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Himlen kan være
forunderlig på denne tid!

De første jordbær er også
ved at være klar.

"Verden har nok til at dække alles
behov, men ikke alles begær."

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
29. april
8. September

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildearrangement
Distriktsgildeting
Ekstraordinært Distriktsgildeting

DUS:
Vakant
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Der indkaldes til ekstraordinært Distriktsgildeting i
Lolland – Falster Distrikt,
den 8. september kl. 19.00
Sted: Oplyses senere
Da det ikke var muligt at få valgt hverken ny DGM eller DUS, skal der udskrives ekstraordinært
Distriktsgildeting for at få nye kandidater.

Dagsorden:
1) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
Valg af DGM – ingen kandidater
Valg af DUS – ingen kandidater
Efter det ekstraordinære Distriktsgildeting vil der blive en kort distriktsgildehal, med indsættelse
af nyvalgte ledelsesmedlemmer.

Distriktsgilderådsmøde afholdes samme dag og samme sted.
Dagsorden til DGR tilgår senere, både i Liljen og direkte på mail til gildeledelserne.

Distriktsgildeledelsen
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Til gildemedlemmer i Rødby gildet
Denne opfordring som jeg har modtaget i dag den 25. maj fra gildemesteren i Maribo gildet, mener jeg
ikke, vi kan sidde overhørig.
Helge

Hej Helge
Det gør os frygtelig ondt at erfare, at der ikke synes at være nogen mulighed for videreførelse af Rødby
Gildet.
Vi håber at jeres medlemmer vil fortsætte i et af de andre gilder, og såfremt nogle af jer skulle have lyst til
at søge om at blive overflyttet til Maribo, skal I være velkomne.
Vil du viderebringe ovenstående til gildebrødrene i Rødby Gildet.
På vegne ledelsen i Sct. Georgs Gildet i Maribo:
Med gildehilsen
Susanne Bjørklund
GM
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND

Hvor smiler fager den danske kyst!
Sct. Georgs Gildet i Maribo indbyder igen i år alle gildebrødre med ledsagere i
Lolland-Falster Distrikt til åben

FRILUFTSGILDEHAL
på Kråruplund

TORSDAG DEN 11. JUNI 2015 KL. 19,00.
I skal selv medbringe mad, drikke og campingstole. Der er borde på Kråruplund.
Friluftsgildehallen er en mangeårig tradition og absolut et besøg værd.
Kom og få en god gilde- og naturoplevelse.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen Maribo
.
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Maribo

HUSK
LILJEN UDKOMMER IKKE I JULI

www.sct-georg.dk/maribo

Sct. Georg Gildehal.

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

Juni
3.
4.
11.

Spejderløb
Teateraften
Friluftsgildehal

Juli
Ingen arrangementer
August
29.-30 Gildetur

Sct. Gildehallen blev afholdt på dagen d.
23. april, på Frivillighedscentret i Maribo,
med stort fremmøde af gildebrødrene.
Sct. Georg budskabet blev læst op af Besse,
Vagn læste gildeloven og vi aflagde gildeløftet i fællesskab.
Der var optagelse af nye medlemmer. Therkel Jacobsen, som tidligere har været medlem, og Jytte Møller, som tidligere har
været i styrelsen i 1. Maribo. Velkommen
til jer begge.
Den nye gildeledelse blev indsat. Susanne
fortsætter som gildemester, Gutte overtog
posten som kansler fra Besse og Anne
Marie overtog pladsen som skatmester efter
Grethe/Vibeke. (Vibeke har varetaget den
opgave under Grethes sygdom.)
Efter gildehallen blev der serveret dejligt
smørebrød, og der var hyggeligt samvær.
Tak for en god aften.
Venlig Hilsen
Lena Holsko

Lidt om solen – 4
Fødselsdage /
jubilæer i
Juni / juli:
6/6 Ole Jensen – 25 års jubilæum
21/6 Jytta Christensen – 85 år
19/7 Inge Lehmann – 70 år
Vi ønsker hjertelig tillykke.

Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

De små artikler om solen slutter med lidt
fakta:
 Solen er ca. 4,57 milliarder år gammel.
 Solen indeholder 99,86 % af al masse i
hele solsystemet. Solen taber 4 millioner tons masse i sekundet.
 Der er plads til 1.300.000 jordkloder
inde i solen, og den vejer ca. 333.000
gange så meget som Jorden.
 Solen er en stjerne – men kun en lille én
af slagsen; der findes stjerner, der er op
til 40 gange større end vores sol.
 Sollys er lidt over 8 minutter om at nå
Jorden.
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TORRIGHYTTEN´s HISTORIE
den ultrakorte version fra perioden 1947
og frem til i dag.
Torrighytten er en gammel tyskerbarak,
som Maribo-Gildet erhvervede inde i
København i 1947 for den nette sum af
4.000 kroner. Gildet havde fået stillet det
nuværende område til rådighed af Halsted
Kloster, som også dengang ejede det
område af skoven, hvor hytten blev placeret. Det var et større projekt at få hytten
herned; det blev kørt på en blokvogn og
ragede noget ud i begge sider med det
resultat at alle brændestablerne langs vejen i
skoven blev væltet/skubbet væk. Huset,
som det dengang blev kaldt, nåede frem og
blev placeret på cementrør løftet lidt op fra
jorden, og forinden var der støbt en kælder i
beton, og der blev bygget lidt væg i mursten
til kakkelovn og brændekomfur.
Der blev også bygget en mindre separat
bygning med to rum til lokummer samt
redskaber, og lidt senere blev huset udbygget med en mindre veranda ud mod Smålandshavet.
Når man kigger i Maribo-Gildets gamle
annaler, så har det været et større projekt
med at etablere huset og sørge for driften,
og det involverede stort set alle gildebrødrene dengang.
Allerede i juni måned 1947 blev den første
”svagbørns-koloni” afviklet over 2 uger og
flere ”kolonier” fulgte efter. De såkaldte
”svagbørns-kolonier” var en slags feriekoloni, hvor børn med svagt helbred, ofte
p.g.a. mangelfuld ernæring eller p.g.a. fattigdom kunne få sol og frisk luft, være
beskæftiget med sjove aktiviteter og ikke
mindst få lidt sul på kroppen.
Det var børn fra Maribo by og de omkringliggende mindre sogne, som nød godt af
disse
feriekolonier, hvor gildebrødre fra MariboGildet stod for mad, aktiviteter og økonomien, og af beretninger fra dengang kunne
man læse at der var 2 børn i hver køje, så

man kunne have op til 24 børn på koloni ad
gangen.

Torrighytten – anno 1947
Da behovet for disse ”svagbørns-kolonier”
heldigvis ophørte, så blev Torrighuset en
spejderhytte og blev lejet ud til de forskellige spejdergrupper hernede på LollandFalster til en symbolsk betaling, og i 1960
valgte Maribo-Gildet at renovere hytten
totalt og ikke færre end 38 gildebrødre
mødte frem til gen-indvielse, og alle blev
bænket ved langbordet
på verandaen til en bedre frokost godt presset sammen og aftenen sluttede med lejrbål
på stranden med afsyngelse af vort hjemlands så vemodige aftensange, som det står
beskrevet.
Også dengang var Maribo-Gildet et meget
stort gilde, og mange anderledes, sjove og
måske ”lidt skæve” arrangementer i gilderegi blev dengang afholdt med base i Torrighytten.
Allerede tilbage i 1960`erne var man
bekymret for at kysten kom tættere og tættere på hytten, og der blev etableret en slags
bolværk med jernstolper af skinner og med
jernbanesveller og man drøftede endda at
bygge høfder ud i vandet for at modstå bølgerne ved højvande og storm.
Spejderhytten fungerede fint frem til 1970,
hvor man så i Maribo-Gildet følte at kræfterne
var ved at slippe op, og d. 17. juni overdrog
man hytten til Nakskov-Gildet for den
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symbolske 1 kr., og med en aftale om at
Nakskov-Gildet skulle videreføre den som
spejderhytte med udlejning til spejdergrupperne hernede på Lolland-Falster.
Nakskov-Gildet drev så Torrighytten fra
1970 og frem til 1999, hvor kræfterne i
Nakskov slap op og man ville overdroge
hytten igen til Maribo-Gildet, stadig for den
symbolske pris på 1 kr.
Maribo-Gildet vedtog på Gildetinget i 1999
at tage imod ”gaven” og der blev nedsat et
Torriglaug, som skulle forestå en gennemgribende renovering og stå for den fremtidige drift, og godt hjulpet af de øvrige gildebrødre og et økonomisk tilskud fra Gildets kasse blev hytten gennemrenoveret
henover årene 1999 – 2002, hvor der blev
brugt utroligt mange weekends og oceaner
af timer.
Det var derfor med en vis stolthed og med
en meget stor glæde at kunne invitere til
Genindvielse af Torrighytten lørdag d. 1.
juni 2002 i strålende solskin og med over
60 gildebrødre/gæster.
Hytten var nu klar igen som primitiv spejderhytte og til igen at blive lejet ud til spejdergrupper.
Smålandshavet fortsatte henover årene at
nærme sig hytten, og efterhånden var den
kommet mere end betænkelig nær hyttens
veranda, og med en meget stor risiko for at
hele hytten ville ende i havet.
Kystsikring var løsningen, hvis ikke man
skulle flytte hytten.
Det blev dog en langstrakt affære at få
Kystinspektoratets tilladelse til at kystsikre
området, og vi brugte også en del energi på
at skaffe den fornødne finansiering, men
begge dele gik op i en højere enhed, og vi
kunne i 2005 også ”indvie” vores nye kystsikring. En megastorm og et højvande uden
lige i efteråret 2006 ødelagde lidt af den nye
kystsikring, men havde vi ikke haft denne,
så havde Torrighytten nok ikke stået der i
dag.

I dag lever Torrighytten sit eget stille liv
med lidt udlejning; hytten er jo primitiv,
dog med indlagt el og et velfungerede køkken med både komfur og køleskab samt en
viktualiekælder, men uden indlagt vand
(hentes hos nabo eller medbringes selv) og
med gammeldags ”lokum” med ”skyl” fra
vanddunk. Hytten er udstyret med 2 køjerum med 6 køjer i hver, og der er service til
min. 20 personer med plads både i opholdstuen samt på den lukkede veranda.
Maribo-Gildets Torriglaug sørger fortsat for
udlejning, drift og vedligeholdelse med to
årlige arbejdsdage dernede, samt diverse
undervejs, bl.a. græsslåning, når der er
behov for dette.
Selve Torrighytten har en helt utrolig unik
placering i Torrig Skov lige ud til Smålandshavet, og der er en fantastisk ro i og
omkring hytten og med en enestående flot
solnedgang; virkelig en lise for sjælen!
ovenstående historie om Torrighytten er
baseret på gildets arkiv, andres fortællinger samt egen hukommelse
April 2015
Jan Wandy Pedersen

Forårstur
med Naturlauget d. 8.-10. maj 2015.
Fredag tog 21 mand på tur med gildets
Naturlaug. I år gik turen til Odsherred, hvor
vi ankom til Fårevejle golf Hotel omkring
kl. 17-18.
Middagen bestod af Aspargessuppe og
mørbradbøf, derefter var der hyggeligt
samvær.
Lørdag samledes vi og kørte til Havnsø og
tog færgen til Nekselø, hvor vi blev guidet
rundt på øen af Henning (gildebror) og
Kåre (ægte øbo/ indfødt). Det blev til en 2
timers vandretur i øens smukke og meget
varierede natur.
Kåre fortalte levende om øens historie og
særpræg, blandt andet at øen tidligere var
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opdelt mellem Århusbispen og Roskildebispen, hvilket et stengærde midt på øen
tydeligt viser. Man mener at dette er årsagen til, at man taler om Kalundborg jyder.
Derefter spiste vi den medbragte madpakke
hos Kåre. Efter frokost gik vi ned til spejdercenteret (Mariannegården), hvor Henning viste rundt og fortalte om alle deres
aktiviteter, herefter gik turen til den lille
kirke bygget i 1931, hvor Kåres kone fortalte om kirken. Kl.16,10 gik turen tilbage
til Sjælland.

Lækker 3 retters menu på hotellet og hygge
om aftenen. Alle var trætte efter dagens
strabadser, og de fleste gik tidligt til ro.
Søndag fortsatte turen til Andelslandsbyen
Nyvang med guidet tur rundt i nostalgien.
Alt i alt en fantastisk tur og herfra en stor
tak til Naturlauget, for en rigtig god weekend og et vidne om, at man behøver ikke at
tage langt fra hjemmet for at få nogle
anderledes og fantastiske oplevelser.
Med gildehilsen
Knud A. Olsen
Se flere billeder på vores hjemmeside / tba

Friluftsgildehal 11. juni kl. 1900
Se indbydelse på distriktets sider.

Gildets SOS børn
På gildetinget var der nogle der gerne ville
høre lidt om vores SOS børn, så hermed lidt
om dem.
Vi har to drengebørn, en fra Rumænien og
en fra Bangladesh.
Gabriel Paul Patru, kaldet Paul, født den
5. Jan. 2004, bor i SOS børnebyen Cisnadie
i Rumænien og
kom, hvad jeg kan
læse mig til, til SOS
byen 2010, 6 år
gammel og er nu 11
år.
Han kom sammen
med sin storebror,
da deres forældre
ikke kunne tage sig
af dem.
De skriver dernede fra, at han er flittig i
skolen. Flink til at kommunikere og meget
nysgerrig. Altid i godt humør, dynamisk og
ambitiøs. Han bor sammen med 5 andre
børn i huset, hvor de to af drengene er hans
biologiske brødre.
Den mindste bror kom til huset 2012. Fantastisk at alle tre brødre nu er sammen.
Sheikh Zahik Hasan. Bor i SOS byen
Khulna, Bangladesh. Født den 12. Jan.1998
(17 år) kom til SOS byen 2006, 8 år gammel.
Hans mor er død
og faderen kunne
ikke klare at forsørge ham.
Sidste nyt fra
Sheikh 2014. Han
skriver at han er
glad for at gå i
skole og er ved at
tage sin eksamen på Secondary School. Han
er kommet igennem kvalifikations testen og
lægger nu alle kræfter i at få en god
eksamen i 2015.
Han stræber efter at blive civilingeniør.
Nina

9

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 - august 2015:
Torsdag d. 11. juni: Aftentur til Næstved.
Lørdag d. 27. juni til fredag d. 3. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2015
Lørdag d. 29. august: Friluftsarrangement på/ved Maribo søerne.

Aftentur til Næstved!
Torsdag den 11. juni kl. ca. 18.30.
Vi aftaler samkørsel og starter når alle er samlet op kører vi mod Næstved
kl. ca. 17,30 og ankommer til Orenæsvej 31, hos Anja og Espen, når vi
kommer.
Medbring madkurv og hvad dertil hører, måske kan der efter aftale fyres
op i grillen.
Der arbejdes med at vi måske skulle se på et eller andet i nærområdet,
som kan være den nye tilbygning.
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, af hensyn til logistikken
og så vi ved hvor mange vi bliver.
***************************************
Noget kan godt tåle at stå en måned mere!

Vi skal på Træf - selvfølgelig skal vi på TRÆF i uge 27, var meldingerne
da vi tog afsked på Midtvejstræffet i 2014. Og det holder - nogen i vort gilde har
allerede lovet at gi' en hånd med og vi andre vil bruge lidt tid til
forberedelserne, når der er træf er der selvfølgelig altid nogle fælles opgaver der
skal løftes og så er der ture og aktiviteter, alt sammen noget der kan læses om
på Sct. Georgs Træf-Venner's hjemmeside, det bliver som altid en hyggelig og
inspirerende oplevelse.
Træffet afholdes på Herning gildernes dejlige ejendom Røddinglund-Center.

Tag med!
***************************************

Friluftsarrangement ved Maribo søerne
Lørdag den 29. august er det planen at booke "Annemonen" som sejler på
Maribo Søerne, med Espens far som skipper. Vi har ikke sat noget
tidspunkt på endnu, det afhænger af sejlplanen, men mon ikke vi skal
mødes en gang over middag, medbringende eftermiddagskaffe med
hjemmebag og madkurv til indtagelse sidst på eftermiddagen.
Du får nærmere besked når vi ved noget mere.
OS

”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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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.

Tirsdag den 4/6
Gildemøde
Gildemøde den 10.maj
var i år henlagt til legetøjsmuseet. Lige
bestemt på tidspunktet for mødestart
fik vi vel årets kraftigste regnbyge (følte
vi) og nogle blev ganske våde. Vi blev
budt velkommen i den gamle og flot
restaurerede mølle af Allan og svigermor. Møllen er en gammel hollandsk
gallerimølle fra 1816. Møllen har malet
korn helt frem til midt i 1950´erne.

Møllen blev i 1964 fredet, men allerede
i 1963 startede en renovering ved hjælp
af midler søgt fra div. fonde og lignende. Sct. Georgs Gilderne i Nykøbing F.
bidrog dengang væsentligt til renoveringen. Allan har, som privatperson,
oprettet og driver legetøjsmuseet. Han
fortalte, at det startede med at han
samlede på gamle porcelænsdukker,
bamser m.m. Da han kunne se at hans

kollegaer i skurvognen (han er uddannet tømrer) begyndte at se mærkeligt
på ham, valgte han at udvide sortimentet til legetøj i almindelighed, mest for
at sikre at ingen skulle misforstå hensigten. I 2003 havde han sin først udstilling
i Staldgårdsladen, da det blev for småt
flyttede han til TH. Østergårds bygning i

Nygade (i gården). I 2008 flyttede han til
den gamle mølle på Ejegodvej (beboelsen) og har nu fået samlet et meget seværdigt udpluk af gammelt legetøj. Foruden Allan og hans familie arbejder 7
frivillige på at holde udstillingen i den
fine stand.
Efter denne gennemgang og kaffe med
kage serveret Allan og svigermor skulle
vi høre hvad gruppe 3 og 4 havde brugt
vinteren på.
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Gruppe 3 havde arbejdet med - Kultur i
nærområdet – Det viste sig at være
ganske omfangsrigt og med masser af
besøg på bl.a. Fuglsang Kunstmuseum,
julekoncert med musikskolen, Biblioteket, et spændende foredrag i Gedser
om Siriuspatruljen samt en besøg på
Marielyst Højskole for at høre en flygtning berette om turen til Danmark og
livet her.
Gruppe 4 som var den egentlige arrangør af mødet havde, meget forståeligt,
arbejdet med gamle lege og mulige
måder at underholde sig på, inden
fjernsynets indtog. Afslutningsvis oplyste gruppen at der på dagen den 10.
maj var 72672 arrangementer rundtomkring i Danmark, fantastisk siger jeg
bare.
På gruppe 2 vegne
Anne-Marie
k

Sommer, sommer – sommerferie –
De fleste af os skal ikke nødvendigvis
gå op i, om det er ferie eller ikke. Et
eller andet sted er der nu alligevel noget ved den periode, som er anderledes end restsen af året. Oven på en
laaaaang vinter et ligeså laaaaangt
forår så er lyset, solen og forhåbentligt
varmen kommet. Vi skal så meget, besøge og have besøg, ses med både familie og venner, grille og hygge i haven
og sikkert meget mere. Jeg håber, både I og jeres familier, får en rigtig god
sommer. Jeg ser frem til at møde jer,
fuld af fornyet energi, til Friluftsgildehal den 20. august i Virkethus.
De bedste sommerhilsner, på gildeledelsens vegne
Flemming

Gildeårets sidste Gildemøde holdes udendørs ved

SORTSØ HAVN
Torsdag den 4. juni 2015 kl. 18.00.
Gruppe 2 skal denne aften fremlægge deres Årsprojekt
og gruppe 4 skal medbringe papir og blyant til at skrive referat med.
Men først skal vi spise vor medbragte mad.

GPS adressen på denne Naturoplevelse er:
Stubbekøbing, Sortsøvej 22.
Skulle I kører forkert og ende i Gedser, så kontakt Kjeld på tlf. 21 77 77 11.

PS: Gruppe 3´s søde piger har bagt kage til jeres medbragte kaffe / the.
På Gruppe 3´s vegne:
Kjeld.
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Sct. Georgs gildet i Rødby

Gildemesteren oplyste, at han ved kontakt til
Landsgildet var blevet foreslået, at man kunne lade
embedet som kansler gå på tur i gildet.

Juni måned 2015
Det er ikke en løsning vi tør binde an med.

Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
E mail: helgelund@stofanet.dk
Mødet den 28.04 et ekstraordinært gildeting hvor
dagsorden med eneste punkt var, at løse problemet
med valg af gildekansler. Tinget fandt ingen løsning.
Man bestemte på mødet, at indkalde til et
ekstraordinært gildeting som man fastsatte til den 26.
maj. Hvor punkter på dagsorden var, nedlæggelse af
gildet og fordeling af gildets økonomiske midler samt de
genstande og effekter, der indgår i gildets drift.
Skatmesteren redegjorde for gildets økonomiske
situation. Skatmesteren fik mandat til salg af gildets
aktie beholdning i Nordea Bank. Da der i gildet er 2
medlemmer, der skyldte et større beløb i kontingent,
blev nedsat en gruppe på 2 personer (Hans Christin og
Helge), der skulle kontakte dem, for at indkræve det
skyldige beløb.

Man blev enige om, hvordan gildets økonomiske
midler og genstande skulle fordeles.
Tre organisationer vil komme i betragtning ved
fordeling af de godt 20.000, som står på vores gilde
konto. Organisationerne er: spejderne i Brandstrup,
Astekerne i Holeby og støtteforeningen Svanevig. De tre
organisationer vil blive kontaktet af Hans Christian og
Inge, der får ansvaret for overførelsen af pengene.
Rita, Inge og Villy påtager sig opgaven med oprydning,
kassering og sortering af materialer, der befinder sig i
gildets lokale i Willers gaard samt aflevering af nøgler til
kommunen.
Jeg har brugt meget af min gildetid på at skrive i Liljen,
jeg ved ikke hvor mange år jeg har været lokalredaktør,
men det begyndte i halvfjerdserne. Jeg har aldrig følt
det som nogen tvang, at skulle aflever en A4 side senest
den 25. Ja, jeg har endda både været gildemester og
lokalredaktør samtidig. Jobbet som lokal redaktør har
altid været det sværeste og besætte på et gildeting .

Nedlæggelse foretages jf. § 12 i vejledning for
gildeledelse.

En anekdote på faldrebet. Der var en gildebroder fra et
andet gilde, der på et tidspunkt spurgte mig om, hvilket
gilde jeg kom fra, da jeg nævnte Rødby gildet, sagde
han: ”NÅ ja, det er det gilde, der aldrig skriver i Liljen”.
Da havde jeg troligt skrevet i Liljen i et par år hver
eneste måned. Han læste tilsyneladende heller ikke
bladet særligt grundig. Men der kan man se, hvor svært
det er at rette et dårligt omdømme. De fleste
redaktører i Rødby gildet, må vi indrømme, har ikke
taget deres ”arbejde” særlig højtideligt.

Valg af dirigent

Dette var det sidste bjæf fra Sct. Gildet i Rødby.

Det blev aftalt, at Villy skulle lave- og udsende
dagsorden til det ekstraordinære gildeting samt bestille
Willers gaard til mødet.
Mødet blev afholdt den 20 maj.
Dagsorden:

Valg af referent
Nedlæggelse af Rødby gildet samt fordeling af
økonomiske midler og effekter.
Helge blev valgt som dirigent. Inge valgt som referent.

vuf
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

Redaktøren ønsker jer
og jeres familier en rigtig
god sommer. Deadline for
Liljen august er den 20/7.

At huske i juni:
7. Familietur.
F A M I L I E T U R søndag den 7. juni.
Den årlige familietur går i år til THORSVANG
Danmarks Samlermuseum i Stege, entre kr. 50,-.
Vi mødes på B. Frems P-plads kl. 10.00.
Mulighed for samkørsel.
Vi medbringer selv vores egen mad og drikke.
Der er borde og bænke udenfor.
Efter besøget på Samlermuseet er det frit, hvad man
vil foretage sig.
Tilmelding til Lotte senest den 1. juni på 40203194.
Gildehilsen Gruppe 4.
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BROLØB – FARØBROLØB.
DEN 5. SEPTEMBER afvikles Farø-broløbet. Som alle ved, har gildet mulighed
for at tjene en skilling ved at hjælpe med en eller anden tjans. Redaktøren har
erfaret, at vi er blevet tildelt en post med vanduddeling til de tørstige løbere/cyklister.
GM og GK skal til et orienteringsmøde her i juni, hvorefter vi vil få mere at vide.

Danmark læser.
Under denne overskrift havde Annelis en overraskelse til os i eftergilden
på Sct. Georgsaftenen. Tænk - vi fik hver en bog med hjem. Der var 5 forskellige titler, såsom ”Hævn” af Robert Zola Christensen, ”Drager over
Kabul” af Morten Hesseldahl, ”Og sådan blev det” af Maren Uthaug,
”Bavian” af Naja Marie Aidt og endelig ”Den sønderjyske farm” af Erling Jepsen. Det er så meningen, at når vi har læst den bog, vi fik med
hjem, så skal vi give den videre til en anden gildebror, og bagi bøgerne er
der plads, så man kan skrive sit navn, inden man sender den videre. Annelis har haft travlt, for hun har skrevet sit navn i alle sammen.
”Danmark læser” er en kampagne iværksat af kulturminister Marianne
Jelved i juni 2013, en kampagne som ønsker at få flere til at læse mere.
De uddelte bøger er i år produceret i anledning af ”Danmark læser dagen” den 23. april 2015.
Der skulle i alt være delt 100.000 bøger ud, det er godt nok mange.
I litteraturen møder vi andre mennesker. Vi oplever meninger, situationer,
tidsperioder, kulturer og lande, som vi ellers ikke ville komme så tæt på.
Man kan læse mere om kampagnen på www.danmarklæser.dk og man må
sige, vi har fået et gruppemøde-emne serveret på et sølvfad, lad os læse og
derefter diskutere/fortælle, hvad vi har fået ud af de enkelte bøger.
Jeg har selv læst ”Den sønderjyske farm” og lært alt om kaninfarme i
Sønderjylland og om sønderjyder som sådan.
Tak til Annelis for at være gaveuddeler for Sakskøbing Bibliotek.
Hilsen Birgit (red.)
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