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"Verden har nok til at dække alles 

behov, 

men ikke alles begær."  

 

Husk Midtvejstræf i 

Amagerhytten uge 28! 

Lidt have arkitektur fra 

Danfoss Univers på Als 
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 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:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Friluftsgildehal på, Midtvejstræf 2012 

 

 
Onsdag den 11.juli kl. 20. Ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. 

 

Friluftsgildehallen, hvor Distriktgildeledelsen indtager højsædet, er 

for alle gildebrødre og interesserede, vi håber der kommer rigtig 

mange fra vort eget distrikt. 

Du/I er meget velkomne til at tage madkurven med og have en 

hyggelig eftermiddag/aften, sammen med træfdeltagerne, der kan 

købes køligt fadøl og andet drikkelse i Sir Georges Inn, her holdes 

også eftergildehallen, hvor det spontane har overtaget, så har du 

noget på hjertet så kom med det her! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se også under træf på hjemmesiden. ? = Ole Simonsen, Tlf.23 30 93 43. 

Vi glæder os til at se Jer på træf og til gildehal. Midtvejslauget. 
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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 20. i måneden før 

 
 

 

Juli 

 

Uge 28  Midtvejstræf 

11. Friluftsgildehal Midtvejstræf 

 

August 
 

10. Cyrano – Nørregade Teatret 

12. Tur til Skejten 

14. Gildemøde 

 

 

Fødselsdage i juli 

 
25. Mogens Larsen – 65 år 

30. Kåre Christiansen – 50 år 

 

 
 

Vi ønsker jer et stort til-

lykke og håber, at I begge 

får en dejlig dag. 

Tur til Skejten 

 

Naturlauget har igen en tur ud i den skønne 

natur på programmet. 

Denne gang til Skejten ved herregården 

Fuglsang. 

Turen er først søndag den 12. august, men 

sæt allerede nu kryds i din kalender. 

Vi mødes i Spejdervænget kl. 10.00, hvor 

vi fylder bilerne op. 

Man skal medbringe egen mad og drikke.  

Tilmelding ikke nødvendig. 

Pris 0 kr. 

 

 

Nedenstående ”sakset” fra Den Store Dan-

ske Encyklopædi: 

”Skejten, 47 ha stor fredet strandeng på 

Lollands østkyst, 8 km NØ for Nysted. 

Halvøen Skejten strækker sig ud i Brednin-

gen i Guldborg Sund. Den bugtede, 

stenstrøede morænekyst består af rørskov 

og afgræssede strandenge med gamle ege-

træer, der huser flere hulrugende fuglearter 

såsom huldue, natugle og mange stære. Den 

lyserøde, totalfredede lægestokrose blom-

strer talrigt i august. Hele området har 

karakter af et bronzealderlandskab”. 

 

Naturlauget 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Lolland/Nysted
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Indre_danske_farvande/Guldborg_Sund
http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Zoologi/Fugle/huldue
http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Zoologi/Fugle/natugle
http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Zoologi/Fugle/st%c3%a6re
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Friluftsgildehal 
 

Den 13. juni 2012. 

"I en skov en hytte lå" = den smukt renove-

rede Kråruphytte - en kølig forsommeraften 

under en klar, klar blå himmel med dri-

vende kridhvide skytotter. 

Lidt før kl. 19 begyndte det at myldre med 

gildebrødre med ledsagere fra maribogildet 

og en hel "patrulje" fra Sakskøbinggildet. 

Gildeledelsen stod klar til at "ryste" diverse 

venstre og højrehænder og afkræve under-

skrifter i hhv. mødeprotokol og gæstebog. 

Dørherolden 

viste os vej til 

højsædet gen-

nem en fakkel-

allé.- Og til 

dragende klari-

nettoner fandt 

vi ind "I sko-

vens dybe stille ro". 

Snart sad vi alle på vore medbragte stole i 

den smukkeste gildehal, man kan tænke sig. 

Gildeflaget som sættestykke sammen med 

skindet med billedet at Sct. Georg og dra-

gen. 

Raftebordshøjsædet med blomster, de 2 lys, 

gildeloven under kryds af sabel og skede, 

og gildemester-øksen. 

Faneherolden stod 

klar med fanen. - 

Ved højsædet sad 

gildemester Vic-

tor, skatmester 

Grethe og kansler 

"Besse" iført deres 

smukke kæder. Alt 

var som det skulle 

være. 

Alle 33 sang med 

af hjertens lyst på den gode gamle kending: 

"Vi er børn af sol og sommer" og "Der er 

ingenting, der maner" mens den nye fanhe-

rold Erik Bjerndrup rullede fanen ud og 

siden "hilste vor dronning". 

Gildemester / Victor er lige kommet ind i 

pensionisternes rækker, og det gav i gilde-

mestertalen anledning til overvejelser om; 

hvor mange forskellige opgaver de ældre 

medlemmer af gildet påtager sig og ofte 

løser med glans.  

(Han er nu selv med "på vognen" ved at 

have påtaget sig endnu en tørn som 

gildemester!). 

5 minutters Sct. Georg var uddelt til Kirsten 

Johansson. Under overskriften "Suk hjerte; 

men brist ikke!" kunne hun berette om van-

skelige situationer, der havde vendt sig til 

det bedre ofte gennem gode venner i gildet. 

Inge Lehmann læste gildeloven, fanen blev 

rullet sammen og gildehallen erklæret "luk-

ket!" 

Gennem fakkelstien forlod vi gildehallen og 

fik hilst på gildeledelsen. 

Og så kunne det ikke gå for hurtigt med at 

få pakket madkurvene ud! - Vi sad på 

gårdspladsen ved de faste bænke og borde. 

- Der blæste en kølig brise, så det var aktu-

elt med små glas af noget, der kunne varme 

sammen med den afsluttendfe kaffe/te. 

Det hjalp at sidde tæt om det "buldrende 

bragende bål" med et tæppe om ryggen. - 

Besse havde lavet et sangblad af gode 

gamle og nye lejrbålshit. 

Og "Jøsse" dirigerede flere kanons. 

Imellem træernes blade kunne vi se, at nu 

var solen snart ved at gå ned, og vi begav os 

på den traditionelle tur ned til vandet og fik 

set en meget flot solnedgang. 

Og aftenen sluttede med en kæde om glø-

debålet, hvor vi sang: Dagen randt, solen 

svandt... 

Mens vi kørte hjem igennem det smukke 

landskab. - Kunne vi konstatere, at nu 

havde vi igen fået en dejlig oplevelse sam-

men med gildebrødre. 

 

BT 
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Nattergaletur 

 

Den 1. juni 2012 

Igen i år mødte en skare at friske gilde-

brødre op til en vandretur gennem Spejder-

vænget, langs golfbanen og videre igennem 

Bønnersvig, for at høre om nattergalen ville 

give en lille sang. 

26 gildebrødre og ægtefæller gik af sted kl. 

20.00 – eller – dvs. et par stykker blev til-

bage for at tænde op i grillen, til vi alle kom 

retur. Selv om det blæste med en god vind, 

var nattergalene på plads. De fleste hørte 

dem et par steder, nogle enkelte mente dog 

at have hørt dem 3 gange. 

Efter et stop ved søbredden i Bønnersvig, til 

en lille forfriskning, gik vi videre gennem 

Præstebakken og ned ad Sdr. Boulevard – 

gennem mosen og tilbage til Spejdervæn-

get.  Her stod John og Jørgen klar med 

lækre pølser på grillen. 

Pølserne med tilbehør blev fortærret 

omkring bålpladsen. Hyggeligt som sæd-

vanligt, dog gjorde den kolde blæst, at vi 

blev gennemkolde og måtte bryde op lidt 

før end ellers. 

Tak til naturlauget. 

 

Anne Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tronstolens endeligt 
 

En eventyrlig historie om vores afsked med 

Tronstolen ……. 

 

Gildets flyttegruppe; bestående af Torben 

B, Erik B, Vagn H, Jørgen N og underteg-

nede 

havde fået i opdrag at flytte gildets lager af 

effekter og speciel-inventar til julebazaren 

fra lageret på Maglemersvej til det nye 

centrale domicil i det gamle pakhus i Qva-

des Gaard, hvor vi havde fået indrettet en 

del af førstesalen til lager med etablering af 

nyt gulv og nye vægge. 
 

Hin mindeværdige tirsdag eftermiddag den 

tolvte juni i det herrens år 2012 mødte vi 

fem 

voksne mænd op og med fælles hjælp fik vi 

kørt den store tunge jerndør til side og der-

inde 

i mørket bag en masse edderkoppespind var 

vores lager af effekter, og forrest stod Tron-

stolen. 

 

Den agtværdige gamle Tronstol, som i de 

første år, når vi afholdt julebazar, havde 

fået en fremtrædende plads. På et tidspunkt 

synes gildebrødre med forstand på bundli-

nie-resultater 

at Tronstolen optog for megen plads af 

vores salgs-areal, hvorfor den fremover var 

forvist til at forblive på det mørke lager. 

 

Det var som om Tronstolen nu hviskede os 

alle i øret: ”Smid mig ud, jeg er blevet for 

gammel 

til at flytte til et nyt lager, jeg er også slidt 

og gået i stykker flere steder, fylder for 

meget og 

vil ikke mere være til ulejlighed for Jer, så 

tag derfor bare afsked med mig.” 

 

En omhyggelig undersøgelse viste ganske 

rigtigt at højre forben og venstre bagben var 

stærkt 

angrebet af Anobium Punctatium (borebil-

ler med speciel kærlighed til birketræ)   
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Lædersnørerne havde i årtider skreget på 

fedt, ryggen var brækket, besnøringerne var 

delvis 

gået op, hele stolen var meget vakkeltvårent 

og derudover var sædehøjden alt for høj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvfølgelig i stor og dyb respekt for Tron-

stolens alder, og for de gildebrødre, som i 

sin tid har brugt masser af timer på at kon-

struere og frembringe denne helt unikke 

Tronstol blev vi alle enige om at efter-

komme Tronstolens ønske om sit eget 

endeligt, og fik derpå læsset alle 

effekterne på den store bil, og Tronstolen 

fik plads allerbagerst på sin sidste køretur 

ud til 

containerpladsen, hvor vi fravalgte contai-

neren for ”træaffald” og i stedet valgte den 

noget pænere container med teksten: 

”gamle møbler”  

 

Her blev Tronstolen placeret øverst i bun-

ken, hvor den i en kort periode nu kunne 

skue ud over  

sine nye midlertidige omgivelser, medens 

vi andre med bøjede hoveder begav os 

videre med resten af effekterne til det nye 

domicil! 

således oplevet af Jan Wandy Pedersen 

 

læs i næste nummer af Liljen: Tronstolens 

glansperiode. 

(vi prøver at finde en gildebroder med flere 

år i Gildet til at fortælle om Tronstolens 

glansperiode) 

 

 

TORRIGHYTTEN  

v/Kragenæs udlejes 
 

Særdeles velegnet til grupper / laug der vil 

have en weekendtur eller måske bare en 

enkelt dag i særdeles dejlige omgivelser. 

Hytten ligger bogstavelig talt få meter fra 

vandet. 

Den er indrettet med opholdsstue, to sove-

rum (2 x 6 køjepladser), køkken m/komfur 

og køleskab samt veranda.  

 

Yderligere oplysninger på  

Maribo-Gildets hjemmeside:  

www.sct-georg.dk/maribo   

eller på tlf. 54 78 23 22 (Ilse) 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43 

E-Mail: osscout@gmail.com  

 

 

Aftenturen til Fuglsang havde mødested ved Fuglsangs hovedbygning, 
hvorefter vi kørte til Kettinge og besigtigede Kirstens enorme velfriserede 
park, med udsigt over det omkringliggende landskab. Her fik vi husly til 

de medbragte kulinariske herligheder og Kirsten trakterede med indtil 
flere forskellige hjemmebagte kager. Tak til Kirsten Ring – selvfølgelig var 

det hyggeligt. 
Sæsonafslutningen i Næstved, ved vi ikke så meget om på nuværende 
tidspunkt men, - foreløbig tak til Anja og Espen for invitationen.  
 

Midtvejstræf 2012 i uge 28, kan du læse mere om liljen og 

Sct. Georg, der holdes Friluftsgildehal på træffet onsdag den 11. 
Kl. 20, hvor vi forventer stor deltagelse af gildebrødre fra vores 
distrikt! Tag madkurven med og nyd den i det fri inden gildehallen, der 

kan købes køligt fadøl og andre drikke i Sir Georges Inn, hvor 
eftergildehallen også bliver holdt.   
 

Friluftsarrangement torsdag d.30. august. 
Vi mødes ved Nr. Vedby Grusgrav, P-pladsen kl. 18. 

Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Vi besigtiger området som er 
blevet et attraktivt friluftscenter med bl.a. Sheltere mv. velegnet til 

spejdere og andre friluftsorganisationer. Giv lige Gildemesteren et praj om 
du/I kommer.    
 

Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, bl.a. 
Midtvejstræf og besøg på den store korpslejr ses vi igen den 30. august i 

grusgraven. Vi skal i gang med at forberede vores 70 års fødselsdags 
gildehal der jo er torsdag den 8. november. Det er selvfølgelig en fælles 
gildehal med 2. Gilde.  

Gildeledelsen ønsker alle en god sommer! 
 

 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,  
danner i uge 28 rammen om distriktets  

Midtvejstræf 2012. 
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk 

Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 
 
 
 

KALENDER, juni, juli og august 2012: 

Torsdag d. 31. maj:    Sæsonafslutning i Næstved.  

Uge 28, d. 7. til 14. juli: Midtvejstræf Amagerhuset i Sørup.  

Onsdag d. 11. juli: Friluftsgildehal på træffet for alle kl. 20. 

I uge 30.:  Er den store fælles korpslejr i Jylland – et besøg vær! 

Torsdag d. 30. august: Friluftsarrangement kl. 18. 
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Aktivitets og møde kalender:               
                                                              

                           
 

 

                         14. Sæsonafslutning. Grp. 3 arr.  Grp. 2 ref. 

 

 

 

Sæsonafslutning den 14. juni kl. 18.00 

 

Vi mødes på Middelaldercentrets den store parkeringsplads. 

 

Program og muligheder som beskrevet i liljen i april. 

 

Der er i skrivende stund, 15. maj, stadig 6 ledige pladser, så 

tilmelding er stadig mulig til martin@sonderskov.net. 

 

Hvis der er ledige pladser den 7. juni, tilbydes disse til børn venner 

m.v., så meld venligst sådanne på venteliste på samme mailadresse. 

 

Med venlig hilsen gruppe 3 

 

  
                        

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: moelvig50@gmail.com 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

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 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Sct. Georgs Gildehal. 
 

Tirsdag d. 19. april mødtes 27 gildebrødre til en stemningsfyldt Gildehal i 

den smukke Gedser Kirke. 

Aftenens program favnede bredt, en ny Gildebror blev optaget i gildet, 

velkommen til Bo Rasmussen. Gildeløftet blev på ny bekræftet og 

Gildemesteren oplæste Sct. Georgs Budskabet. 

Efter Gildetingets vedtagelser var det tid til at Gildemester og  

Skatmester trådte tilbage og Flemming Sunke blev indsat som Gildemester 

og Jytte Petterson overtog pladsen som Skatmester. 

Tillykke til begge og tak til Mona og Keld for veludført arbejde. 

Eftergildehallen blev afholdt i den gamle Toldbygning.  

Igen måtte i højden for at indtage aftenens måltid og kaffen. 

 

Ref. J.A.P. 

 
 
 

 

8-5-12 var der vinsmagning i Kuduhytten 

 

 
Så vidt jeg husker så var vi 26 personer, heraf 5 gæster, til denne dejlige 

aften, hvor vi fik smagt på vin fra Spanien, Italien, USA samt Israel.  

Hertil fik vi en platte med mange lækre sager, samt et godt indblik i vinens 

verden, lidt om propper og oplevelser i vinlandet Frankrig fortalt af vin- 

handler Jes Jonigk fra Marius Mortensens Eftf. A/S 

Der var en rigtig god stemning, folk fik smagt, talt og hygget sig. Mange 

tak til gruppe 2. 

Lige til sidst en personlig vurdering:  

1. plads til mad   = den fra Italien 

1. plads til hygge = den fra USA 
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Juni måned 2012 

 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Telefon 54605370 

 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Vi afholdt vores Sct. Gildehal den 23 april, og 

der var mødt 10 gildebrødre frem. 

 

Gildemester talen gik over emnet: ”respekt for 

det der har værdi for andre”. Tom tale om 

høflighedens styrke og om rigdom i sjælen, at 

kunne bøje af, og at give en undskyldning når 

man havde fejlet, og som gode gildebrødre, at 

give ”rum” til andre mennesker og brødre. 

 

Efter gildemester talen sang vi Kaj Munks, 

”Den blå anemone”. Denne sang passede godt  

ind i tiden, her  hvor mange danskere har været 

i biografen for at se filmen om 

Hvidstensgruppen. Samtidig passede sangen ind 

i årstiden, da det er en rigtig smuk  forårssang. 

 

Den blå anemone er en ret sjælden blomst i 

Danmark, selvom den gror over det meste af 

landet, hvorvidt den er fredet, ved jeg ikke, men 

alt andet lige, så står den hjemme i min have. 

Her har den stået de sidste 40 år. Her er den 

rigtig god til at sprede sig, for myre slæber rund 

med dens frø og de spirer alle steder, hvor de 

ikke skal, selv inde i mellem fliserne og brosten 

kan den gro. Alle de anemoner der kommer 

malplaceret i haven, er velvillig delt ud til 

venner og bekendte. Selv hos venner i Jylland 

formere de sig. 

 

I Norge hedder Den blå Anemone - Blåveis, 

den hvide hedder pudsigt nok Hvitveis. 

 

Jeg så en TV udsendelse fra Norges mest 

omtalte ø - Utøja. Her på denne ø med de 

forfærdelige minder, stod denne uskyldsrene  

blomst med de konge blå kronblade og hvide 

støvdragere, og nikkede helt naturligt i vinden, 

og den lyste op helt uanfægtet af fortidens 

makabre hændelser. Og det gjorde den  som om 

intet var hændt på øen. 

       

            
 

Sct. Georgs budskabet blev læst op. Det var i år 

skrevet af præsidenten for Sct. Gilderne i 

Sverige, Gunilla Engvall. 

 

Broderkæden blev sluttet og vi sang: 

”Spejderbror! Her er min hånd”… 

  

I eftergildehallen var der et lettere traktement.  

 

Hus-kat: 

 

Gildets fødselsdagsfest holdes den 15 juni kl. 

1830 i Gurlis og gildemester Toms   

sommerhus Lærkevænget i Kramnitze. Grillen 

tændes og man medbringer selv sine bøffer og 

drikkevarer.  

 

Alle ønskes en rigtig god sommer.  

 

                
            Løbeknob m rundtørn 

 

 

Liljen udkommer igen til august 
 

mailto:helgelund@stofanet.dk


12 

 

 

 
Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 –  52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

 

At huske i juni: 

07. Nattergaletur. 

13. Friluftsgildehal. Kråruplund. 

18. KRAM og Motion, 

22. Sommerfest. 

 

Kender du en 

Glattenar 

  

Nå ! Det mener du ikke. Så byt lidt om på 4 af bogstaverne. Så får du navnet på en af 

Danmarks  mindste sangere;  men efter nogens mening en af de bedste.   Du har 

sikkert aldrig set en, men måske hørt én.  

Hvis du heller aldrig har hørt en, så har du chancen nu, for traditionen tro skal vi også 

i år på nattergaletur. 

 I år bliver det   Torsdag d. 7.6. 2012 . 

Vi starter fra vandrerhjemmets P-plads kl 18.30 og kører til Borremosen i 

Hannenovskoven. Her plejer de at optræde i stort tal. Så tag altså kæresten ( eller dig 

selv) ved hånden og kom med ud at høre en af sommernattens ældste 

kærlighedssange. 

Skulle de mod forventning snyde os og være tavse netop denne aften, så kan jeg til 

gengæld love dig, at du vil få en af de volde at se, som falstringerne forsvarede sig 

bag, -  imod Venderne. 

Tag selv kaffe/the med. ”Gamle” gr. 4 sørger for bagværket. 

 

Hilsen Gerner.. 
 

 

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Friluftsgildehal på Kråruplund. 
Den 13. juni kl. 19 - inviterer Maribo-gildet til friluftsgildehal på Kråruplund, - se 

nærmere under Maribo-siderne. Man møder med madkurv og drikkelse samt fæller. 

Borde og stole skal man også medbringe.  

Maribos friluftsgildehal er en mangeårig tradition og absolut et besøg værd. Snak om 

det i grupperne og arranger noget samkørsel. I ”Gamle” gr. 4 har vi netop aftalt at 

denne aften så bliver vores gruppeafskedsaften, så måske har vi et par pladser i biler 

Hilsen Jane P. 
  

 

KRAM og Motion. 

Så gør vi det igen. - Mandag den 18. juni kl. 12-15  

holder KRAM-bussen på Motionspladsen i 

Doktorparken, og Hanne Kofoed fra ”Sundhed og 

Livsmod” vil være parat med vejledning i rigtig brug af 

modulerne. Der vil også være kaffe og kage. Forhåbentlig 

vil mange benytte sig af lejligheden til at få rørt lemmerne, 

snakketøjet og lattermusklerne. 

Gildehilsen Birgit.  
 

 

Sommerfest. 
Fredag den 22. juni kl. 18.30 på Birkevej. 

Vi har hver især kød og drikkevarer med og griller selv. ”Gamle” gruppe 1 sørger for 

tilbehør samt kaffe og kage. Vi håber, at vi får en hyggelig aften alle sammen.  

Tilmelding ”gammel” gruppevis til Lotte på tlf. 54707312 gerne senest den 19. juni. 

På gensyn den 22. juni i spejderhuset. 

Gl. Gruppe 1. Lotte.  

 

Og så kunne 
det da være dejligt, 
hvis vejrguderne for en 
gangs skyld ville vise sig fra  
den pæne side ………    
 

  

SE HER – NYT – NYT –NYT :      

Sakskøbing Gildets Naturgruppe. 

Invitation til kommende aktiviteter. 

Mandag den 27. august 2012 kl. 19.00 

Gåtur i Haveskoven. Vi mødes ved Krenkerup på  P-pladsen ved vægterboligen. 

Sammen med en guide, går vi en tur i Haveskoven. Medbring 
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hvad du har lyst til at indtage, når vi holder en lille pause. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Har du brug for transport til Haveskoven?  

Kontakt Anne-Birthe på tlf. 21287868. 

 

 

Lørdag den 13.10.2012 kl. 11.00  

Besøg på Geocenter Møns Klint.  

Stengårdsvej 8, 4791 Borre. 

Vi mødes ved Geocenteret senest kl.11.00. 

Samkørsel kan aftales fra Sakskøbing. 

Der vil blive bestilt 1 times guide til udstillingen. 

Pris: Indgang 115.kr. pr. person + ekstra for guide. 

Hvis vi bliver mere end 10 kan vi komme ind for 100 kr. pr. person. 

Guide pr. gruppe 500 kr. for 1 time. 

Der vil i øvrigt være mange gratis tilbud om oplevelser, da det er weekenden op 

til efterårsferien. 

 Medbring mad og drikkevarer, som vi skal indtage udendørs.  

Der er cafe på stedet, hvis I ønsker at spise inde. Mad og drikke skal så købes 

der. 

Tilmelding nødvendig  senest den 13.9.2012 af hensyn til guidebestilling.  

Ring eller mail til Anne-Birthe tlf. 21287868 eller holm-rasmusen@privat.dk 

 

 

Lørdag den 10.november 2012 kl. 10.00  

Skovtur ved Hæsnes 

Vi mødes på havnen i Hæsnes. P-plads på stedet. 

Skovtur med mulighed for frisk luft i håret og hyggeligt samvær. 

Måske 

http://115.kr/
mailto:holm-rasmusen@privat.dk
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også mulighed for lidt til de kreatives juledekorationer. 

Medbring noget varmt at drikke og poser til naturting. 

Tilmelding ikke nødvendig.  

Mange hilsner og på naturligt gensyn 

Jonna, Michael, Gerner og Anne-Birthe 

 

 

KAN I HUSKE ????? 
 

at vi på gildetinget talte om, de matrialer som der 
er til rest ved Kreativ Gruppes nedlæggelse ????.  
hvor kunne tingene opbevares????? 
  

Jeg har ikke rigtig fået nogen tilbagemelding....... 
  

Det er sådan, at jeg meget gerne vil af med tingene, 
hvad gør vi??????. 
  

Værelse som gennem de sidste mange år har  
været brugt til opbevaring, trænger til "en kærlig hånd", 
og vi skal bestille maler, men.....men hvornår...... 
  

Håber at at få en tilbagemelding.... 
  

Gildehilsen Hanne J.  
54705954. 
 
 
 
 
Sct. Georgsgildehallen (ref.) 
Den 23. april, en god aften med dejligt samvær. Der var indsættelse af ny 
gildemester Jannie Johansen, da Jørgen Lohse havde valgt at stoppe efter 
fem år på posten. Vi hørte Sct. Georgsbudskab og dannede kæde med 
aflæggelse af gildeløftet. – I eftergildehallen fik vi en meget lækker anretning. 
Lotte. Gl. grp. 1 
 


