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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

2016 - 2017

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2016:
8. september
25. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde. Mejsehuset, Spejdervænget,
Maribo.
Fellowshipday, Sukkertoppen, Sakskøbing.

2017:
18. januar
9. maj

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
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Lolland – Falster Distrikt

2016 – 2017

Julen overstået og jeg håber, at I alle har haft netop den jul, som I
har ønsket jer.
Nu starter der et nyt år med en masse aktivitet i de forskellige
gilder. Når man læser Liljen, kan der ses rigtig stor aktivitet og
indsats for at få gilderne til at blomstre. Vi håber, at I alle har lyst
og energi til at gå i gang med det nye år.
Det nye år betyder også en del arbejde for distriktet, først er der
distriktetgilderådsmøde den 18. januar og dernæst DGM-stævne i
Horsens den 24.-25. januar 2017.
Hvis I allerede er startet med at sætte aftaler ind i den nye
kalender, kan det oplyses, at der bliver afholdt distriktsgildeting den
9. maj 2017.
Godt nytår til alle gildebrødre og deres familier.

Med gildehilsen
Victor Birch
Distriktsgildeledelsen
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.00.
Sted: Pigespejderhuset, Poul Martin Møllers Vej 4B, 4800 Nykøbing F

Deltagere:
Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS og Webredaktøren er automatisk tilmeldt.
Distriktets GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet.

Dagsorden:
1. Meddelelser fra Landsgildet.
2. Fellowshipday
3. Spejderløb 2017
4. Nyt fra Gilderne.
5. Eventuelt.

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er 50 kr. pr. deltager, som betales til DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Kjeld Mikkelsen pr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk

Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Julemødet de 15. december

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Dejligt vi i år havde god tid til julemødet.
Vi startede med lækker sild og smørrebrød
Derefter slog vi 6´ere i pakkespillet, og det
var meget ivrige spillere; meget morsomt.

Deadline: Den 20. i måneden før

Januar
10.

Nytårsgildehal

Februar
7.
25.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februar-arrangement

Julesange fik vi også sunget godt igennem,
og Gutte læste en julehistorie af Thomas
Winding. Det gjorde hun "næsten" lige så
godt som var det ham selv.

Udvidet gildeledelsesmøde
den 7. februar
Alle laugsformænd, herolder og redaktøren
mødes med gildeledelsen den 7. februar kl.
19 i Mejsehuset for at tale om årets
aktiviteter og evt. kommende aktiviteter.
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

Vi sluttede af med at synge Spejderbror. Jo
vi havde en rigtig hyggelig aften i vores nye
hyggelige "hjem".
Godt Nytår
Hanne K
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
KALENDER, januar 2017
Torsdag d. 12. 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 12. 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. 2. 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 2016 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 har
også igen afholdt et rigtigt godt Midtvejstræf i 2016.

Vi havde sat os for at der skulle ske noget vedr. "Amagerhuset"
og det må man siger der er - selvom de offentlige myndigheder har en
tung og langsommelig arbejdsgang - det er ikke sådan lige at overdrage en
ejendom til et fortsat godt formål!
Nu ser det så ud til at der er lys forude, det endelige skøde ligger til
behandling hos vores advokat og myndighederne.
Vi har indgået en aftale med "Ovstrup Spejdercenter" om at de overtager
udlejning og driften af ejendommen, uanset om ejendommen er endelig
overdraget, fra den 1. januar 2017. vi satser på at det går i orden lige her
omkring nytåret (The T-Bones patruljens nytårshike vil således være den
første udlejning i den nye forening).
I Ovstrup Spejdercenter har vi pt. 9 medlemsforeninger og holder vores 2.
generalforsamling den 14. marts 2017, indvielse af det nye center er
planlagt til den 6. og 7. marts 2017, flere arrangementer er allerede
planlagt og der arbejdes med en hjemmeside så vi alle kan følge med - det
bliver mægtigt spændende og vi ønsker alt muligt held og lykke med
projektet til glæde for unge og gamle!
Gildemesteren

Gildeledelsen ønsker alle et rigtigt
godt nyt år!
Ovstrup Spejdercenter
”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 6130 6837
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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 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

Julemøde den 6. december

Opslagstavlen
Stort tillykke
Birthe Flindt Mikkelsen
fylder de 75,
16. januar

Det er altid spændende når vi skal til
julemøde, hvad er der fundet på til i
år. Vi vidste jo, fra indkaldelsen at vi
fik besøg af museumsinspektør på
Middelaldercentret, Thit Birk Petersen
som skulle fortælle om jul i gamle
dage.

Dette afsnit og billederne er ”tyvstjålet” fra Facebook, hvor Lis har lagt det
ind:

Vores julemøde blev afholdt med temaet: "Jul som i middelalderen" - med
alt hvad dertil hørte af sødt øl, hvid
gløgg, sirupskager med smør og alt i
tørrede frugter og nødder.
Opdækning med levende lys og skønne
fortællinger, om julen som dengang varede i 12 dage....
Museumsinspektør på Middelaldercentret Thit Birk Petersen fortalte levende
om tiden dengang.

Jeg kikkede, derfor, lidt da jeg ankom
til et totalt u pyntet- og udækket lokale. Skillevæggen til det ”allerhelligste” var dog lukket til, så der var håb.

Kl. 19. blev vi ”banket” ind i det ”allerhelligste” med dæmpet belysning,
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masser af levende lys, dækkede borde i
gammel stil og en duft af jaaa. Det var
duften af mjød (Martins komposition)
søde julekager, honningkage og snaks i
form af tørrede frugter m.m.

Grundlaget var lagt til en rigtig god fortælling fra Thit Birk Petersen om de
gamle skikke, nogle af dem, faktisk de
fleste, tror jeg de fleste af os var glade
for var uddøet igen.

Som det blev fortalt er jeg nu sikker på
at folk, dengang, havde meget sjov med
de mange lege ovenpå den megen mad
og drikke. Således godt orienteret
kunne vi slutte af med julegløgg (den
var ikke sød) og stadig masser af jule
snaks inden vi kunne ønske hinanden
GLÆDELIG JUL.

Stort tak til gruppe 3. for en festlig og
anderledes juleafslutning.
På gruppe 1´s vegne
Flemming

NYTÅRSGILDEHAL
Torsdag den 12. januar 2017.
Kl. 18.00 slår Charlotte døren op og byder alle velkommen. Vi starter med gildehal,
hvor vort gilde skal optage en ny gildebroder Lise Pontoppidan. Når gildehallen er
overstået, indtager vi Charlottes veltilberedte menu. Efter at vi alle er blevet mætte,
bliver der lidt underholdning. Aftenens pris er kr. 175, uanset køn.
PS: Adressen er: Kirkevej 50, Sønder Ørslev. 4872 Idestrup
Bindende tilmelding senest torsdag den 15. december til Gruppe 2
ved Kjeld på tlf. 21 77 77 11 eller på mail: kjeldmik@post7.tele.dk.
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

AT HUSKE i JANUAR:
08. Nytårstræf.
09. Nytårsgildehal.

OG i FEBRUAR:

GODT NYTÅR
ØNSKER REDAKTØREN.

08. Bowlingaften.

OG i MARTS:
03. Socialt samvær i gildet.
NYTÅRSTRÆF den 8. januar 2017. kl. 9.30-13.00
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 og en længere rute, så alle kan deltage. Der er ikke tilmelding, men bare
på med vanterne og kom glad. Efter traveturen er der hyggeligt samvær i hytten, hvor
gildet er vært ved det kulinariske, som gruppe 1 står for.
Hilsen Birgit (red.)

NYTÅRSGILDEHAL 2017 
Traditionen tro inviteres I alle til nytårsgildehal – denne gang mandag
den 9. januar 2017 kl. 19,00 i Roklubbens lokaler ved havnen i Sakskøbing.
I vandrerhallen får vi et glas boblevand, hvor vi ønsker hinanden godt nytår – hvorefter vi går i gildehallen.
Derefter samles vi til en nytårsfiskeanretning og snak - drikkelse hertil medbringer I hver især.
Under teen/kaffen med nytårskage vil Svend Rykær fra Roklubben fortælle lidt historie omkring klubben og det nye klubhus.
Vi håber, I alle vil være med til at starte 2017 og gøre aftenen både højtidelig og
hyggelig.
Velmødt – og glædelig jul  ønskes I alle af
Gr. 4
PS: Tilmelding gruppevis senest den 19/12-16 til Hanne K. 61726076 eller på mail
hannekarsten54@gmail.com.
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Bowling
ONSDAG den 8. FEBRUAR 2017 kl. 19.30.
Vi mødes i Bowlingcentret, Nykøbing F. Pris kr. 125,- pr.
person, der dækker
baneleje, skoleje samt kaffe/the m/kage, når vi er færdige
med at bowle kl. 21.
Af hensyn til booking af baner beder vi om tilmelding
senest den 13. januar 2017
til Anni på tlf. 54705883 eller mail mmlak@mail.dk
Med gildehilsen Gruppe 2.

JULESTUE den 6. dec. (ref.)
Det blev en rigtig hyggelig julestue med dejlig julestemning, lækker julemad, gode
julesange og ikke mindst den obligatoriske konkurrence for at dyste om, hvilken
gruppe der skal stå for næste års julestue.
Vi skulle digte to vers på melodien ”Højt fra træets grønne top”, indeholdende nogle
bestemte ord. Det blev nogle kunstneriske fremførelser, hvor Gruppe 4 blev den suveræne vinder med sangen, som kan læses nedenfor.
Aftenen sluttede med, at vi ønskede hinanden glædelig jul.
Tak til Gruppe 2 for en dejlig julestue.
Birgit Gr. 1.
Fællessang det skal vi ha`, når der julestue,
rullen den skal skiftes ud, det vi så i Liljen.
Spise mad med lys på bord, drikkevarer selv vi har.
Det er rigtig hygge, når vi lagkag` tygge.
Julebuk er gammel nu, og skal snart fornyes.
Gildemester ta`r en tørn for at få det klaret.
Derfor hun cigarer får, portvin, most – hun ej den klar`,
med et lys i huen står hun her i stuen.
(Forfattet af Gr. 4).

JULEHYGGE for Enlige. (ref.)
16 deltagere var tilmeldt i år, og det blev som sædvanlig en meget hyggelig eftermiddag, hvor bankospillet med de mange fine gaver gjorde stor lykke. Der blev sunget og
snakket, og stemningen var rigtig god. En af deltagerne holdt endda en fin tale som
tak til Lions og Gildet.
Den lækre julemiddag blev serveret og indtaget med god appetit, hvorefter det kl. 18
var tid for hjemtransport.
Det havde igen i år været en dejlig oplevelse for både os og gæsterne.
Hilsen Lotte.
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