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Solnedgang i Juli.

Også haven er smuk på
denne tid.

"Hvis jeg nogensinde har gjort
værdifulde opdagelser, så skyldes det mere
tålmodig opmærksomhed end noget andet talent."
Isaac Newton (engelsk videnskabsmand, 1643-1727).
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2013:
17. august
10. september
23. oktober

Mødedatoer:
Distriktsarrangement, Maribo
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Maribo

2014:
15. januar
14. maj

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
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”Mellem gilderne”
Her er plads til at invitere til aktiviteter,
dele materiale og andet med hinanden,
samt synliggøre alt hvad der kan være af interesse for fællesskabet i
Distriktet.
Med Sakskøbing Gildet til Nyord.
Lørdag den 10. august inviterer Sakskøbings Naturgruppe på tur til Nyord, hvor vi
med guide William Houmann får indsigt i øens, naturens og byens liv gennem
tiderne. Når vi har været rundt i landskabet og byen, er det muligt at besøge en butik,
hvor der sælges lokal whisky, ligesom det også vil være muligt at besøge andre
butikker. Vi håber mange af jer har lyst til at deltage i arrangementet, det er nemlig
antallet af deltagere, der afgør prisen, idet honoraret til guiden er kr. 400,- så hvis vi
bliver 10 deltagere er det 40 kr, og bliver vi 20, ja så er prisen jo kun 20 kr. osv. –
Men uanset pris vil det blive en dejlig oplevelse. Vi mødes på kl. 14 på P-pladsen
ved indgangen til byen, medbring godt fodtøj og en kaffekurv til efter turen.
Tilmelding – ring til Anne-Birthe på 21287868 gerne snarest men allersenest
den 6. august. – Med sommerhilsen Sakskøbing Gildets Naturgruppe.
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Maribo

Nattergaletur

www.sct-georg.dk/maribo

Nattergaletur fredag den 31. maj
18 gildebrødre og fem ægtefæller mødte op
i spejdervænget kl. 18,30.
Naturlauget havde i år valgt at grille pølserne inden gåturen, da man fra tidligere år
havde erfaret at det var koldt og klamt, når
vi kom tilbage og skulle til at spise og
hygge.
I år var det en pragtfuld / lun og næsten
stille aften, hvor vi brugte små to timer til at
spise de grillede pølser som Erik, John og
Vagn havde tilberedt.

Lokalredaktør
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

Juli
Ingen arrangementer.
August
6.
18.

Gildemøde
Tur til Ravnsborg

Teatertur
den 7. juni
Kulturelt laug arrangerede også i år en tur i
Nørregade teatret til forestillingen ” Hvem
støver af ”.
22 gildebrødre og ægtefæller mødtes i
Åparkens gildesal kl. 19.00 for at nyde en
lille velkomst-forfriskning, inden selskabet
gik til teatret i samlet trop.
Efter endt forestilling kl. ca. 22.00 – tog
selskabet tilbage til Åparken for at spise
bestilt smørrebrød og til fælles hygge.
Kulturelt laug takker for en god og hyggelig
aften.
Anne Marie

Herefter gik vi den samme tur som altid,
nemlig gennem Spejdervænget, mosen og
langs golfbanen til Bønnersvig, hvor vi som
vanen tro, fik en lille dram. Efter dette lille
stop gik turen videre til Præstebakken, bag
Sundhedscentret til kajakklubben, hvor vi
gjorde ophold for at nyde en flot solnedgang over søen. Herfra videre til Sdr.,
Boulevard og hen over mosen tilbage til
Spejdervænget.
Nattergalen var også i år på plads. De fleste
af os hørte den fire forskellige steder.
Endnu et år med en rigtig god tur.
Tak til Naturlauget.
Anne Marie
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Friluftsgildehal
på Kråruplund den 12. juni 2013.
Gildehallen startede med et minuts stilhed
for Berit Volsgaard, der tabte kampen mod
kræften.
Herefter holdt gildemesteren tale om livets
værdier og om at holde fokus på det vigtige.
Det blev sammenlignet med et glas med
sten, småsten og sand. Uanset hvor meget
der fyldes i glasset vil der altid være plads
til et glas vin.
Kirsten Rasmussen og Kirsten Johansen
modtog 25 års tegnet.
Herefter holdt Vibeke Strange 5 min. Sct.
Georg og berettede om sin tur til Burma.
Det havde været en fantastisk oplevelse. De
to jubilarer læste gildeloven og efter endnu
en sommersang, akkompagneret med fuglesang, lukkede gildehallen. Der var en dejlig
stemning og godt vejr.
Efter gildehallen spiste vi vores medbragte
mad og sluttede af med lejrbål. Da vi sang
den sidste sang, kom de første regndryp og
alle gik hjem. Der deltog 40 personer,
hvoraf seks var fra Sakskøbing Gildet.
Merete Nilsson

Sejltur med middelalderskib
Mandag den 3. juni kl. 17.30 mødte en
sejlglad familie op ved Middelaldercenteret
i Nykøbing F. til: “Sejltur med middelalderskib”, som Elfi havde indbudt til.
Desværre var der ikke tilslutning nok; men
takket være mandskabets velvilje, fik vi lov
at komme med på en øvelsestur.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, vinden frisk fra NV.
I den lille hyggelige havn på “Nokken” lå
skibet sejlklar og spejlede sig indbydende i
vandet.
Besætningens tre faste medlemmer + to
unge frivillige som gaster - stod klar til at
hjælpe os om bord, efter at have iført os
redningsveste samt instruktion i deres rette
brug og virkning.

Det viste sig, at båden havde en (vist lovbefalet) hjælpemotor. – Det gjorde båden
noget lettere at manøvrere, da vi skulle
forlade havnen gennem en vindebro, som
besætningen også selv skulle betjene.
Vel ude i Guldborgsund gik det støt nordpå
for motor p.g.a. vinden.
Vi nød den smukke udsigt og fik udpeget
bl.a. Pandebjerg gods. Der blev også
mulighed for at spise sine medbragte
“klemmer”, som kunne indtages med stort
velbehag, da skibet sejlede som var det på
et stuegulv.
Da vi nåede Guldborgsundtunnelen, vendte
skipper skuden. Sejlene blev sat og motoren
stoppet. Sikken en ro, der blev! Og så gik
det ellers hjemad, ”for rumskøds brise” –
Meget hurtigere, end da vi for motor “stampede” nordpå på udturen! Sejler man med
medvind, er det som at sidde i læ. Der sad
vi så og nød sol, medvind og udsigten.
Alt for hurtigt dukkede hjemhavnen op,
men skipper havde det vist ligesådan, for da
sejlet var taget ned, fik vi forlænget turen
med en “sightseeing” hen omkring lystbådehavnen og det nye flotte kvarter deromkring, inden vi igen tøffede igennem vindebroen og ind til kaj på Nokken.
Endnu en gang tak til besætningen for en
dejlig tur, og til Elfi for initiativ til turen!
PS: Tror godt, jeg kunne finde på at booke
en tur en anden gang!
Birgit Thisted
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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

KALENDER, juni, juli og august 2013:
Torsdag d. 13 juni: Sæsonafslutning på travbanen.
Mandag d. 26. august: Friluftsarrangement kl. 18.

Vi tager til TRAV, torsdag den 13. juni, hvor vi mødes
senest kl. 18 på vejen lige før billetkontrollen.
Adgangsbilletten er betalt, så vi skal bare ind i samlet flok!
Der vil være reserveret et bord til os i restauranten, hvor det er
muligt at vælge mellem flere menuer, spændende fra dagens ret
(79 kr.), friske fiskefileter m. pomfrit (59 kr.), 3 stk. smørrebrød
(65 kr.) mm.
Tilmelding er nødvendig (hurtigst muligt) af hensyn til
bordbestilling til O.S: på tlf. 23309343 eller mail:
osscout@gmail.com.
Der er selvfølgelig mulighed for at spille på hestene og bese
staldene.
Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, mødes vi
til -

Friluftsarrangement mandag d.26. august.
Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Hvor vi skal hen vil tiden vise,
måske Foreningshuset i Hannenov Skov, Vedby Grusgrav, Gedser eller?
Mere herom i august Liljen.
Giv lige Gildemesteren et praj om du/I kan deltage.
*****************************
På Distriktsgildetinget fremlage vi vores tanker omkring ”Amagerhuset”, hertil var
der ikke nogen bemærkninger.
Vedrørende ”Midtvejstræf” blev det bekræftet, at Distriktets Gildebrødre ikke har den
store interesse i at deltage på træf og for så vidt heller ikke gennemførelsen (med
undtagelse af bistand ved ture og deltagelse i friluftsgildehallen). Om ”Midtvejstræffet
skal fortsætte træffes der beslutning om på det næste Distriktsrådsmøde.
Hvis træffet nedlægges som distriktsarrangement, er der pt. i vort Gilde, tanker om at
vi alligevel laver et anderledes træf i uge 28, 2014 for egen regning og risiko!

Gildeledelsen ønsker alle en god sommer!
**********************

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes 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
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

Aktivitets og møde kalender:
11. Gildemøde Grp. 1 arr. Grp. 4 ref.

Husk nu at tilmelde dig til Byløb i Nykøbing
Tirsdag 11. juni kl. 19 mødes vi ved Bjørnebrønden på Torvet i Nykøbing F

Vi har arbejdet med emnet skulpturer i byens rum i vinter, og har valgt at vi lave et
Byløb så I gildebrødre kan få set og rørt ved de mange spændende skulpturer, og ved
samme lejlighed få mere viden om kunstnerne og den enkelte skulptur og meget mere.
Der er selvfølgelig konkurrence mellem de nedsatte grupper, og gevinsten er hemmelig……
Efter Byløbet mødes vi til hyggeligt samvær på Czarens hus, hvor også gruppe 3
fortæller om deres årsprojekt, der er uddeling af præmier og så får vi kaffe/te og nyder
sommerens kager.
Pris 40 kr.

60 år på bagen og hjertelig velkommen på dagen, hvor jeg holder åbent hus for
alle gildebrødre, som kunne have lyst til at lægge vejen forbi på:

Italiensvej 55, Nykøbing F
Kom glad den 24. juni kl. 14.30 - ??
Med gildehilsen
DGM - Lis
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Gildemøde d. 16. maj 2013.
Nu er gildeåret ved at være gået, så vi skulle høre hvad de andre grupper havde haft
som emne i vinter.
Gruppe 2 havde haft om sukkerfabrikkerne. De første sukkerfabrikker blev etableret i
1873-74 i Odense og Holeby. Herefter kom der fabrikker i Assens, Stege og Nakskov.
Der blev brug for megen arbejdskraft, men de Danske landarbejder ville ikke påtage
sig arbejdet med sukkerroer. Man importerede så arbejdskraft fra Sverige, da de selv
begyndte på egen sukkerproduktion rejse de fleste hjem igen. Man kikkede så til
Tyskland, hvor de havde arbejdskraft fra Polen. Man lod et Tysk fæstekontor hverve et
antal arbejdshold 20 til 50 polske piger under ledelse af en opsynsmand.
I 1893 etablerede man 8 polakkaserner med plads til 400 piger.
Roepolakker kaldes den indvandrergruppe af sæsonarbejder der i perioden 1893 til
1929 stod for markarbejde, sukkerroedyrkning og optagning af sukkerroer. I 1893 kom
400 Polske piger, det steg til 2000 gæstearbejder i sæsonen ved århundredskiftet. De
bestod af kvinder og mænd, hvor de fleste rejste hjem når sæsonen var slut. I 1929 var
sidste år der kom sæsonarbejder til Danmark 488 Polske kvinder. Mange blev i
Danmark og fik egen forretning eller blev håndværker. Disse blev Dansk statsborger.
De Polske landarbejders tøj skilte sig ud fra danskers i 1890, slidt arbejdstøj til
hverdag, men meget farvestrålende egnsdragter til fest.
Gæstearbejderne blev indlogeret på polakkasserner som var arbejdsboliger, mens de
arbejde i Danmark. Mændene gravet efter ler, mergel og grus, skære tørv i mosen lave
skovarbejde eller arbejde på teglværket.
Lige meget hvordan vejret var, skulle roepigerne op tidligt om morgenen og arbejde
hårdt i marken, med krumbøjet ryg og opmærksomme blik på dagens arbejde.

Polakkasernene fandtes i flere størrelser, indretning var sovesale, fælles køkken med
komfur og fælles spiseplads. Madlavning og spisning var der ikke meget tid til, det var
med at tjene flest penge.
I 1909 lavede man ”Polakloven” der skulle hjælpe til med at gøre forholdene bedre for
Polakkerne, der blev lavet kontrakter, hvor arbejderne skulle have en afregningsbog
hvor arbejdstid og udbetalt løn skulle stå, foruden pengelønnen skulle de have 12 kg
gode kartofler om ugen samt 1 liter skummetmælk om dagen, hver arbejder skulle
have en madras, pude og 2 uldtæpper, der skulle betales for hjemrejsen af
arbejdsgiveren som også skulle sørge for belysning, brændsel og vaskekar samt sørge
få lægehjælp til syge samt forsikring mod arbejdsulykker og brand.
Arbejdstiden var fra kl. 5 om morgenen til kl.7 om aften. De havde fri på
protestantiske helligdage foruden syv romersk-katolske festdage.
3.500 Polakker havde taget ophold i Danmark, sammen med børnene var det i 1930
blevet til 12.000 til 15.000 arbejder.
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Der blev bygget nye katolske kirker da pigerne var afhængige af deres tro, de katolske
præster var en vigtig del af Polakkernes liv i Danmark, de stiftede foreninger, skoler,
børnehjem og spejderbevægelse. Der kom Polske biblioteker, lærer der underviste
dem der ikke kunne læse og skrive.
Gruppe 4 havde haft om ordentlige mennesker / dannede mennesker.
De havde sat personer vi alle kendte til hvert af deres emner, alle fra Matador:
KAMMERATSKAB: Røde som havde et godt kammeratskab med partiet.
LOYALITET: Lauras loyalitet over for familien Varnæs.
FÆLLESSKAB: Larsen, Fede og Røde indgår i et fællesskab, hvor også Bolt indgår.

UDHOLDENHED: Agnes viser en udholdenhed, da hendes søn falder i branddammen
beslutter hun sig for at starte egen forretning hjemme fra. Også da hun køber Katrines
hus.
OVERBÆRENHED: Maud viser overbærenhed over for sin familie.
KÆRLIGHED: Ingrid og Katrine viser kærlighed, men på hver sin måde.
SAMFUNDSSIND: Dr. Hansen viser samfundssind da han sammen med Kresten går
ind i modstandsbevægelsen.
TROVÆRDIGHED: Elisabeth er den samme, hun siger fra, men holder på sit.
Tak til de to grupper for en spændene aften, næste gang skal vi på byløb da gruppe 1
og 3 har valgt samme emne om kunst i Nykøbing F.
Mona J.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god, varm og solrig sommer.
Vender tilbage i august.
Allan
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Sct Georgs gildet i Rødby
Liljen juni 2013
Lokalredaktør:
Anette Hvidsten
Byhavevej 10
4970 Rødby
Tlf: 2258 4199
E-mail: anetbaggmail.com

Den gamle redaktør takker af efter mange års
virke, Og jeg vil hermed takke Helge for
mange indsigtsfulde og fornøjelige skriverier.

Fødselsdage i juni og juli måned
Den 29. juli fylder Inge Eriksen 75 år og jeg
ønsker hermed tillykke med dagen.
Den 22. juli fylder Birgit Jensen 50 år og jeg
ønsker hermed tillykke med dagen.

Husk i næste måned:

Jeg vil efter bedste evne løfte den tunge arv.
Vores sidste programsat tur fra programmet
2012 – 2013, er gildets fødselsdagsfest den
14. juni kl. 18.30 i gildemesterens sommerhus
i Kramnitze.

Den 22. maj skulle vi på Løvspringstur til
Ravnsborg bakker, men vejret var ikke med
os. Regnen har stået ned fra himlen i stride
strømme det sidste døgn, og min regnmåler
fortæller om over 30 mm.

Jeg gør opmærksom på at Liljen ikke
udsendes i juli måned.

Redaktøren ønsker hermed alle en
rigtig god sommer:

Vand fra himlen kunne vi have levet med,
men temperaturen er i døgnet ikke kommet
over 20 grader, og vi skulle have spist vores
medbragte mad i Torrig hytten, men med den
temperatur blev turen aflyst.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i juli:
Sommerferie .

At huske i august:
10. Tur til Nyord.
20. Friluftsgildehal.
Hej gildefolk.
I Liljen juni ønskede jeg jer en god sommerferie og skrev, der ikke kom nogen
Lilje i juli, men det gør der alligevel, jeg ønsker jer selvfølgelig stadig en god
sommerferie og gentager, at deadline for Liljen august vil være den 20. juli. Desuden
kan jeg da lige omtale arrangementerne i august. - Referat fra Gerner med Helles
billeder fra turen til Bavnehøj, kan I også få fornøjelse af samt en lille omtale af
arrangementet på Motionspladsen med besøg af kommunens sundhedskonsulenter.
Den ”Lille LILLA”, årsprogrammet er kommet på gaden, men der er et par rettelser,
som jeg gør opmærksom på her på siderne, det burde være den nemmeste måde, så
alle ser det og kan rette i deres egen ”Lille Lilla”.
Sommerhilsen fra jeres redaktør.

RETTELSERNE
til ”den lille lilla”.
Gruppe 5 er Naturgruppen.
Vibeke Møller er ”Udenfor grupperne”.
Arnold Larsen nyt tlf. nr. 20478072.
Poul Øbo Johansen nyt tlf. nr. 21250697.

Tur til Nyord.
Lørdag den 10. august inviterer Naturgruppen (som tidligere nævnt) på tur til
NYORD, hvor vi med guide William Houmann får indsigt i øens, naturens og byens
liv gennem tiderne. Når vi har været rundt i landskabet og byen, er det muligt at
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besøge en butik, hvor der sælges lokal whisky, ligesom det også vil være muligt at
besøge andre butikker. Vi håber mange af jer har lyst
til at deltage i arrangementet, det er nemlig antallet af
deltagere, der afgør prisen, idet honoraret til guiden er
kr. 400,- så hvis vi bliver 10 deltagere er det 40 kr.og
bliver vi 20, ja så er prisen jo kun 20 kr. osv. – Men
uanset pris vil det blive en dejlig oplevelse.
Vi mødes kl. 14 på P-pladsen ved indgangen til byen.
Medbring godt fodtøj og en kaffekurv til efter
rundturen.
TILMELDING behøver ikke være gruppevis, men
ring til Anne-Birthe på 21287868
gerne snarest men allersenest den 6. august.
Sommerhilsen Naturgruppen.

Friluftsgildehal
Tirsdag den 20. august. Oplysninger kommer i Liljen august.

Sundhedskonsulenter på besøg. (ref.)
Fredag den 21. juni var det bare regnvejr fra
morgenstunden, men det klarede op, og
koldt var det slet ikke, da vi kl. 10 var parat til
rykind på motionspladsen. Nåh rykind
som sådan havde vi faktisk ikke regnet med,

og det blev der heller ikke. De to sundhedskonsulenter Morten og Martin var
klar til at forelægge det digitale
sundhedspro-gram, og der var da også
i løbet af formiddagen i hvert fald 4
potentiale brugere her-til. Kommunens
rygestopkonsulent Lis var også mødt
op, men det eneste offer, hun kunne
finde, ja det var såmænd min kære
mand. Desværre tror jeg ikke, han
forstod budskabet!!!
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Foruden os 5 gildefolk (Birgitte, Jane P.,
Lotte, Jørgen og jeg) blev det til 9 gæster i
løbet af formiddagen, interesserede gæster
vel at mærke, det lod i hvert fald til, at flere af dem ville benytte sig af at bruge
pladsen, som kun 2 af dem kendte til i
forvejen.
Selvom det havde været dejligt, hvis der
var kommet dobbelt så mange, så blev vi
enige om, at det havde været en god
formiddag, og solen havde vi skam også set.
Det var planlagt, at Lars og Gitte fra Camping og
Vandrerhjem ville komme med de-res medarbejdere, men lige netop den formiddag blev det skæbnesvangre
møde af-holdt, som drejede sig om fremtiden for de to
sociale
virksomheder, og
Lars fortalte efterfølgende, at de nu alle havde fået
deres fyreseddel, hvilket de også havde forventet,
men hvad der videre sker, det kan kun tiden vise.
Et par billeder fra formiddagens aktivitet blev det
også til.
Motionshilsen Birgit.
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Baunehøj friluftcenter
Lø/ sø d. 15.- 16. juni var NATURGRUPPEN på togt. Denne gang
for at opleve Baunehøj friluftscenter ved N r. Vedby.
Gruppen havde inviteret resten af gildets medlemmer med, og
heldigvis havde 6 medlemmer og fire hunde taget imod
tilbuddet.
Fritidscentret er etableret i en grusgrav med sheltere, bålpladser,
naturstier og sågar en labyrint i den stadig fungerende grusgrav.
Vi mødtes kl. 15 ( eller var det nu kl. 14 ? ). Meteorologerne
havde ikke lovet for godt vejr; men heldigvis havde de ikke afstemt det 100% med vejrguderne, så mens de sorte
skyer stadig kun truede, satte vi os til langbordet og nød den medbragte kaffe og den hjemmebagte, lækre
kage.
Efter således at have behaget vore maver gik vi en tur ud for at tilfredsstille øjne i samme grad. Der er etableret
en smal natursti hele vejen rundt om grusgraven. En tur på ca 7 km. En dejlig tur, hvor vi så bl.a. Toppet
lappedykker, gråand, Bynkefugl (?), og strandskade.
Først på den sidste del af denne vandretur tabte vejrguderne
tålmodigheden lidt, og en stille regn begyndte.
Vel hjemkommet, skulle vi have haft tændt op til grillning af det
selvmedbragte kød og pølser; men her stoppede vejrgudernes
tålmodighed og vi måtte kravle i ly i shelterne.
Det gav imidlertid mulighed for en masse hyggelig snak; meeen trods
det solide indtag af kage tidligere på eftermiddagen, meldte sulten
sig efterhånden kraftigt.
Også det havde vejrguderne heldigvis forståelse for, så regnen standsede og vi fik tændt op og hver især grillet
vores kød og pølser. Garneret med Helles kolde kartoffelsalat, Anne Birthes ostechips og salat samt Catarinas
små kartofler, blev det til et rent festmåltid.
Efter middagen kom gildesangbøgerne frem, men desværre var melodierne og sangstemmerne blevet glemt
derhjemme, så det blev ikke til en hel sangaften.
Nu begyndte mørket at falde på, og folk pakkede
sammen og kørte hjem.

Kun de barske blev tilbage og overnattede i shelterne *). Natten
bød vist på mere regn; men hvis nogen havde frosset om natten,
blev humøret højt igen næste morgen, da Jens kom med
morgenbrødet.

*) Vist nok. Referanten må
med skam melde, at han
ikke var blandt ” de barske”

Ref: Gerner
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