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Erfaringer gør det muligt for dig at genkende
fejl, når du begår dem igen.
Oscar Wilde (1854-1900) irsk forfatter

Sommer forude…

Nu nærmer den søde varme tid med ferie – afslapning og udendørs hygge sig…..
Allerede nu varmer vi os udendørs og har fortrængt den bidende kulde – snevejret og vinterens korte
mørke dage, nu er det de lange lyse dage med masser af sol til vore vinterblege kroppe som giver ny energi
til vore aktiviteter.
Vi ændrer vore aktiviteter, glædes over fuglenes morgen kvidren, de solrige dage og de dejlige aftener hvor
roen sænker sig. Enhver årstid har jo sin charme men sommeren giver os så meget at frydes og glædes ved.
Men vi ved også at sommeren er den årstid som går hurtigst og snart er vi i gang med den nye sæson, så
mødes vi til alle de planlagte aktiviteter som nu vi ”plejer” og forhåbentlig kan vi mødes med gildebrødre på
tværs af gilderne.
Jeg har nydt at være på besøg rundt omkring i gilderne, hvor jeg har følt mig meget velkommen og fået
mange gode snakke. Det er en af de aktiviteter jeg vil forsøge at fastholde i min kalender, fordi det giver
mig så meget.
Den fælles datoplan vil nu blive til at se i Liljen og kan desuden blive indført i Distriktets kalender på
hjemmesiden, så har alle chancen for i god tid at melde sig til et af de spændende arrangementer der
foregår i de øvrige gilder, gør brug af det og det vil helt sikkert berige dig også.
I ønskes alle en skøn sommer med ønsket om at vi ses på tværs af gilderne i den kommende sæson.

DGM
Lis Mølvig Henriksen
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Referat af Distriktsgildeting den 18. maj 2011 på Sakskøbing Vandrehjem.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent og protokolfører.
Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
Forelæggelse af distriktets regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
 A: At DIS og GIS fra Distrikts gilder er fældes om at arrangere
Fellowshipdagen, men at stedet det afholdes på, kan gå på skift.
 B: At der nedsættes en gruppe som er med til at skaffe frivillige og planlægge
aktiviteter til kommende Midvejstræf.
Forelæggelse af budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til
distriktet.
Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
 DGM er på valg – modtager genvalg.
 DUS er på valg – modtager genvalg
 DIS har valgt at fratræde hvervet – emner til DIS sendes til DGM.
Valg af revisor og suppleant (valgene gælder 1 år).
 Beretning fra gilderne: fortid og fremtid.
Drøftelse af arbejdet i distriktet
Eventuelt.

Afbud fra: Kjeld Mikkelsen, 2. Gilde Nykøbing F.
1. Flemming Sunke, 2. Gilde Nykøbing F. blev foreslået og valgt til dirigent og Jannie
Johansen blev foreslået og valgt til protokolfører. Dirigenten konstaterede, at tinget var
rettidigt varslet.
2. De fremmødte havde ingen kommentarer til DGM,s skriftlige beretning, der var
fremsendt til alle GM’er og DGL’er og som blev bragt i Liljens maj-nummer. Antallet af
gildebrødre er faldet igennem det forløbne år.
År:
2010 - 2011
 Rødby:
20 - 18
 Sakskøbing: 42 - 39
 1. Nyk.:
19 - 14
 2. Nyk.:
30 - 28
 Maribo:
54 - 54
Beretningen blev godkendt.

3. DGS gennemgik regnskabet, tilføjelse til regnskabet er, at vi har en 800 kr. aktie i Spar
Lolland som ikke var kommet med på regnskabet, men den vil blive solgt, da vi har
oprettet en konto i Nordea i stedet, af praktiske grunde for DGS.
Der blev stillet et spørgsmål ang. Posten til Liljen: Det er fordi Liljen blev udgivet i
papirform t.o.m. august måned 2010. Regnskabet blev godkendt.
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4. A: DGM uddybede forslaget.
Kommentarer fra Gilderne: GM 2. Nyk.: rigtig god ide. GM Maribo: Hvem skal være
formand. GM Rødby: Vil gerne fortsætte som hidtidig, men er åben for nytænkning.
GM 1. Nyk.: GIS må gå foran, da det er et Distrikts arrangement. GS Maribo: Har alle
gilder en GIM? Efter en drøftelse enedes man om at Distriktets GIS skulle være
tovholder og de gilder der ikke havde en GIM skulle stille med en deltager.
B: Kommentarer:
GM 2. Nyk.: Man skulle stille med en deltager fra hvert gilde.
GM Maribo: Har undret sig over, hvorfor det ikke har heddet 1. Nyk og ikke et distrikts
arrangement.
GM 1. Nyk.: Har ikke set forslaget før det blev udsendt i Liljen, en stor del af arbejdet i
dag bliver udført af Gilde-Klanen, men ved sidste Midvejstræf manglede vi indslag fra
de andre gilder, på nær Sakskøbing, som vi ikke lige fik brug for, men vi kan også
bruge nogle til det praktiske. Gilde-Clanen vil også gerne lave Midtvejstræf i 2012, og
vil gerne have hjælp.
DGM: Det handler om at understøtte, vores egne gilder er lidt usynlige, og da det er et
stort arbejde, bør vi andre støtte dette og være med til at bære det.
GM Maribo: Vi vil gå hjem og spørge, om der er nogle, der vil være med i sådan en
gruppe.
GM Sax.: Vil ligeledes tage det med hjem.
GM Rødby: Bør med på Gildeting, hvor man kunne vælge 1 til dette.
Vi enedes om, at gilderne går hjem og spørger, om ikke der er nogle, der har lyst til
det, og vender tilbage med et svar til DGM.
Ang. arr. Til Midtvejstræf, som man gerne vil have input til fra de andre Gilder, må
disse helst ikke koste noget og det skal helst være lokalt på Falster eller Lolland.
5. DGS fremlage budgettet for 2011/2012, med et lille overskud på 3250 kr. Kontingentet
for næste år vil være uændret. Budgettet blev vedtaget.
6. DGM Lis Mølvig Henriksen ( 2. Nyk) genvalgt – Suppleant Torben Baltser. (Maribo)
DUS Villy Grønlund Hansen (Rødby) genvalgt – Suppleant Anne Kristjansen (
Maribo)
DIS Solveig Garsdal ( 2. Nyk.) valgt – Suppleant Ellen Larsen. (Maribo)
Det var dejligt at Solvig selv meldte sig til posten som DIS, det kom bag på os andre,
da det ikke er let at finde kandidater, men igen hvor er det dejligt, taget i betragtning at
Solveig var med på et afbud. Stor tak til Solveig og velkommen i Distriktsgildeledelsen.
7. Revisor Hanne Hansen blev genvalgt og suppleant Ole Simonsen blev genvalgt.
8. Maribo: Nytårsparade – Nytårsgildehal i Nørregade teatret – Udv. Gildeledelsesmøde
– Frokost i spejderhuset – Gildeting hvor der valgtes en ny GS – Byløb, hvor der
blevfortæret 26 familiepizzaer – Sct. Georgsdag – 60 og 50 års Jubilæer – Tur til
Sverige – Friluftsgildehal.
Sakskøbing: Nytårskomsammen med spejderne – Nytårsgildehal – Konfirmand event i
Maribo domkirke – Virksomhedsbesøg på Svanevig Hospice – Gildeting GK og GS
valgt – Påskemarked – Gildehal med optagelse af svend og væbner – 40 års
Jubilæum – Nattergaletur – Sommergrilfest hvor gildet fejres for sit 65 års jubilæum –
Vi deltager i støt din by – med pengegave og salg fra turisthuset, går til både nye
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skulpturer og blomsterudsmykning og juletræ m.m.. Motionspladsen trives og inden
Pinse vil der være en Introdag med instruktører – Kulturnat den 30 sep. 2011 –
Frugtfestival - Loppemarked.
1. Nyk.: Flere arrangementer aflyst p.g.a. vejret bl. a. Nytårsgildehallen. Udvidet
gildeledelsesmøde hvor alle 14 medlemmer var indbudt, til en positiv diskussion ang.
Fremtiden, her blev der sat nogle mål op og der blev lagt et nyt program, hvor vi
mødes alle 1 gang om måneden og grupperne blev nedlagt. Aftentur lavet om til
arbejdsdag afsluttende med grill.
Rødby: Gildemøde med foredrag fra Galapagos øerne – Gildeting ny GK valgt – 40
års jubilæum – Forårstur til Søholt – Sæsonafslutning med Petanque og grill. – Efter
sommer tur til stranden.
2. Nyk.: Nytårsgildehal i Gedser – Fastelavnfest på ”Nykøbing Slot” – POP´s 65 års
jubilæum – Gildeting – Sct Georgsgildehal – 40 års jubilæum – Foredrag om
Jødedommen – 2 dage med rengøring i naturen.
9. POP takkede for den check, han havde modtaget til sit 65 års jubilæum, og da der
gerne ville vides, hvad pengene skulle gå til, kunne POP sige, at de ville blive brugt til
noget, der kunne lette hverdagen med hensyn til bedre hørelse f. eks. en ny telefon.
Tak til alle.
Ole Simonsen ville sige: med hensyn til Midtvejstræffet, var det lejrdeltagerne som
hjalp til med kartoffelskrælning og andet vedr. dagens opgaver.
GM 2. Gilde Nykøbing F. (Mona Jacobsen) havde lidt spørgsmål til Liljen, hun bedes
skrive en mail direkte til Espen.
21 gildebrødre deltog.
Tinget sluttede kl. 21.35
Jannie Johansen
Protokolfører
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Datoplan for Distriktet 2011/2012
2011

Distriktet

1. Gilde Nykøbing F

August

September

2. Gilde Nykøbing F
16.8 = Friluftsgildehal

6.9 = DGR (Maribo)
28.9 = Distriksgildehal
med Ridderoptagelse

8.9 = Friluftsarrangement

8.9 = Gildemøde

6.10 = Gildemøde

11.10 = Gildemøde

8.11 = Fødselsdagsgildehal

8.11 = Fødselsdagsgildehal

5.12 = Julestue

6.12 = Julemøde

Distriktet

1. Gilde Nykøbing F

2. Gilde Nykøbing F

17.1 = DGR

12.1 = Nytårsgildehal
GL‐møde og
spejderfondsmøde

5.1 = Nytårsgildehal

Februar

23.2 = Gildebowling

7.2 = Fastelavnsmøde

Marts

8.3 = Gildeting

8.3 = Gildeting

April

4.4 = Gildemøde
19.4 = Sct. Georgsgildehal

19.4 = Sct. Georgsgildehal

?.5 = Aftentur

8.5 = Gildemøde

?.6 = Sæsonafslutning

12.6 = Sæsonafslutning

Oktober

November

25.10 = Fellowshipday
12.11 = I‐dag i Slagelse
13.11 = Dansk
Flygtningehjælp
Landsindsamling

December
2012

Januar

Maj

23.5 = DGT

Juni
Juli

Uge 28 = Midtvejstræf

Uge 28 = Midtvejstræf

Sakskøbing

Rødby

Maribo

August

24.8 = Friluftsgildehal

29.8 = Gildemøde

22.8 = Gildemøde

September

10‐11.9 = Loppemarked
17‐18.9 = Frugtfestival
30.9 = Kulturnat

14.9 = Gildemøde

2011

Oktober

??.10 =
Virksomhedsbesøg

November

8.11 = Åben Gildehal
20.11 = Julemarked

December

7.12 = Julestue
24.11 = Enliges Jul

11.10 = Gildemøde

21.11 = Gildemøde

19.11 = Jubilæum
26.11 = Julebasar

25 ‐

5

2012

Sakskøbing

Rødby

Maribo

9.1 = Gildehal

8.1 = Nytårsparade & Taffel
25.1 = Nytårsgildehal

8.2 = Gildemøde

7.2 = Udvidet GL møde

13.3 = Gildeting

13.3 = Gildeting

23.4 = Sct. Georgsgildehal

11.4 = Byløb
24.4 = Sct. Georgsgildehal

8.1 = Nytårstræf med
spejderne

Januar
Februar

9.1
= Nytårsgildehal
??.2
= Sangaften
6.3 = Gildeting

Marts

April

29‐
23.4 = Sct. Georgsløb
31.3 = Påskemarked
for spejderne + Sct.
Georgsgildehal

Maj

22.5 = Løvspringstur

Juni

15.6 = Sæsonafslutning

1.6 = Nattergaletur
13.6 = Friluftsgildehal

Juli

Alle disse datoer vil også snart være at finde på hjemmesiden under kalender.
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND 2011

Sct. Georgs Gildet i Maribo indbyder igen i år alle gildebrødre med ledsagere i
Lolland-Falster Distrikt til friluftsgildehal på Kråruplund.

Torsdag den 16. juni 2011 kl. 19.00
Vi mødes på Torvet i Maribo kl. 18.30 hvor der vil være mulighed for samkørsel.
Man bedes selv medbringe mad og drikke og campingstole. Der er borde på
Kråruplund.
Gildehallen er en lukket gildehal, idet der foregår væbneroptagelse.
Friluftsgildehallen er en mangeårig tradition og igen i år er skoven frisk og
grøn, musikken spiller og der vil være mulighed for at nyde duften fra lejrbålet.
Tilmelding er ikke nødvendig
Med stor gildehilsen
Besse – Grethe - Victor
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk
Deadline: Den 15. i måneden før

Juni
16.
30.

Friluftsgildehal
Tur til naturområde ved Majbølle

Juli
Ingen planlagte arrangementer

Fødselsdage i juni
14.

Karen Jeppesen – 50 år

Vi ønsker stort tillykke.

Henriks 50 års jubilæum
d. 26-4-2011
I strålende sol mødte 36 gildebrødre op for
at lykønske Henrik med denne store dag,
som er så få beskåret at opnå. Skal dette
mål nås, skal man som Henrik starte i en
tidlig alder – hvilket jo ikke just er gildernes kendetegn i øjeblikket.

Victor bød alle velkommen og lykønskede
Henrik samt overrakte blomster og vin.
Derefter var det distriktsgildemester Lis
Henriksen, der overbragte hilsner fra såvel
distrikt som landsgilde. Samtidig kunne hun
sætte 50 års guld nålen på Henriks revers,
hvor den sad flot ved siden af den gamle 25
års sølv nål.
Fra gildebrødrene
talte først Ilse, som
bl.a. havde samarbejdet med Henrik
ved opstart af det
tidligere Bloddonorkorps og derefter Jøsse, som
pralede med, at
være en af de få,
der var med til Henriks optagelse. Han
kunne også berette om en vis skepsis ved at
optage Henrik som gildebroder. Hans jyske
herkomst spøgte, men som der så blev sagt:
”man kan vel altid lave ham om til en lollik”.
Dette, kan vi se, er lykkedes til fulde. Alle
taler handlede om Henriks store engagement i gildet, hans fornemme måde at løse
forskellige opgaver på – bl.a. frimærkelaug,
arkivlaug, tidligere kansler - og hans gode
samarbejdsevner, som gør, at ingen går
forgæves, når der er en opgave, der skal
løses. Efter en masse hyggelig snak ved de
små borde, sluttede Besse med at overrække en gave fra gildebrødrene. Hun
omtalte endnu et kendetegn ved Henrik og
Kirsten – nemlig, deres dør, der altid har
været åben i mange forskelligartede gildesammenhænge”
Berit
Klik på dette link og se billeder
http://www.sctgeorglf.dk/gallery/gallery_maribo.php
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Sct. Georgs Gildehal
Efter en fin reception gik alle videre til Gildehallen. Vi var så privilegerede at syv
gildebrødre fra 2. Vordingborg, havde lyst
til at opleve vores måde at lave gildehal på.
Samtidig stødte yderligere fem af vores
egne til. Gildemesterens tale handlede om
hans bogreol. Et sted han ofte fandt inspiration til sine gildemestertaler. ”Her mødes
man med en ny ven og en gammel når man
genlæser”. Et sted som oplevedes genkendeligt for de fleste, hvilket kunne aflæses af
de mange små positive nik og grin. Sct.
Georgs Budskabet var i år skrevet af en
finne og havde budskabet: Det gode liv. Det
har og er stadig svært at definere, men
enige er alle om, at det er individuelt og
afhængig af den tid, vi lever i, hvorfor det
er meget omskifteligt.
Efter at alle havde bekræftet vores gildeløfte blev vores nye Skatmester Grethe indsat og Susanne kunne tage sin kæde af og
indtage de meniges pladser. Henrik læste
gildeloven og en højtidelig Gildehal kunne
afsluttes med sang og fanesammenrulning.
I efter gildehallen indtog vi byens største
lagkage, som Nina havde sponsoreret. Hun
blev 65 år denne dag – endnu et stort tillykke. Beslutningen (truffet på Gildeting)
om at alle skulle blande sig blev effektueret
ved, at vi trak numre. Efter snakken og
stemningen at dømme, en rigtig god ide.
Generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk
Folkehjælp var inviteret til at fortælle om
organisationens arbejde. Der opereres såvel
nationalt som internationalt og indsatsen
kan deles i tre hovedområder: socialt
arbejde (eks. sommerlejre for udsatte børn,
julehjælp til enlige forsørgere), udviklingsarbejde (eks. skolebyggeri, vandbrønde) og
katastrofearbejde (eks. genhusning og nødhjælp)
Et kæmpe stort arbejde, som, via et budget
på 130 mill. kr., yder en uvurderlig hjælp på
mange felter. Dette udløste spontant
spørgsmålet: ”Hvordan kan I lave/gøre så
meget for så få penge?” Jeg er overbevist

om, at mange sad og havde lyst til også at
give deres bidrag på en eller anden måde.
Så - tlf. 70 220 230, post@folkehjaelp.dk
eller Dansk Folkehjælp, Industriparken 4,
4960 Holeby og hør mere om hvad du kan
gøre. Lauget havde på forhånd besluttet at
aftenens overskud skulle tilfalde dansk
Folkehjælp. En disposition som mange
fandt helt oplagt.
Sluttelig tak for en meget fin dag til Gildeledelse og Internationalt Laug og mere tillykke til Henrik.
Igen et gildearrangement der gav meget stof
til eftertanke.
Berit

TUSIND
TAK for en
spændende og
dejlig
eftergildehal
hvor i var så
venlige at fejre
min 65 års
fødselsdag.
Det var en festlig og helt specielt oplevelse
at fejre den sammen med alle jer og meget
rørende.
Også tak for vinen, den vil vi nyde, Boye
og jeg.
STOR gildehilsen fra
Nina

Tur til Torrighytten
Lørdag den 7. maj 2011 fra kl. ca.11
begyndte en livlig trafik ad skovvejen til
Torrighytten.
Ilse/formand for Torriglauget havde kaldt
til familietræf.
Efterhånden var der en forsamling af 22
børn og voksne i alderen 3-81 år +1 hund.
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Alle blev omhyggeligt indskrevet i Torrighyttens gæstebog.
Solen skinnede fra en skyfri himmel. Vinden var fralands, så ved bålpladsen bag
hytten var der en dejlig solplet i læ.
Pludselig opstod der et mylder: Nogen
startede bål til snobrødsbagning. – Andre
bar alle husets stole og borde ud i solen til
et langbord for hele selskabet.
I solen stod også et stort fad med snobrødsdej. – Den blev meget høj og flot!
Men det var ikke tid til at gå til bords!
Det var tid til en gåtur ad den smalle skovsti
vestpå langs vandet til “Charlottehøj”,
som alle “besejrede”. – Nogle endda flere
gange!
I det klare vejr lå “Fejø” nok så tydeligt. Og
i “Ståldybet” lå mange mindre både med
ivrige fiskere! –Det siges at hornfiskene står
i stimer rundt om Lollands kyster p.t.
På hjemvejen var der tid til at undre sig
over snegle og en arm muldvarp, der lå lidt
for stille! – De spinkle skovbundsblomster i
alle regnbuens farver. – Den lille bro
over bækken, som man kunne hoppe ned
fra! “Mor Karens hus”, som havde klaret
sig under oversvømmelserne.
Ved hytten stod langbordet og ventede indbydende i solen, så madpakkerne “forsvandt
som dug.“ Godt, at man
kunne få
suppleret
med sit eget
hjemmebagte
snobrød! Fyldt med
“Rasmus
Klump-syltetøj”! - Der var nu nogen, der
var mere til Ninas og Ilses hjemmebag til
kaffen! –Og så var der nogen, der var til en
tur til “sovstrup”!
Solen og havluften gjorde sin virkning på
os alle. Og ved 15-tiden blev det tid til at
bryde op.
Vi kørte hjemad i den smukke lollandske
natur, hvor de sødtduftende gule rapsmarker
stod i højeste flor.

1000 tak til Ilse og hele Torriglauget for en
dejlig dag!
Birgit
Klik på dette link og se billeder
http://www.sctgeorglf.dk/gallery/gallery_maribo.php

Friluftsgildehal
Se indbydelse på distriktets sider.

Tur til Majbølle
Så er der igen mulighed for en lille tur ud i
naturen.
Vi mødes i Spejdervænget
torsdag den 30. juni kl. 1730
og kører samlet til Majbølle, hvor vi spiser
vores medbragte mad og går en tur langs
Guldborgsund og fuglereservatet ud til tunnelen.
Da man selv skal medbringe mad og drikke
er tilmelding ikke nødvendig.
Torben
Naturlauget

Rettelse
I sidste nummer orienterede vi om en heldagstur til Nakskov Fjord.
Men sætternisser var på spil, idet datoen var
forkert.
Turen er
søndag den 11. september.
Der kommer nærmere både her i bladet og
på vores hjemmeside.
Naturlauget
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt- Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 5486.1779 E-mail: Kihas1@hotmail.com.

KALENDER, juni 2011:
Mandag d. 6 juni: Sæsonafslutning, Gavnø Slotspark.
Uge 28: 1. Gildes sommer-hygge-arbejdstræf i Sørup.
Torsdag d. 8. September: Friluftsarrangement kl. 18.

Der er arbejde nok til dem der vil arbejde!

Men der var også plads til hygge,
på vores arbejds-hygge og grillaften,
der blev bl.a. muret, spulet tag og
vasket af i køkkenet.
I næste omgang skal huset males og
taget spules færdigt, hvorefter det
også skal males.
Under hyggen med grillen kom ideen til,

Gildetræf i uge 28 for alle der har lyst til
at deltage – familie, venner m.fl. – vi
planlægger ugen når vi er der – vi arbejder – vi kører til stranden med ungerne –
vi tager på tur. Du/I kan komme når det
passer Jer.
Alt sammen hvis huset ikke bliver lejet ud.

Er du interesseret så kontakt Ole S.

******************************************************************************************

Sæsonafslutning mandag den 6. juni!
I Gavnø slotspark,

hvor vi alle møder ved parkeringspladsen kl. 18.
Vi medbringer vores madkurv, drikkelse mv. Skulle vejret mod forventning ikke være med, os giver Anja og Espen husly til indtagelse af de kulinariske herligheder og sætter vand over til en kaffetår.
Vi satser på en aftale om samkørsel fra Nykøbing F. ved 17 tiden.
Ring til gildemesteren på tlf. 2330 9343.
Vi glæder os til at se Jer på disse kanter! Anja og Espen.
******************************************************************************
Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, nogle af os
vil aflægge Verdens Jamboreen i Sverige et besøg, ses vi igen den 8. september til et arrangement i vort område – flere ting er i spil, men de sidste aftaler skal lige på plads. Vi skal dog mødes kl. 18.
Gildeledelsen ønsker alle en god sommer!
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: moelvig50@gmail.com

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

Deadline for indlæg er d. 15.

Aktivitets og møde kalender:

Sæsonafslutning. Gruppe 2+3 arrangerer. Gruppe 5 referat.

Friluftgildehal kl18.30 Gruppe 4 arrangerer. Gruppe 3 referat
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Sæsonafslutning Torsdag d. 9. juni 2011
Vi mødes ved Tingsted Kirke, kl. 18,30. Bemærk tidspunkt !
Kirkens præst, Christina Rygård Kristiansen, viser os rundt og fortæller om de flotte
kalkmalerier.
Efter besøget i kirken kører vi til ”Amagerhuset”, hvor vi i den lune sommeraften
spiser den medbragte mad.
Husk!: Drikkelse, kaffe/the, bord og stol.
Grupperne bager kage.
Vi håber at kunne samles om bålet for at synge sammen.
Hanne Ejlersen har lovet at komme med guitaren.
Arr. Grupper medbringer sangbøgerne.
Partner og venner er velkomne.
M.v.h.: gr. 2 + 3.

Vi rydder op!
Ryd-op gruppen har holdt et planlægningsmøde, og har nu fundet de første datoer :
Fredag den 10. juni 2011 ser vi på området omkring Zoo i Nykøbing F.
Fredag den 17. juni 2011 ser vi på Anlægget i Stubbekøbing.
Vi mødes kl. 18,30 i begge tilfælde.
Husk selv at tage trafikvest med (ikke så nødvendig i Anlægget) + arbejdshandsker.
Og tag en kop med idet vi håber, at der er nogle der laver en kop kaffe med lidt kage
til os.
Tilmelding til Fritz senest en uge før de anførte datoer.
Såfremt der melder sig færre end 6 til, aflyser vi.

Hilsen
Randi, Fritz, Jørgen og Vibeke
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FRILUFTSGILDEHAL tirsdag den 16.august 2011 kl. 18.30
4.gruppe indbyder til friluftsgildehal med overflytning i ”Anlægget” i Stubbekøbing.
Bemærk det ændrede tidspunkt!
Efter gildehallen spiser vi vores medbragte mad, siddende på vores medbragte klapstol
og undervejs vil Jørgen Hansen fortælle om ”Anlæggets” historie og udvikling op til i
dag.
På glædeligt gensyn på gruppens vegne
Birthe

Sommerferie
Men inden denne friluftsgildehal skal vi (nogle af os) holde sommerferie.
Jeg vil hermed ønske alle der kan, en rigtig god sommerferie.
Samtidig medfølelse til dem der ikke kan holde sommerferie (pensionisterne). De har
ellers altid så travlt, så de kunne godt fortjene det. Men måske kan regeringen få det
med i 2020 planen, så at når jeg skal på pension, kan se frem til ferie, afslapning og
feriepenge.
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Sct. Georgs gildet i Rødby
Juni 2011
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Tlf. 54605370
E-mail: helgelund@stofanet.dk
Sct Georgs Gildehallen blev afholdt den
26 april i Willers Gaard. Blandt de fremmødte
var distriktsgildemester Lis endvidere 4
pårørende og 15 gildebrødre.
Gildehallen blev en lang affære, da gildehallen
indeholdt, næsten alle de aspekter en Sct.
Gildehals aften kan indeholde.

”Du har altid med stor energi gået ind i en
opgave, hvis du var med på ideen, og aldrig
skånet dig selv, og altid blevet ved lige til det til
sidst fungerede, din ihærdighed er stor, ja selv i
udenlandske butikker kunne du i 30 graders
varme, falde for ting eller, som du selv ville
have sagt det, uundværlige sager som julestuen
i Willers Gaard overhovedet ikke kunne
undvære, og Ove måtte modstræbende bære det
hele hjem. Alt blev gemt på 1. sal fra år til år, i
skunken der var i forbindelse med det værelse,
vor mange af juletingene var kommet til
verden, og derinde i skunken, lå det så, og
svedte tran hele sommeren, til det igen blev
jul.”
”Kære Inge - det var en rigtig julehistorie,
fortalt her i sommervarmen, alt andet lige
håber jeg, at du havde en rigtig god dag den 26
april”
Masser af snak ”flød” frem og tilbage over
bordet, og klokken blev mange, før de sidste
gik hjem.

Fødselsdage i de kommende måneder:

Henrik blev optaget som væbner, og han afgav
et godt og fyldigt væbner svar. Gildemesterens
talte handlede om vores traditioner, som vi i
gilderne har mange af. I gildehallen oplæste
gildemesteren Sct Georgs budskabet, der i år
var skrevet af en finne. Budskabet handlede om
gode råd til et rigt liv. Efter budskabet blev
broderkæden dannet, og gildeløftet aflagt.

Tillykke, tillykke, tillykke.

Jævnfør gildetings vedtagelse fra den 23 marts,
stoppede Inge som gildekansler som følge af 6
års reglen, Birgit blev indsat i stedet for. Tak til
Inge og tillykke til Birgit.

I juli måned hvor Liljen ikke udkommer, fylder
Jørgen Christiansen 65 år den 11.07.2011
- hjertelig tillykke med dagen.

I efter gildehallen blev Inge fejret på behørig
vis, da hun havde 40 års jubilæum i gildet.
Rita havde stået for arrangementet, og havde i
dagens anledning lavet en flot og lækker tre
retters menu. Under fejring af Inge holdt Rita
og Tom tale for jubilanten.
”Inge -jeg tillader mig at refererer et lille afsnit
fra talen, som Rita holdt for dig den 26.04.”

Else Marie fylder 50 år den 16.06.2011
hjertelig tillykke med dagen.

-

Den 17 juni holder Rødby Gildet sin 43. års
fødselsdag kl. 1800 i gildemesterens
sommerhus Lærkevangen 74 i Kramnitze.
Bemærk at tidspunktet er fremrykket med en
halv time i forhold til tidsangivelsen i vores
program.

Ja, så holder Liljen sommerferie, og
udkommer igen til august, og alle ønskes en
rigtig god sommer.
*******
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S A K S K Ø B I N G.

Lokalredaktør
Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
Telefon 54704161.
e-mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i juni:
17. Grillarrangement.
Sommer- grill- og 65 år.
Fredag den 17. juni kl. 18.00
på Birkevej. Der bliver tændt op i grillen,
gruppe 2 sørger for salatbar og hvad dertil
hører, samt tallerkener bestik osv. - til
billigste pris. I kommer selv med kød og pølser, hvad man
nu hver især har lyst til.
Egne drikkevarer medbringes også. Gruppe 2
sørger for kaffe, og i anledning af vores
gildes 65-års fødselsdag giver gildet lagkage
som dessert.
Vi håber at se alle grupper slutte op om
denne hyggelige aften, og tilmelding skal ske
gruppevis, senest den 14. juni
til Michael på 54706205 eller mail:
mie@force.dk

Stor sommerhilsen Gruppe 2.
Mindeord over
Roland Svalgaard-Andersen.
Efter at have været alvorligt syg her i foråret
fik Roland fred den 10. maj, 89 år gammel,
han sagde selv, han havde haft for mange
fødselsdage nu. - Det er underligt og vil være
et savn ikke at skulle se Roland møde op til
gildets arrangementer. Pligtopfyldende som
han var, meldte han nødigt afbud, og selv om
det er flere år siden, han stoppede som
faneherold,
så har han rigtig mange gange trådt til som
afløser, altid med værdighed og respekt for
opgaven.
I mange år meldte Jytte og Roland sig til jul
for enlige, og mange andre opgaver har de

løst igennem årene. Mange af os har vist
også været på besøg i Minibyens værksted i
Maribo, hvor Roland stolt viste sine
bygningsværker frem, der har ikke ligget en
sten forkert på de huse, Roland har bygget i
Minibyen, det er helt sikkert.
I september 2005 havde Roland været
gildebror i 50 år, han blev fejret på behørig
vis og var meget glad og stolt heraf.
Der er mange minder at tænke tilbage på, bl. andet husker vi, Roland flot mødte op i
sin gamle gule spejderuniform, (som måske
lige strammede en anelse) men godt gået, da vi til Spejderbevægelsens 100 års
jubilæum var med til SUN-RISE i
Saxenhushaven. En gammel spejder er gået hjem. Æret være
Rolands minde.
Birgit og Jørgen.
Sct. Georgsgildehal. (ref.)
Vi mødtes oppe under loftet på Saxenhus.Et
stort program havde vi for os, luften var
varm, men dog noget friskere end sidst vi
havde møde på loftet, - rygeforbudet har sat
sine positive spor på lokalet.
Gildemesteren bød velkommen og Gerner
blev hædret for 40 år i Gildet.
Jonna Ebbe blev optaget, og Peter fik i fin
stil redegjort for sit væbnerspørgsmål. Vi fik
hørt årets Sct. G.budskab, vi dannede kæde
og aflagde gildeløftet. Gildemestertalen
omhandlede snyd og bedrag i forbindelse
med diverse indsamlinger bl.a. Dansk
Børnehjælp, som var blevet afsløret. Hvor er
samvittigheden henne.
Til slut blev Lone indsat som kansler og
Anni som skatmester, og der blev sagt tak til Lotte og Peer
som afgik.
I eftergildehallen fik vi lækre landgangsbrød.
Ref. Michael, Gruppe 2.
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D
Diissttrriikktteett hhaarr ppllaannllaaggtt
fføøllggeennddee m
møøddeerr::

2010-2011
September

20 Distriktsgilderådsmøde

Oktober

26

Fellowshipday

November

13

I-dag, Kl 9.00 i slagelse

Januar

17

Distriktsgilde rådsmøde

Februar

28

Distriktsgildehal

Maj

18

Distriktsgildeting

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT
DGM:

DGK:

Lis Mølvig
Henriksen

Italiensvej 55

Jannie Johansen Lunden 5

4800 Nykøbing F.
lmhenriksen@gmail.com

2622 6747

4990 Sakskøbing
2213 3739
jannie.johansen@nordicsugar.com

DGS:

Birte Larsen

Italiensvej 1A

4800 Nykøbing F
Birte_l@Hotmail.com

3024 4616

DIS:

Lisbeth Bælum

Fuglekongevej 54

4930 Maribo
libaelum@yahoo.dk

6177 1946

DUS:

Villy Grønlund
Hansen

Egevej 10

4970 Rødby
eghvgh@hotmail.com

5460 1622

Orenæsvej 31

4700 Næstved
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk

2619 9318

Webred.:

Espen Buch
Kristensen

Deadline: d . 1 5 / 0 7

