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Beretning fra DGM
Lolland – Falster Distrikt 2013
Maj 2012:
Ved sidste års distriktsgildeting var det ikke muligt at få besat posten som DGK, hvilket betød at vi fik brugt
vores suppleant på denne post Birthe Flindt. Hen over sommeren lykkedes det at få omrokeret lidt da
Hanne Hansen var villig til at tage opgaven. Det betød så at vi måtte finde en ny til revisorposten.
Opgaverne i DGL har derfor været meget fleksible gennem den første del af året, men det er dejligt at vide
at vi kan hjælpe hinanden også på tværs af funktioner.
Juni 2012:
Jeg har deltaget i Landsgildets projektgruppe Synlighed gennem hele året, møderækken startede i juni hvor
der blev lagt foreløbige planer for de aktiviteter som vi skulle varetage, arbejdsgruppen har afholdt 4
møder i tre spejderhytter på Sjælland, hvor vi på skift står for planlægningen. Det er møder helt i
spejderånden med medbragt madpakke eller lidt brød og pålæg som bliver sat på bordet og hertil er der
vand og kaffe.
Det primære i vore møder er at få sat pilotprojektet på skinner, vi arbejder med at skabe synlighed indadtil
og udadtil i Gilderne, ved at få mere viden om PR, IT og medier.
Juli 2012:
I uge 28 blev der afholdt Midtvejstræf i Sørup, træffet var desværre ikke så velbesøgt som tidligere år, det
kan dels skyldes at Spejdernes Lejr 2012 blev afholdt i næsten samme periode, og vi ved at flere af de
gildebrødre som plejer at komme på Midtvejstræf også var aktive på lejren.
Dem som mødte op fik den sædvanlige gode betjening af Midtvejstræflauget, hvor både de gamle garvede
Ole og Dorthe Simonsen samt de unge Espen Buch Kristensen og Anja Pihlkjær ydede en fortrinlig indsats.
Det er i hvert fald ikke deres skyld at træffet ikke fik den sædvanlige søgning.
Aktiviteterne på træffet er genkendelige og betyder rigtigt meget for træfdeltagerne, men vi må også
erkende at der slet ikke er det samme gang i træffet efterhånden som alle bliver ældre.
Da Amagerhuset også bærer præg af mange års slid, så har 1. Nykøbing F gilde overvejet om det skal sælges
eller hvad der kan gøres fremover ved huset og den skønne naturgrund som det ligger på.
Hvad der skal ske med Midtvejstræf fremover, er i skrivende stund heller ikke afklaret, men det er vigtigt at
få en god dialog om fremtidens muligheder.
Enkelte gildebrødre fra Lolland – Falster Distrikt deltog i Spejdernes Lejr 2012, jeg har hørt at det var en god
lejr med stor deltagelse, men også med store udfordringer i forhold til logistikken.
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September 2012:
Distriktsgilderådsmødet blev afholdt i Nykøbing F., med efterfølgende Distriktsgildehal hvor vi kunne
indsætte Hanne Hansen som ny DGK. Mødet bød i øvrigt på god debat bordet rundt.
Jeg deltog i Gildemesterstævne i Fredericia hvor projektgrupperne skulle fremlægge de aktiviteter de var
kommet frem til. Gruppen Synlighed fik god respons på det foreløbige arbejde og mulighed for at arbejde
videre, så det med tiden kan blive landsdækkende aktiviteter, men først skal der skabes et fuldstændigt PR
og IT projekt som kan præsenteres for gilderne og dermed blive en del af vores mulighed for kurser internt i
gilderne.
Afrika Kalder i Knuthenborg Park, var virkelig et tilløbsstykke her mødtes både spejdere og gildebrødre
under helt specielle forhold, og med dyr som tilskuere til plottet Diamanternes forbandelse.
De gildebrødre der deltog på posterne var ikke genkendelige, jeg har set billeder derfra hvor det er helt
umuligt at se at det skulle være gildebrødre med lidt år på bagen der nu stod som rangers, arkæologer,
dyrepassere, zulukrigere og meget andet. Spejderne fik virkelig gode oplevelser med hjem og denne type
løb kan også kun stables på benene når mange støtter op omkring det, og her er gildebrødrene virkelig
fantastiske.
Oktober 2012:
Rødby Gildet havde opgaven med Fellowshipday og det blev en rigtig dejlig aften, hvor Helge Lund fortalte
om Tordendragens Land – Bhutan, med film om hans egen rejse til landet som virkelig er særpræget og
skønt på mange måder. Festlokalerne var meget egnede til store arrangementer og gav os en dejlig ramme.
Traktementet stod Rødby gildet selv for, og hold da op hvor vi blev forkælet med lækkerier – aftenen
sluttede med en hyggelig Distriktsgildehal.
Jeg har været indbudt til at komme med et oplæg til et Distriktsgilderådsmøde i Bagsværd, da jeg har fortalt
om hvordan vi havde afholdt DGR mødet med gruppearbejde, det ville DGM gerne have at jeg lagde op til
og satte i gang, da DGM ønskede at der skulle ske noget andet en der plejede, det var dejligt at se at alle
tog godt imod og havde masser af engagement til at komme med mange gode ideer der kunne arbejdet
videre med lokalt og på distriktsplan.
November 2012:
Flere gilder er involverede i Landsindsamling i Dansk Flygtningehjælp, der er stadig god brug for den slags
indsamlinger og Sct. Georgs Gilderne i Danmark er virkelig en stor aktør på landsplan. Gilderne er med på
Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, hvilket også er vigtigt i forhold til PR.
Januar 2013:
Distriktsgilderådsmødet blev afholdt i Maribo, hvor vi arbejde videre med Landsgildets projekter: Synlighed,
Fælles identitet og medlemstilgang ved at dele os op i grupper blev der debatteret, skrevet ned og arbejdet
videre med emnerne på lokalt plan, hvilket resulterede i et par tiltag som staks blev sat i gang, fællessiden
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”Mellem gilderne” i Liljen er kommet godt fra start, den bliver brug flittigt. I Liljen fra marts 2013, står alle
resultaterne fra dagens gruppearbejde.
Der blev afholdt Distriktsforum i Horsens, en givtig oplevelse hvor jeg kunne spore mere fremtidsglæde end
i de foregående år. Der blev præsenteret en ny hjemmeside for Landsgildet som nu er kommet i gang,
projekterne fik økonomien med til at forsætte med arbejdet og var en god debat hele vejen rundt.
Vi fik oplyst at landsgildemesteren ikke genopstiller og der skal derfor indsættes nye LGM ved
Landsgildetinget som afholdes i Slesvig til september. Jeg er blevet spurgt direkte om jeg vil lade mig
opstille som LGM, men det har jeg afvist da arbejdet for og i Distriktet ligger mig meget på sinde om end
der kunne have været lagt flere kræfter i det gennem året.
Marts 2013:
Vi havde planlagt en dato med mulighed for et Distriktsarrangement, men af flere forskellige årsager blev
gruppen ikke samlet i tide til at der kunne nås at arrangere noget til denne dato, det har vi taget
konsekvensen af og valgt at flytte Distriktsarrangementet til august 2013, hvor alle gildebrødre vil få
mulighed for at samles omkring et spændende arrangement.
April 2013:
Fra Landsgildet har der været lagt op til at markere Sct. Georgs Gildernes 80 års jubilæum over hele landet,
der blev lagt et par ideer ud som gilderne selv kunne arbejde videre med, jeg tror ikke at denne markering
har været synlig her på Lolland-Falster, men jeg må også tilstå at der har været meget kort tid til
forberedelserne.
I distriktet har vi afholdt tre DGL møder forud for DGR møderne.
Gilderne i Distriktet er stadig meget aktive, så selvom gennemsnitsalderen for gildebrødre ikke falder så ser
det ikke ud til at det har betydning for aktivitetsniveauet. I Liljen er der hver måned masser af oplæg til
hvad der skal ske og gode billeder og referater fra det der er sket rundt omkring.
Jeg har ikke haft mulighed for at besøge gilderne i samme omfang som jeg kunne ønske det, arbejdet har
taget al min tid og mine kræfter, derfor er denne beretning heller ikke kommet ud før mødet, så jeg håber
at I kan bære over med mig ellers er der god mulighed for at få mig skiftet ud, da jeg netop er på valg i år.

DGM
Lis Mølvig Henriksen
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REFERAT af distriktsgildeting for Lolland-Falster Distrikt
Sted: Virkethus, den 15. maj 2013
Til stede var 19 gildebrødre der repræsenterede de 5 gilder.
Afbud: GM. Jannie Johansen, Sakskøbing, GS. Birgitta M. Jensen, 1. Nykøbing

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3. Forelæggelse af distriktets regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
A: Distriktsgildeledelsen stiller forslag om nedsættelse af kontingentet
5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
til distriktet.
6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
DGM er på valg – er villig til at modtage genvalg
DUS er på valg – er villig til at modtage genvalg.
7. Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år )
8. Drøftelse af arbejdet i distriktet.
Beretning fra gilderne: fortid og fremtid
9. Eventuelt.

AD1 Til dirigent valgtes Kjeld Mikkelsen og til protokolfører Birte Larsen.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidig, at gildetinget var beslutningsdygtigt ifølge lovene; og dagsordenen blev godkendt, dog blev punkt 4 flyttet til under
punkt 5.
AD2 DGM gennemgik sin beretning, hvorefter den blev omdelt.
Besse takkede Lis for ikke at stille op som Landsgildemester.
Villy fortalt at til distriktsarrangementet den 17. august, vil John Engelbrecht være den ene
foredragsholder, den anden ville evt. være Leif (Salle) Nielsen. Vedr. distriktsarrangement den
17. august, mente Besse at det var for sent meldt ud. Victor synes at dette arrangement var for tæt
på Fellowshipday, den 23. oktober.
Ole: Vedr. Midtvejstræf til referat fra Ole Simonsen:
Underskud fratrækkes i det til Midtvejstræf hensatte beløb i Distriktet på 5.793,51 kr
Der er således nu 614,31 kr hensat til Midtvejstræf i Distriktets regnskab.
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”Midtvejslauget havde overvejet at aflyse årets Midtvejstræf pga. den store fælles korpslejr, som
blev afholdt 2 uger efter træffet, da vi vidste at mange gildebrødre var involveret i afviklingen af
lejren, men efter adskillige henvendelser og tilsagn om deltagelse, valgte vi at gennemfører
træffet i uge 28 (som er en uge der ligger fast).
Regnskabet udviser et underskud da deltager antal og dermed indtægter stort set er halveret i
forhold til sidste træf, da en hel del med tilsagn alligevel udeblev.
Lejrplads og husleje for 7-8 dage skal jo betales, samt diverse grundindkøb mm.”
Rådighedsbeløbet er optjent af træfdeltagerne gennem årene og er således ikke en udgift for
distriktet.
Midtvejstræffet er sat på stand by for Ole´s vedkommende.
Beretningen blev godkendt.
AD3 Regnskabet var ved en beklagelig fejl ikke blevet udsendt, det vil efterfølgende bliver
udsendt. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
AD4 Dette punkt blev flyttet ned til punkt 5, da det omhandler budget og kontingent fastsættelse.
AD5 Det blev vedtaget at kontingentet til distriktet nedsættes fra kr 30,00 til kr 25,00 pr. medlem
pr. kvartal gældende fra 1. april 2013.
Der blev foreslået at Espen (webredaktør på Liljen) fremover får yderligere betaling for forbrug i
forbindelse med Liljen, der vil komme en opgørelse, hvorefter der fastsættes et årligt beløb.
Budgettet blev godkendt.
AD6 DGM Lis var på valg – hun blev genvalgt for en 2 årig periode
DUS Villy var på valg – han blev genvalgt for en 2 årig periode
Følgende suppleanter blev valgt:
DGM – Torben Baltzer
DGS – Kjeld Nielsen
DGK – Jannie Johansen
DIS – Ellen Larsen
DUS – Anne Kristiansen (skal dog lige spørges først)
AD7 Valg af revisor: Anne Lis Jensen, Sakskøbing
valg af revisorsuppl.: Ole Simonsen. 1. Nykøbing
AD8 Rødby: Har haft frimærkeklipning da de har modtaget en stor mængde frimærker, de
har ligeledes afholdt gildeting, alle blev genvalgt, de er for tiden 17 medlemmer, der er også
afholdt Sct. Georgsgildehal, den 22. maj er der løvspringstur, sommerarrangementet går til
Kramnitze, i august er der gildemøde og til september et besøg på Svanevig Hospice.
Maribo: Har afholdt Nytårsgildehal i Beredskabsstyrelsens nye lokaler. I februar er der afholdt
Februararrangement med sildebord (sild i alle afskygninger), der var inviteret nydanskere med fra
Margrethevænget. Der er også afholdt gildeting, hvor der var genvalg til alle. Sct. Georgsgildehallen blev afholdt på Sundhedscentret, hvor gildernes 80 år fødselsdag blev markeret. Naturlauget
har lige arrangeret en tur til Helgoland hvor der var 25 deltagere med, en god tur. Victor meddelte at
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de lige havde mistet en gildebror (Berit Volsgaard), kommende arrangementer: Nattergaletur,
Friluftsgildehal den 12. juni hvor alle er velkommen. Til august er der opstartsmøde.
Sakskøbing: Har haft Nytårsparade med efterfølgende Nytårstræf for spejdere, forældre og
medlemmer fra Sct. Gerorgsgildet. Har afholdt Nytårsgildehal og bengnaverfest med folkedans,
der er ligeledes afholdt gildeting, hvor der var genvalg til alle. Har i april afholdt Sct. Georgsløb
for spejderne, samt Sct. Georgsgildehal med optagelse. Der har også været bowlingaften i
Maribowl, samt en tur til Mallings kløft som ligger syd for Stensved. Af kommende arrangementer
kan nævnes en sejltur med Anemonen.
1. Nykøbing: Har afholdt Nytårsgildehal, bowlingturnering i Februar, gildeting hvor der var
genvalg til alle, Sct. Georgsgildehal blev holdt sammen med 2. gilde, hvor Landsgildets 80 års
fødselsdag blev markeret.
Ole Vedr.” Amagerhuset”:
Der skal ske noget nu! – Udlejning af ”Amagerhuet” kunne sådan lige dække de værste
udgifter i 2012, for 2013 ser udlejningen lidt bedre ud på nuværende tidspunkt, hvordan vil
vi takle opgaverne i den fremtidige drift, regnskab, udlejning, tilsyn, renovering og løbende
reperationer.
Vi har på tinget og efterfølgende opstillet 3 senarier:
1. Søge, midler til en omfattende renovering af hus og toiletbygning og evt. lave et
”Arbejdstræf”. (Nogle af Midtvejstræf deltagerne vil i så fald gerne deltage) Det skulle
så være i uge 28, da der ikke bliver træf på Rodbjerggaard. Arbejdstræffet vil i så fald
blive afholdt i Spejderfondens regi.
2. Finde interesserede spejderorganisationer, korps, divisioner eller kredse der vil drive et
center, sammen med eller uden ”Spejderfonden”
3. Afhænde stedet, dvs. at sælge ”Amagerhuset” med tilliggende jorde og køre Spejderfonden
videre med provenuet til bl.a. uddeling og støtte efter fondens vedtægter.
Alle realistiske ideer og modeller modtages gerne og helst i overskuelig fremtid.
Spejderfonden administrerer ”Amagerhuset” og 1. Gilde ejer det. Er der nogen (gilder eller
lignende) der kan bruge huset? . Skal ”Amagerhuset” + 8 tdr. land sælges? Pengene sættes ind
i Spejderfonden. Vedr. Midtvejstræf – er det på distriktsplan helt slået ihjel?
Den 23. maj er der aftentur til Gedser Redningsstation.
2. Nykøbing: Har afholdt Nytårsgildehal på Cafe Klint på Torvet i Nykøbing. Vi arbejder i
grupper med emner som styrker gruppen og dens medlemmer, emnerne forelægges de øvrige i
gildet, har desuden deltaget i samlermessen med et ”miniloppemarked”, overskud på kr. 2500,00.
Sct. Georgsgildehallen afholdt sammen med 1. Gilde, spejdere + FDF inviteret – desværre deltog
kun 5 spejdere.
Ny gruppedeling i august, hvor der også afholdes Friluftsgildehal.
AD9 Eventuelt:
Victor: Glemte at nævne, der var afholdt byløb, en god aktivitet med synlighed
Lis: Spurgte hvem der har overvejet at tage til landsgildehal?
Flemming: 2. Nyk. gilde deltager
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Victor: Det er for stort og for dyrt – Nej tak
Flemming: Forsøger at samle gildemestrene, får aftalt dato inden aftenen slutter.
Besse: Hvor mange fra distriktet deltager i Midtvejstræffet?
Svar Ole: Det er ganske få, tror ikke der er interesse i distriktet for arrangementet!
godt besøg til Friluftsgildehallerne fra Maribo og Sakskøbing.
Hvad har Distriktet af mening om dette?
Svar Lone Sakskøbing: Mener ikke der er interesse.
Flemming: Ikke den store interesse fra gildebrødrene.
Anni Sakskøbing: Har der tidligere været stor interesse fra distriktets gildebrødre?
Svar Ole: Ja
Besse: Skal det være distriktet eller en selvbestaltet gruppe der står for Midtvejstræffet?
Kjeld: Kan konkludere at der ikke bliver truffet en beslutning i dag.
Ole: Vender tilbage med spørgsmål ved et gilderådsmøde.
Flemming: Forstår godt Ole’s frustration
Anja: Sagen afgøres på gilderådsmøde i september..
Besse: Efterlyser oversigt over gildeledelsernes mailadresser:
Anja: Gilderne kan sende oplysningerne til Espen, så kan han oprette en liste.
Gildetinget sluttede kl. 20.45
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Sommeren nærmer sig
Distriktsgildetinget er godt overstået, der var ingen ændringer på posterne i Distriktsgildeledelsen.
Den fælles datoplan er nu opdateret i Liljen og arrangementer vil desuden blive annonceret på
siden ”Mellem Gilderne”, 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.
Et referat er undervejs og når måske med inden Liljen går i trykken ellers må I have lidt
tålmodighed.
I ønskes alle en skøn sommer, med ønsket om at vi ses på tværs af gilderne i den kommende
sæson.

DGM
Lis Mølvig Henriksen

Så er DUS-gruppen nået så langt, at vi tør offentliggøre dato, sted
og indhold for arrangementet i august 2013:
Sted: Blæsenborgskolen, Maribo.
Dato: 17.08. 2013.
Tid: 09.30 - 15.30.
Vi opfordrer alle til at reservere denne dato allerede nu.
Endeligt tilmeldingsskema i næste nummer af Liljen.
Arrangementet er med ledsager.
Der er entreret med en foredragsholder om formiddagen og en over middag.

Med gildehilsen
Villy DUS
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Skal du være med til Byløb i Nykøbing??
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……

Tirsdag 11. juni kl. 19 mødes vi ved Bjørnebrønden på Torvet i Nykøbing F

Efter Byløbet mødes vi til hyggeligt samvær på Czarens hus, hvor der er uddeling af præmier og så
får vi kaffe/te og nyder sommerens kager.
Hvis vejret er godt (det har vi bestilt), så sidder vi selvfølgelig i gårdhaven.

Pris 40 kr.
Af hensyn til bestilling på Czarens hus, skal der være tilmelding til dette arrangement!
Tilmelding senest den 6. juni på:
lmhenriksen@gmail.com eller mobil: 26 22 67 47

PS: Alle kan være med, uanset man ikke går godt, bruger rollator eller andet – det skal ikke være en
hindring for en god aften i selskab med øvrige gildebrødre fra nær og fjern.

2. Gilde Nykøbing F - Gruppe 1
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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

ONSDAG DEN 12. JUNI 2013 KL. 19,00.
Vi mødes på Torvet i Maribo kl. 18,30 hvor der vil være mulighed for samkørsel.
I skal selv medbringe mad og 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.
Vi skal også fejre to x Kirstens 25 års gildejubilæum.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen Maribo
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Maribo

En gildebror er gået bort

www.sct-georg.dk/maribo

Berit tabte kampen mod dragen, selvom
hun kæmpede bravt.

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

Juni
3.
7.
12.

Sejltur med middelalderskib
Nørregade Teatrets
”Hvem støver af…”
Friluftsgildehal

Juli
Ingen arrangementer.

Kirsten & Kirsten – 25 år 
Den 1. juni har de to piger Kirsten Johansson og Kirsten Rasmussen (bedre kendt
som ”Tenka”) 25 års jubilæum i Sct.
Georgs Gildet.
Vi ønsker stort tillykke.

Friluftsgildehal
Onsdag den 12. juni kl. 1900.
Se indbydelse under ”Mellem gilderne”
forrest i bladet.

Hun var en rigtig spejder. En man kunne
stole på. En som altid engagerede sig i de
opgaver, hun stod overfor med godt humør
og hun var pligtopfyldende og omhyggelig.
Der skulle være styr på de ting, hun havde
med at gøre.
Berit blev optaget i Maribo Gildet i 1978 og
var gildebror i 35 år.
I perioden fra ...1992... til ...1997...bestred
Berit posten som kansler.
Hun har altid engageret sig i, hvad gildet
foretog sig. Om det var byfester, økseløb,
forårsreng ring i Torrighytten og julebasaren, hvor hun organiserede delikatesseafdelingen og selv lavede en del af de velsmagende ting.
Hun kunne godt presses til en sang med
tilhørende udklædning om roerne på Lolland. Også her oplevede vi ofte hendes
smittende latter.
I en periode først i 80erne var der mangel
på ledere hos ulveungerne i Maribo og her
tog Berit en tørn sammen med tre andre
piger fra gildet. I kraft af sin uddannelse,
havde hun gode lederevner og organisationstalent. En tid vi ofte tænker tilbage på
med stor glæde.
Berit elskede mennesker og derfor trivedes
hun godt i gildet, med sit positive livssyn,
humor og gode humør. Man gik aldrig forgæves.
Vi vil savne Berit meget.
Ære være Berits minde
gildehilsen Nina
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Helgoland maj 2013
Welkoam iip Lunn – står der på kanten af
Helgoland, når man kommer sejlende til
øen. Den første tanke er, at der er faldet
nogle bogstaver ud af en tekst, og at det er
da en elendig havnefoged, der ikke kan
sørge for at turister og andet godtfolk får et
ordentligt førstehåndsindtryk af øen. Men
som altid bliver man klogere, når den virkelige verden sniger sig ind på en. Teksten
er på helgolandsk, en blanding af tysk,
dansk og engelsk, en dialekt, der nu kun
tales af ganske få på Helgoland, og betyder
Velkommen til Helgoland.
25 glade mennesker med tilknytning til
Sct. Georgs Gildet i Maribo havde begivet
sig ud på den vanskelige opgave at finde
den Tyske ø Helgoland, der ligger ca. 70
kilometer vest for Tyskland og er den mest
øede ø Tyskland har.
Bevæbnet med GPS, rutebeskrivelser,
kort over Nordtyskland, en Berlingo og tre
voksne mennesker, der normalt regnes for
rimeligt tænkende, lykkedes det med kun få
afvigelser fra en fornuftig rute at nå Büsum,
hvor vi skulle bo på Hotel Zur Alten Post,
hvor der var føntørrer på værelserne. Hvilken luksus. Andre havde også haft problemer undervejs, men derom har jeg ikke
sikre informationer, så den del af turen skal
der ikke tales mere om.
Hele projektet gik ud på at opleve Helgoland, hvor ingen af deltagerne før havde
været.
Helgoland er en stor rød sandstensklippe,
der rager 61 meter op over Nordsøen. Den

er 1,7 kvadratkilometer stor og har ca. 1500
indbyggere. Der er ikke drikkevandskilder
på øen, så der samles regnvand til mad, bad
og drikke. I tidligere tider måtte man i tørre
somre bruge havvand til daglige fornødenheder, for at spare regnvandet. Lignende
problemer kendes dog også andre steder i
verden, som f.eks. på Færøerne.
Udover hovedøen findes også en badeø,
der hedder Düne, der stjæler de 0,7 kvadratkilometer af de føromtalte 1,7. Her kan
der bades med sæler.
Fra gammel tid kunne man ikke med
større skibe komme helt ind til øen. Mindre
både måtte fragte mennesker såvel som
gods til kysten. Lokalt har man bevaret
retten til denne ilandsætning, og derfor blev
vi med bævende hjerter flyttet af store
stærke mænd over i mindre motorbåde og
sejlet i land. Og omvendt ved hjemturen.
Det er et højdepunkt ved besøg på Helgoland.

Vi blev guidet rund på øen af en lokal
mand, der vidste alt både godt og skidt om
de lokale forhold. Øen blev på det grusomste mishandlet under og især efter 2. verdenskrig, hvor den var under engelsk herredømme. Man sprængte den i stumper og
stykker, for at forhindre fortsat tysk flådebase. Først efter en del år blev øen givet
tilbage til tyskerne, der så kunne genopbygge den. I dag lever man udelukkende af
turisme, da det er toldfrit område.
Ønskes flere faktuelle oplysninger om
Helgoland kan de findes på nettet, hvor
man også kan få rettet eventuelle fejl i
ovenstående.
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Efter 2,5 times sejlads (så lang tid tager
det hver vej) var vi tilbage i Büsum, hvor vi
med et lille turisttog blev fragtet næsten til
hotellet. Undervejs blev vi, af togføreren
underrettet om, at der i byen findes et vandrehjem. Det var tilsyneladende det eneste
spændende i hans øjne. Vi blev sat af ved
museumshavnen, og om den var der ingen
kommentarer, selvom der lå en mængde fint
restaurerede skibe, der nok var en bemærkning værd.
Tilbage på hotellet indtog vi en tre retters
menu med vin og vand. Noget af dette vand
må man undervejs lade, og her oplevede
herrerne nok de fornemste toiletforhold
Tyskland kan byde på. Foran hver kumme,
hvor man normalt står op, når man er en
mand, var der placeret rokokkostole med
rødt fløjl. Efter nogen øvelse og en del
besvær lykkedes det at lære at sidde og tisse
opad. Det var ikke let!
Næsten alle fik maden samtidig og vi blev
mætte og glade. Lidt nattesæde blev det til
rundt på diverse værelser, da der ikke var et
egnet lokale på hotellet, hvor vi kunne indtage toldfrie varer fra Helgoland. Måske
kan en klage til Horesta i Danmark påvirke
det tyske hotelforbund således, at der på
alle tyske hoteller oprettes et frirum for
danskere med trang til natlige udskejelser.
Dette var en strøtanke.
Efter et overdådigt morgenmåltid og en
lille skarp ved ”Førerbilen” drog vi søndag
morgen af mod Rickling, hvor vi frekventerede et minibryghus. Her var der rundvisning ved en ældre langsomtgående (ny
hofte) herre, der qua en forbindelse til Frilandsmuseet i Maribo, hvor han sælger øl til
glade danskere ved særlige begivenheder,
talte en fantastisk blanding af dansk og
tysk. Han var klart bedre end danskerne til
dansk måtte en enkelt deltager sande. Vi
smagte hans øl og fik håndmadder af den
bedste tyske slags. Det var svært hyggeligt.
Øllet der blev købt med hjem af flere af
deltagerne, skal i øvrigt drikkes hurtigt, da
holdbarheden er begrænset (læs på flaskerne). Så nu lyder opgaven på hvem der
købte øl, hvorefter det gælder om at hjælpe
dem af med det inden det bliver udrikkeligt.

Ved dette sidste vandingssted tog alle
afsked med hinanden og kastede sig ud i
fornyede trængsler på de tyske lande-og
motorveje. Det lykkedes os at nå til Burg
uden svinkeærinder, hvor vi drak en kop
kaffe inden færgeturen tilbage til Danmark.
Det var en fantastisk god og veltilrettelagt
tur med det bedste vejr, der kunne ønskes.
Ingen søsyge og kun få solskoldede. Tak til
tilrettelæggerne. Og tak til deltagerne for
godt samvær.
Niels Erik Jehrbo
(skrevet efter voldsomt pres fra Susanne)

Gildets hjemmeside
Nogle af jer har nok bemærket, at vores
hjemmeside nu ser lidt anderledes ud.
Indholdet er stort set det samme, men siden
er nu lidt mere simpelt bygget op.
Den største ændring er, at nenubjælkerne er
flyttet fra venstre side til toppen. Det betyder desværre, at når man ruller ned på en
side, forsvinder nenubjælkerne ud af billedet for oven. Den nemmeste måde at
komme tilbage til toppen er at trykke
Ctrl+Home.
Hvorfor er den så ændret?
Der er der to årsager til.
1: Den gamle side brugte Java, og i Javas
nye versioner, er sikkerheden så stor, at det
kan give gener for brugerne.
2: Den gamle side kunne ikke læses på en
iPhone eller iPad; det kan den nu.
God læselyst på www.sct-georg.dk/maribo
/ tba
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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

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 juni:
05. Sejltur med ”Anemonen”.
15. SommerafslutningsTUR.

Sommerferie:
Når juni måneds arrangementer og gruppemøder er
slut, så har vi sommerferie.
Deadline for LILJEN august
er den 20. juli, og her fra
ønskes I og jeres familier
en rigtig god sommer.
Red. hilsen Birgit.

SEJLTUR/FAMILIETUR med ”Anemonen”.
Gruppe 3 inviterer hermed til familietur ved
Maribo onsdag den 5. juni (grundlovsdag). Vi
mødes ved Domkirken i Maribo kl. 14,
Anemonen” sejler kl. 14.30. Turen varer ca. 1
time og sejler rundt om øerne. Det koster 65 kr.
pr. deltager. – Da nu tidspunktet er ændret i
forhold til, hvad vi først havde planlagt, så synes
vi, det vil være hyggeligt at drikke kaffe på båden.
Man har selv sin kaffe og kopper med, og gruppe 3 sørger for kagen. Håber det bliver
en fin tur og at vejret er med os. Der var tilmelding den 15. maj og billetterne er
bestilt, men EFTERTILMELDING er mulig til Birgit og Jørgen på 54704161 eller
mail: bogjlohse@gmail.com indtil 1. juni.
Gildehilsen Lilian, Gr. 3.

SOMMERAFSLUTNING. Den 15/16. juni til Baunehøj Fritidsområde, nærmere betegnet Nørre Vedby Grusgrav.
Naturgruppen arrangerer sommertur med mulighed for naturoplevelser, grillmad,
hyggeligt samvær osv. Der er mulighed for overnatning i SHELTER, og hvis man er
med på den, skal man selvfølgelig selv medbringe det nødvendige udstyr hertil.
Med hensyn til grill-arrangementet medbringer man selv kød, pølser eller hvad man
nu har lyst til at grille samt drikkevarer. Naturgruppen sørger for tilbehør så som
salat m.v. Vi satser på at mødes på spejderområdet i Baunehøj kl. 15 lørdag
eftermiddag, tag gerne familien med. Tilmelding gruppevis senest den 10. juni til
Anne-Birthe på 21287868. Der vil blive opkrævet et rimeligt deltagergebyr. Med
tankerne på mange tidligere skønne familieture i gildet, håber vi på rigtig god
opbakning.
Stor hilsen fra Naturgruppen.
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Sct. Georgsgildehal den 29. april. (ref.)
20 deltagere mødte til gildehallen på Saxenhus. Gildemesterens tale handlede om det
længe ventede forår. Der var optagelse af Catarina Huelle, som fortalte, at hun var
gammel spejder, og gerne vil fortsætte med at være noget for andre mennesker.
Alis blev hædret for sit 40 års medlemskab af gildet, som var den 23. april og fik
overrakt en gave. Skatmesterposten blev overdraget til Jane B. og Anni blev takket
for de to år hun har været skatmester i denne omgang. Vi hørte
Sct. Georgsbudskabet og dannede kæde med aflæggelse af gildeløftet.
I eftergildehallen blev der serveret en lækker tunsalat og Jette havde bagt dejligt brød
hertil. Snakken gik lystigt som altid. Alis takkede for gaven og fortalte om den
oplevelse hun havde ved sin optagelse, som var ekstra festlig, da gildet netop denne
aften fejrede sit 40 års jubilæum på Hotel Saxkjøbing, og der var lagt en rød løber
foran højsædet. Catarina blev budt velkommen af Jane P. til svendegruppen og af
Anne-Birthe til Naturgruppen. Jørgen sluttede af for gruppe 3 med en lille
godnathistorie.
Tak til Gruppe 3 for et godt arrangement.
Ref. Gr. 4, Bodil.

BOWLINGTUR
Den 8. maj mødtes 28 gildebrødre og fæller ved Bowlingcentret i Maribo. Det er
første gang, at gildet i Sakskøbing prøver denne form for aktivitet, men den rigtig
gode tilslutning gør måske, at det ikke var sidste gang.
Alle var mødt i god tid, så vi var klar til at spille kl. 19, der er jo en del forberedelser –
man skal have fundet de rigtige sko og der skal indkøbes forsyninger, så man ikke
kommer til at lide af væskemangel under spillet.
Alle var ”i stødet” og spillet kunne begynde, der blev gået til den på alle baner og
der var både begejstrede udbrud men også nogle dybe suk – når kuglen tog renden
hele vejen ned af banen.
Jeg har ikke overblik over, hvem der fik den bedste
score, men det er jo i princippet også ligegyldigt, når
bare vi havde det sjovt.
Efter spillet var der dækket kaffebord til os og vi
hyggede os en times tid – snakken gik i hvert fald
lystigt.
Tak til gruppe 1 for et godt, hyggeligt og anderledes
arrangement.
Anni – Gruppe 2.
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TUR til MALLINGKLØFT. (ref.)
Den 14. maj hen mod aften var det heldigvis det skønneste forårsvejr, og 13 gildefolk
havde fundet vej til mødestedet, hvor vi skulle gå ind i skoven. Her mødte vi Inger fra
Vordingborggildet, som vi havde inviteret med, og hvor heldigt - for Inger kendte
kløften ud og ind, idet hendes svigerfar havde været skovfoged på stedet i en
menneskealder. Det var fantastiske naturbilleder, der viste sig for vores øjne. Jeg er
tæt på at mene, det er noget af det smukkeste, man kan finde i Danmark. – At det så
også var lidt af en udfordring, (i hvert fald for en gammel kone som mig) at forcere
bække og stejle skrænter samt en trappe, der faktisk ikke var der mere, - ja det gjorde
jo turen til en ekstra spændende oplevelse. Vores medbragte klemmer spiste vi
siddende på nogle store træstammer med en skøn udsigt over Storstrømmen. Vi
kunne vælge at gå samme vej tilbage eller gå ad stranden hen mod Farøbroen, vi
valgte stranden og passerede det smukt renoverede ”strandhuset”. Inger sagde, at hvis
vi gik videre langs
vandet kunne vi komme helt hen under Farøbroen, det så ud til at være ”lige
derhenne”, men vi var godt klar over, det ville blive en ekstra tur på mange kilometer,
så det takkede vi nej til. – Stor tak til naturgruppen for denne dejlige oplevelse.
Hilsen Birgit. Gr. 3.

Det er Jonna, der har været i gang med kameraet, det er der blevet nogle
meget fine billeder ud af.
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