hentet massevis af kristtjørn fra Iris`s
kæmpetræ, så alle kunne forsyne sig med de skønne grene til altankasser og hvor man
ellers kunne pynte op. - At man så i Folketidende kunne læse, at Sct. Georgsgildets
Telefonkæder fik ”ugens buket”, både for den daglige tryghed med det lille ring, men
også som en tak for en dejlig julestue, - ja, så kan man da godt blive glad (og lidt
stolt). Det var kædedeltager gennem mange år, Karen Skaaning, der var så venlig at
sende os ugens buket. (Jeg har sagt hende tak).
Gildehilsen Birgit.

.
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