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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

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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Lolland – Falster Distrikt

2015 – 2016

Kære gildebrødre.
Så starter et nyt år for både distrikt og gilder. Mange planer er allerede lagt og
kalenderen for 2016 er taget i brug.
For mig starter mit job som distriktsgildemester først for alvor nu, Lis har været så
venlig at klare det meste indtil nu.
Der er helt sikkert mange ting, som jeg først skal til at lære og indtil da, håber jeg på
jeres overbærenhed.
Jeg er ganske sikker på, at jeg også får god brug og gavn af både Vibeke, Birthe og
Solveig.
Første møde i distriktet bliver den 19. januar, hvor vi mødes til distriktsgilderådsmøde.
Men først og fremmest vil jeg ønske alle gildebrøde og familien et rigtigt godt nytår.
Jeg ser frem til mange gode gildeoplevelser i det nye år.

De bedste hilsner
Victor
Distriktsgildemester
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

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

Udvidet gildeledelsesmøde
Alle laugsformænd, herolder og redaktøren
mødes med gildeledelsen i Mejsehuset
Torsdag den 4. februar kl. 19
for at tale om årets aktiviteter og eventuelt
kommende aktiviteter.
Samtidig skal vi også tale om Gildetinget i
marts 2016 samt Gildets 75 års jubilæum
den 23. november 2016.
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

Fødselsdagsgildehal den
18. november

Januar
6.

Nytårsgildehal

Februar
4.
27.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februar-arrangement

Fødselsdage i
januar
29.

Ellen Larsen – 75 år

Vi ønsker hjertelig tillykke.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

Kulturelt laug indbød til 74 års fødselsdagsgildehal og mødestedet var i firmaet
"Velsmag Ad Libitum"s lokaler i Kidnakken. Det lidt løjerlige firmanavn dækker
over et af landets mellemstore vinfirmaer.
Gildehallen fandt sted i firmaets flotte
mødelokale, og først blev Helge fra det
hedengangne Rødbygilde optaget i vort
gilde. Velkommen til Helge! Derefter holdt
gildemesteren en meget aktuel tale.
Så begav vi os nedenunder til vinfirmaets
store, rustikke salgslokale. Her skulle eftergildehallen afvikles. Det var jo gildets
fødselsdag, men der blev ikke trakteret med
kaffe og lagkage. Nej - vi blev budt på
vinsmagning, hvortil der blev serveret små
lækre bidder af pølse, postej, ost og andet
godt!
Vi fik smagsprøver på 8 vine. Hvide, røde
og dessert. Salgschef Michael Gullits
fortalte en masse om de enkelte vine:
Druesort, dyrkningsområde, lagring og
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meget mere samt om, hvad vinen var bedst
til.
Vi nippede til vinen og der var naturligvis
mange forskellige meninger om smagen,
men interessant var det! I det hele taget et
festligt og velsmagende arrangement!
Stor tak til Kulturelt laug
Ole

Julemøde den 10. december
29 gildebrødre og ledsagere mødtes den 10.
december i FDF-huset, hvor gildeledelsen
havde pyntet et fint julebord. Efter velkomsten ved Susanne kunne vi sætte
tænderne i lækre sildemadder med tilhørende snaps. Efter sildemadderne –
snapsen og en lille sang kunne vi sætte
tænderne i lækre stykker smørrebrød.

P.S. Hvad mon vi bliver indbudt til næste
år, når Gildets 75-års fødselsdag skal fejres!

Og så kom det tidspunkt på aftenen, vi alle
havde ventet på – RAFLETURNERINGEN
om de medbragte spændende pakker.

Julebazar 2015

Igen i år gik jagten livligt omkring bordene
for at få fat i de bedste pakker – nogle
troede, at de fik mange pakker – men
pludselig var der kun én tilbage!!! Alle
kunne dog gå hjem med minimum 1 pakke.
Dette er altid et festligt indslag, hvor alle
deltager meget aktivt omkring bordet.

Endnu en julebazar er overstået i en ny
butik i Østergade. Dagen, hvor juletræet på
torvet blev tændt, havde Handelsstandsforeningen flyttet til søndag eftermiddag.
Det nye lokale blev meget hyggeligt pyntet,
med de sædvanlige boder, og bazaren
holdt åben lørdag formiddag og søndag
eftermiddag. Vejret søndag startede ud med
regn, men om eftermiddagen klarede det op.
Trods endnu en flytning fandt maribonitterne Sct. Georgsgildets julebazar og æbleskiveboden på torvet. Der blev stort set
udsolgt i boderne, med undtagelse af
cafeen, som havde ca. 300 æbleskiver i
overskud.
Omsætningen blev på ca.25.000 i alt.
Mindre end tidligere år, men der var heller
ikke produceret så meget til salg i år. Godt
gået!

Så kom kaffen og æbleskiverne på bordet
og vi kunne synge lidt flere sange.
TAK til gildeledelsen for endnu et godt
julemøde og tak til alle deltagerne for en
hyggelig aften.
Jeg vil samtidig ønske alle mine
gildebrødre og deres familier en rigtig
glædelig jul og et godt nytår med tak for
mange gode oplevelser i 2015.
Mange gildehilsner
”Besse”

På Julebazarudvalget vegne
Vibeke C.
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
KALENDER, januar 2016
Torsdag d. 14. januar: Nytårstaffel kl. 18.30, på Bogfinkevej.
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com

Nytårstaffel torsdag den 14. januar,
på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18.30.
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. 6. 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 2015 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.
Vi havde sat os for at der skulle ske noget vedr. "Amagerhuset" startende
med mødet i januar for alle spejdergrupper og gilder, spejdergrupperne var
bredt repræsenteret, det kunne man ikke sige om gilderne, men der blev
lavet en plan om oprettelse af en tværkorpslig forening til at drive og
udvikle et aktivets -ungdoms og spejdercenter på ejendommen i Sørup.
Initiativet til forberedelserne og en plan til fremlæggelse på en stiftende
generalforsamling lå nu hos spejdergrupperne, der skete dog ingenting, før
nogle fra grupperne henvendte sig efter sommerferien. Vi samlede op på
situationen og fik sat gang i arbejdet, gode initiativrige folk med Martin
Steenstrup som ny tovholder afholdt et møde d. 30. nov. i Nr. Alslev ,
hvor der blev lagt planer frem om en forsigtig og realistisk opstart og
fortsæt om at afholde stiftende generalforsamling i foråret 2016. Mødet
var et rigtigt godt møde med 14 deltagere, heraf var vi to fra vort gilde,
der var på nuværende tilsagn fra 7 spejdergrupper og vort gilde til det
videre arbejde, flere skulle hjem og have tilsagn, så det ser rigtigt godt ud
for 2016 i Sørup.
Vi har forresten også reserveret uge 27 til Midtvejstræf i 2016!
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
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.

Nytårsgildehal d. 12. januar
hos Charlotte Krøyer.
Se Liljen for december.
Opfordring til gildebrødre
om, at møde op til Nytårsparade . Man mødes
søndag d. 3. ved KUDU
senest kl. 9.15.
Herfra går vi fælles ned til cementen, videre herfra til Klosterkirken.
Skulle det have interesse, så må fanen
gerne medbringes.
med gildehilsen Susanne N

Referat fra julemødet 10./12.
18 gildebrødre havde et godt julemøde,
hvor der blev snakket, sunget dejlige
sange (Bo havde lavet et fint sanghæfte, som kan bruges flere gange).
Læst H.C. Andersens eventyr: Den lille
pige med svovlstikkerne og lidt godt at
spise og lidt godt at spise.
Tak for det.
På 2. gruppes vegne
Birthe Flindt
Jubilæum.
Kjeld Mikkelsen har 35 års Jubilæum den
14. januar 2016. Stort tillykke.

Pop 70 års Gildejubilæum 3. december 2015
Our Grand Old Man
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Endnu engang - hjertelig tillykke med dit jubilæum….
2. gilde Nykøbing F

Når dette læses, er den gamle redaktør
netop hjemvendt efter 14 dage på Lanzarote, og kan derfor udbryde:

Godt nytår!
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i JANUAR:
10. Nytårstræf.
11. Nytårsgildehal.

Og i FEBRUAR:
04. Sangaften.

TILLYKKE:
Den 8. januar har Poul Øbo Johansen
været gildebror i 25 år.

Gildet ønsker hjertelig tillykke.
TAK – til gildebrødre der sendte mig
blomster, chokolade og mails til min 85 års fødselsdag. Det blev en dejlig dag. - Birgitte.

Nytårstræf med spejderne.
Søndag den 10. januar kl. 9.30-13.
Vi mødes ved spejderhytten på Birkevej til en rask travetur. Spejdere og forældre samt alle os 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, men bare på med vanterne og kom glad.
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Efter turen er der hyggeligt samvær i hytten, hvor gildet er vært ved det kulinariske, som GRUPPE 4 står for. Måske er der brug for et par ekstra hænder
til hjælp med det praktiske, (når vi nu alligevel er der).
Hilsen Birgit (red.)

NYTÅRSGILDEHAL Mandag den 11. januar 2016 kl. 19.00 på Saxenhus i den store sal.
Vi starter, traditionen tro, med at ønske hinanden GODT NYTÅR med et glas
champagne!
Derefter går vi ind til Gildehallen, hvor Ingrid Poulsen skal aflægge
væbnerløfte.
I eftergildehallen vil der blive budt på 2 store stykker
smørrebrød,
drikkevarer medbringer man selv. - Derefter kaffe og lidt
knas.
Tilmelding skal ske gruppevis til Lilian på telefon
54 75 70 22 eller på
mail: Lilian@mail123.dk
senest den 30. december.
Rigtig god jul – og så glæder vi os til at se jer alle i det nye år.
Gildehilsen gr. 1. - Lilian.
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SANGAFTEN i FEBRUAR:
Torsdag den 4. februar kl. 19.00 på Saxenhus.
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.

JULESTUE den 2. dec. 2015 på Saxenhus. (ref.)
Der var godt fremmøde, og vi fik lækker julemad fra Saxenhøj, og der var rigeligt.
Derefter kaffe og småkager. Anni læste en julehistorie om
det lille grantræ, og den var ret sjov.
Vi dystede om vores populære rulle. Gruppe 2 havde taget
den gamle tradition med bankospil op, og det var den
gruppe, som vandt flest gaver, der også vandt æren af at skulle lave næste års julestue. Den heldige vinder blev Gruppe 4.
Godt nytår. - Lotte Gr. 4.

JULEHYGGE for ENLIGE.
Igen i år blev det et meget hyggeligt arrangement, hvor vi startede med
kaffe og småkager, dernæst slik og en tår at drikke imens der blev spillet
bankospil, og der var gevinst til alle, ligesom alle også får en juleblomst
med hjem.
Det hele gik rigtig fint, og den lækre julemiddag, flæskesteg og ris a lamande MED mandelgave, blev indtaget og rost i høje toner. I det hele er
alle deltagerne så taknemlige og glade for at være med, så det kan vi kun
glæde os over.
Jeg selv havde i år også fornøjelsen af at være chauffør og være med til at
hente og bringe et par deltagere. Jeg var også med til det hele fra start til
slut, det er jo en fornøjelse, når det hele går så fint. Der var 16 deltagere, og der var skam også besøg af journalist og fotograf fra Folketidende.
Julehilsen Lotte gr. 4.

GODT GÅET LOTTE,
heldigt at vi har dig, der involverer dig så helhjertet i Jul for enlige.
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Tak for indsatsen siger REDAKTØREN.

Så sluttede vores fantastiske eventyr, halvandet år i kajak og elbil.
Vi nåede at samle omkring 4000 dollars til Nuru International.

12

