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Beretning fra DGM
Lolland – Falster Distrikt 2014
Fra maj 2013 og indtil nu har været et år hvor mine ressourcer har været kørt helt ned på
minimum på grund af min sygdom, det skal ikke være en undskyldning men en forklaring på mit
manglende fremmøde og engagement i gilderne og til Jeres lokale aktiviteter samt på landsplan.
Distriktsgildeledelsen har afholdt tre møder hen over 2013-2014, vi afholder møderne for at
forberede os til LGT, DGR og DGT og udveksle oplysninger som der måtte være behov for.
Vore møder foregår på skift i privat regi af 2-3 timers varighed, vi laver meget korte referater fra
møderne og jeg skriver de mest betydningsfulde ting i Liljen.
Jeg har været involveret i en Projektgruppe under Landsgildet med emnet Synlighed, vi har
arbejdet med emnet synlighed indadtil og udadtil med fokus på PR og IT.
I august 2013 blev afholdt et pilotprojekt vedr. PR som har dannet grobund for yderligere tiltag, så
nu er der afholdt IT kursus i Odense og skal afholdes flere kurser både med PR og IT rundt i landet.
Gruppen Synlighed er nu blevet til en Erfa-gruppe med DGM fra Østdanmark, som mødes ca. 3-4
gange årligt en aften ca. 2-3 timer, for at debattere ”varme emner”. Næste møde er den 4. juni i
Tåstrup.
Distriktsarrangementet i august:
Blev desværre kun besøgt af 28 gildebrødre, så selvom det var et særdeles dejligt arrangement på
Blæsenborgskolen i Maribo, med spændende ildsjæle som foredragsholdere så trak det ikke nok
interesserede til. Det har vi senere fået følgende respons på:
 Det var for tæt på Fellowshipday
 Der er for mange andre arrangementer i august og september
 Det blev ikke annonceret tidligt nok
DGR møde i september:
Var selvfølgelig præget af det forestående Landsgildeting, hvor emnerne til dagsordenen og valg af
LGL blev drøftet og stemmesedler blev fordelt, så os som deltog, kunne være repræsentanter for
hele Distriktet.
LGT 2013:
Et meget flot og veltilrettelagt LGT som blev afholdt i Schleswig på AP Møller skolen, hvor stort set
alt fungerede godt.
Når det bliver afholdt så langt væk geografisk, ved vi at det koster for meget for nogle gilder at
deltage, men til næste år vil LGT blive afholdt i Køge, hvilket må give meget større deltagelse fra
gilderne her fra Distriktet.
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Det blev til en stor udskiftning i Landsgildeledelsen som senere har fået nogle skrammer og mange
udfordringer. Senest har der været indkaldt til ekstraordinært møde for at diskutere Sct. Georgs
gildernes fremtid.
Fellowshipday i Maribo i oktober:
Blev afholdt i administrationsbygningen i Maribo, som var den fineste kulisse til gildehallen som
også gav mulighed for at tænde lys 60 lys for at markere at det var 60 år siden at ISGF’s blev
grundlagt.
Efter gildehal og spisning, var der et spændende indlæg ved generalsekretæren for
grænseforeningen generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, han var en virkelig god formidler og
det var tydeligt at han brændte for sagen, en rigtig ildsjæl som gennem mange år har brugt sig
selv, til at sende budskabet om foreningens målsætning.
Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 10. november:
Rødby, Maribo, Nykøbing F og Sakskøbing var aktive i indsamlingen, som gav et rigtig pænt
udbytte til glæde for flygtningene i Sydsudan, Myanmar, Syrien og Congo.
Distriktsgilderådsmøde januar 2014:
Der var mange emner på dagsordenen, men tiden blev i høj grad brugt til at høre om gildernes
aktiviteter og de forestående valg til Gildeledelsen, som gav lidt hovedbrud især hos Rødby hvor
Gildet har haft det svært i en periode.
Desuden var der tilbagemelding fra LGT, og de oplevelser som kunne bibringes Distriktsgilderådet
mundtligt fra de deltagende gildebrødre.
Der var planlagt nogle udfordringer i form af teamøvelser fra Distriktet, men det måtte vente til en
anden god gang.
DUS og DIS:
DUS møde i marts, her var ingen som meldte sig da Villy ikke kunne deltage, og derfor var
Distriktet ikke repræsenteret.
DIS møde i april hvor Solveig Garsdal deltog, referat er lige modtaget og vil blive formidlet til
Gildeledelserne.
Øvrige aktiviteter:
Jeg har desværre ikke været med til alle arrangementer og aktiviteter som berører Distriktet, jeg
har meldt fra til to møder i Synlighedsgruppen, til Distriktsforum i januar og til seneste aktivitet i
lørdags den 10. maj i Tydal, her var emnet den negative medlemsudvikling og hvordan der kan
gøres noget ved tilbagegangen.
Liljen:
Jeg forsøger at sende alle relevante oplysninger til fællessiderne i Liljen, så hurtigt som det er
muligt, med de deadlines som er nu, kan materiale som er sendt til Espen senest den 20. i
måneden være tilgængeligt for alle den 1. i efterfølgende måned.
HUSK: Liljen udkommer IKKE i juli måned.
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Hjemmesiden: http://www.sctgeorg-lf.dk/ er blevet teknisk opdateret og vi prøver løbende at
forbedre siden, så der skabes et let tilgængeligt medie til gavn for os internt men også gerne med
mulighed for at nogen ”udenfor” kan blive interesseret og rette henvendelse til de lokale gilder.
Der er igen lagt fotos ind, og det er muligt at finde Liljen helt tilbage fra opstarten i september
2010.
HUSK at gilderne selv skal indsende oplysninger til brug for hjemmesiden, f.eks. nye i gildeledelsen
og andet relevant til Distriktets webredaktør: webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Nu står vi overfor endnu et DGT, med valg på flere poster, jeg håber at vi kan få besat posterne så
vi også i fremtiden kan få mulighed for at være aktive både lokalt såvel som på landsplan, for
opgaver er der nok af og vi skal nok gøre os umage for at få alt til at fungere.
DGM - Lis Mølvig Henriksen
________________________________________________________________________________

Det er ganske vist…..
Sommeren er på vej og i skrivende stund har termometeret vist over 20 grader, så nu bliver
sommertøjet taget ud af mølposen og havestolene brugt flittigt.
Men gilderne både lokalt og rundt omkring i Danmark står med udfordringer, som det er vigtigt at
vi tager alvorligt, og gør noget ved!
Når både gilder og distrikter IKKE kan besætte alle posterne, er det et sygdomstegn og vi må finde
ud af hvilken medicin der skal tages, for at få livskraft og sundhed ind i gilderne igen. Vi må hjælpe
hinanden og skabe muligheder for at ændre på den fremtid som er lige om hjørnet, fremtiden er i
morgen og hvis I vil være med til at forme fremtiden, bevare de gode værdier som er i gilderne, og
give en fantastisk bevægelse videre til vore efterkommere, så er det ved at være sidste udkald for
at vende udviklingen.

Med ønskes om en dejlig sommer og ny kampgejst når vi ses igen i august!
DGM
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Midtvejstræf 2014
Fra 28. juni til 5. juli, ved Amagerhuset i Sørup på Falster
Det er 17. gang der afholdes midtvejstræf ved Amagerhuset,
Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et
fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44.
Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år hvor der ikke
var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Det er nu ”Sct. Georgs
Træf-Venner” der afholder det ordinære træf i uge 27 i 2015.
Midtvejstræffet er et uformeldt ”sammenrend” af gildefamilier og
gildebrødre fra hele landet – der kommer med eget telt eller
campingvogn, (der er ikke strøm på pladsen, køleelementer kan fryses).
”Sir Georgs Inn” er lejrens restaurant, hvor
der bl.a. tilbydes fælles vel tilberedt varm
aftensmad, ved tilmelding dagen før
(lørdagene er eneste dage, hvor der ikke
laves mad i Sir Georges Inn) – det er også
her der er mulighed for hyggelige stunder
www amagerhuset.dk
ud på aftenen.
Der er mulighed for et alsidigt program, hvor afslappet samvær
veksler med ture på Sydhavsøerne i egne biler. Nogle aftener foregår
en fælles aktivitet, lejrbål, friluftsgildehal, og den afsluttende grill
bøf spisning med indlagt spontan underholdning i haven.
Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed.
Pris: Voksne 40 kr. pr. døgn – børn (6-15) 20 kr. pr. døgn.
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med et ring eller
en mail, til ”Midtvejslauget” Anja, Espen, Dorte og Ole m.fl., som også
besvarer evt. spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker.
Vi ses på Midtvejstræf 2014,
på laugets vegne Ole Simonsen, tlf. 23 30 93 43, E-mail: osscout@gmail.com
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Friluftsgildehal på Midtvejstræf
Ved Amagerhuset i Sørup onsdag d. 2. juli kl. 20,
med Distriktsledelsen i højsædet.
Gæster er meget velkomne til at tage madkurven med
og få nogle hyggelige timer på træffet!

Læs mere om træffet på hjemmesiden.
Gildeliv er også friluftsliv – vi ses – Midtvejslauget.
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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
TIRSDAG DEN 10. JUNI 2014 KL. 1900.
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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Kom og vær med og blive indført – I Diplomatiets tjeneste
Det er lykkedes os at lave en aftale med Ellen Margrethe Løj, der vil fortælle om et spændende liv.

Tirsdag d. 2.september kl.19.00 i Spejderhytten Poul Martin Møllers Vej 6b.
Entre kr. 75,- inkl. kaffe og kage.
2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com

God sommer
Bortset fra friluftsgildehallen den 10-06,
lukker vi nu ned de næste par måneder, og
samler kræfter til det nye gildeår, som starter med gildemøde den 05-08, hvor vi håber
at se rigtig mange af jer. Mere herom i
augustnummeret af liljen.
Alle gildebrødre ønskes en god og forhåbentlig varm sommer.
Gildeledelsen

Deadline: Den 20. i måneden før

Bemærk at redaktionen holder sommerferie, så de næste nyheder kommer først
til august.

Friluftsgildehal
tirsdag den 10. juni kl. 1900.
på Kråruplund

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE

Juni
10.

Friluftsgildehal

August
6.
Gildemøde
15.
The Sound of Music

Fødselsdage

Juni:
21. Grethe Bjerndrup – 65 år
25. Karen Grethe Larsen – 70 år

Juli:
31. Hanne Hansen – 60 år.
Vi ønsker stort tillykke, og håber I alle får
en dejlig fødselsdag.

Se indbydelse under ”Mellem gilderne”
forrest i bladet.
Kontakt Besse, hvis du har du brug for
kørelejlighed.
Spejderlauget

Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
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Sct. Georgs Gildehal
Sct. Georgs Dag i Sognets Hus den 29. april
2014.
Vores Sct. Georgs Dag var i år speciel, da
vi skulle sige farvel til Victor som gildemester og indsætte Susanne i højsædet.
Tak Victor for 8 gode år og mange gode og
spektakulære mestertaler. Vi har tit fået ord
med hjem at tænke over. Og velkommen
Susanne, godt du sagde ja til stolen, vi glæder os.
Gildehallen foregik i en afslappet atmosfære, med bl.a. små bemærkninger mellem
gildemester og musikken, Victors bedre
halvdel, som har fulgt ham i tykt og tyndt
alle årene. (Det er ikke altid mekanikken vil
som tænkt.). Der blev spillet livlig og smuk
forårsmusik.
Sct. Georgs budskabet var i år skrevet af
Karl Otto Meyer, som blev født i Sydslesvig i 1928. Han fortæller om sin spejdertid
under krigen og om hvor svært

det var at acceptere nazismen. Han flygtede
til Danmark ved hjælp af to spejdere i
januar 1945 og tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Sluttede sit budskab: Måtte vi
alle bestræbe os på at handle efter vores
egen samvittighed- også i kommende tider.
Der er stærkt brug for spejder- og gildeidealer i vores tid. Vær beredt.
Herefter sang vi spejderbror.
Vi fik også optaget en ny væbner. Vibeke
aflagde et vel gennemtænkt gildesvar og var
lidt vemodig over ikke længere at hedde
Svend. :-)
Vi skiftede også dørherold. Hanne K. overgav staven til Victor. Vi sørger for at Victor
ikke falder hen i lediggang.
Eftergildehallen fyldte vi ud med udsøgt
mad lavet af Naturlauget. Tak for det. Der
var fine taler til afgående og tiltrædende.
Helge havde lavet et sanghæfte med dejlige
forårssange. Det var lystigt.
Dejlig aften.
Nina

Den nuværende gildeledelse og herolder i
Sct. Georgs Gildet i Maribo
Fra venstre: Erik, Besse, Susanne, Grethe og Victor
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En Gildemesterkæde skifter hals
Ved Sct. Georgs Gildehallen tirsdag d. 29.
april 2014 blev vi vidne til at Maribo-Gildets Gildemesterkæde skiftede hals og
denne lille historie skal netop handle om
denne kæde.
Det er en tidligere Provincialmesterkæde,
som har været båret af Carl Halkjær i hans
storhedstid som Provincialmester for Sydsjælland-Lolland-Falster Provincial.
Denne historiske kæde blev skænket af Carl
ved Gildets 35-års jubilæum i 1976 (19411976) og det blev samtidig besluttet, at
fremover skulle samtlige Gildets mestre
have deres navn på denne kæde:
1976 – 1984: John Knudsen
1984 – 1990: Knud Meyer
1990 – 1996: Ilse Wandy Pedersen
1996 – 2002: Torben Baltser
2002 – 2006: Helge Christiansen
2006 – 2014: Victor Birch Petersen
2014 –
: Susanne Bjørklund

Vores nye Gildemester får faktisk en rig
mulighed for at trække på over 5 tidligere
gildemestre i vores Gilde (se venligst fotoet
af de ”gamle” GM)
suppl. forklaring til ”yngre” gildebrødre:
Provincial: Tidligere havde man et ekstra
niveau mellem Distriktet og Landsgildet.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev startet
I 1933 og i 1946 blev der etableret de første
Provincialer og de seneste Provincialer er
fra 1968 og alle Provincialer blev nedlagt
med udgangen af 1994. Vores Gilde er jo
fra 1941 og vores Distrikt var underlagt
Sydsjælland-Lolland-Falster Provincial
Carl Halkjær: Medstifter af Maribo-Gildet,
udnævnt til Æresmedlem no. 1 i MariboGildet v/50-års Jubilæet i 1991, 65-års
jubilæum som gildebroder i 2006, død som
99-årig i 2007
Jan Wandy Pedersen

Fem forhenværende gildemestre, som har deres navn
indgraveret i kæden.
Fra venstre: Victor, Torben, Knud, Ilse og Helge
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Tur til Femø
den 10. maj med Naturlauget.
Lørdag den 10. maj tog 12 friske gildebrødre og ægtefæller med færgen kl. 9.30
fra Kragenæs til Femø for at vandre en tur
rundt på øen. Vejret var perfekt, med blå
himmel og sol hele dagen og kun lidt blæst.
Vi mødtes med den lokale guide Anne Lise
og hendes mand Niels (som også er læge på
øen) på havnen på Femø.
Vi startede turen med at gå til Kongevejen,
som er navngivet af Christian den 10, da
han i sin tid besøgte øen.
Herfra fortsatte vi vores vandring gennem
landskabet, med en hele tiden utrolig interessant fortælling om både historie og
nutidsfacts om øen. Anne Lise er født på
øen, og er derfor alt-vidende om både stort
og småt.
I Nørreby stødte vi også på Dronningestrædet, som viste sig at være ret nyt. Ved dronningebesøget i 2010 foreslog og døbte
Dronning Margrethe navnet på vejen – som
ellers havde haft et andet navn.
Efter rundtur i Nørreby indtog vi frokosten i
anlægget, hvor blishønsene svømmede

rundt med deres små kyllinger i anlæggets
lille sø. På den videre vej rundt besøgte vi
øens største loppemarked. Her kunne vi
finde mange mange ting – også planter,
store som små.
”Loppemanden” var forberedt på at vi ville
holde kaffepause hos ham, så han havde
dækket op i gården. Hyggeligt. I hans have
var opstillet en skulptur fra den kendte
kunstner Holger Wedekinch, som er født på
Femø. Hans skulptur er ”los og ræv”. På
Langelinie kan man se skulpturen ”Isbjørnene”.
Turen fortsatte rundt forbi sportspladsen, ad
små stier til brandstationen for til sidst at nå
kirken, som vi også så indefra,
Alt i alt – en rigtig god dag – ikke mindst
på baggrund af Anne Lises levende guidning og fortællinger om øen og de mange
vildtvoksende planter, hvor mange før i
tiden blev brugt som lægemidler til alverdens forskellige sygdomme. – (Niels bruger
ikke disse planter i sit virke!)
Tak til Naturlauget for endnu en god dag og
godt arrangement.
Med gildehilsen
Anne Marie
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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 2014:
Onsdag d. 4. juni: Aftentur. Mødested v/ Nr. Alslev kirke kl. 18.
Lørdag d.28. juni til lørdag d. 5. juli: Midtvejstræf i Sørup.
Onsdag d. 2. juli: Friluftsgildehal kl. 20 på Midtvejstræf.
Onsdag d. 27. august: Friluftsarrangement kl. 18.

Aftentur ud i det blå!
Onsdag den 4. juni, med mødested v/ Nr. Alslev kirke kl. 18,
herfra kører vi mod nord ad snørklede stier til Sortsø Havn, hvor vi
besøger Nr. Alslevs Søspejder Gruppe.
Medbring madkurv, kaffe/te mv. evt. bord og stol. vi spiser ude hvis vejret
er til det, ellers får vi husly på den lille terrasse.
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, så vi kan aftale
samkørsel/afhentning mv., og vi ved hvor mange vi bliver.

Midtvejstræf "Amagerhuset" 2014.
Træflauget (dem der har muligheden) ankommer til Amagerhuset fredag
den 27. og får indrettet sig og bragt de sidste ting på plads.
Lørdag tager vi imod formentlig mange gamle og nye træfdeltagere, om
aften afprøver lauget grillen - og så kører det eller derud af!
Der er friluftsgildehal onsdag den 2. juli kl. 20, med Distriktsgildeledelsen
i højsædet. Tak madkurven med og få en dejlig aften, sammen med
træfdeltagerne og vores gæster.
Selvom der driver sorte skyer over dette dejlige sted m.h.t. salget og måske det sidste træf ved
Amagerhuset, er jeg sikker på at solen vil skinne på os i uge 27, og jeg tror Sct. Georgs Træf
venner vil blive styrket og udbredt - træfide'en er simpel hen for god til ikke at udbrede sig og
finde løsninger. Der er jo det store Træf i uge 27, 2015 og lur mig om ikke nogen finder på at vi skal
ses i 2016 osv.!
Jeg glæder mig til vi ses på træf - Gildeliv er også friluftsliv - m. spejderhilsen Ole S.

Læs mere om træffet på www sctgeorg-lf.dk
****************************

Friluftsarrangement onsdag d.27. august.
Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Hvor vi skal hen vil tiden vise?
Giv lige Gildemesteren et praj om du/I kan deltage.
*****************************
Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god og aktiv sommer!

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
danner rammen om Midtvejstræf 2014, som er det
sidste midtvejstræf i Sørup. Udlejningen ophører ved
udgangen af 2014 og ejendommen afhændes!
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: moelvig50@gmail.com

,

Deadline for indlæg er d. 15.

Er du forhindret, så meld afbud til:
GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62
Mail: cegeskovp@gmail.com
så vidt muligt senest 5 dage før.
Er intet andet er anført - afholdes
Gildemødet /- hallen i Kudu hytten
Poul Martin Møllers Vej, Nyk. F. Kl. 19.00

Aktivitets og møde kalender:
Juni
3. juni: Gildemøde: Grp. 3 + 4 fremlægger årsprojekt. Grp. 2 arr. grp. 1 ref.
August
14. august: Friluftsgildehal i Virkethus

Vi ønsker stort tillykke til
Jytte Petterson som kan fejre 60 års fødselsdag d. 21. juni

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 resten 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 14. august i
Virkethus.
De bedste sommerhilsner, på gildeledelsens vegne
Flemming
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Gildemøde 8. april
Det blev en spændende og inspirerede aften i Gildet.
Gruppe 1 og gruppe 2 skulle fremlægge vinterens temaer for os andre.
Gruppe 1 havde beskæftiget sig med lokale kunstnere og havde været rundt og
besøge udstillinger og været på besøg hos kunstnere her i landsdelen.
Det gav inspiration til at gøre det samme.
Det havde været svært for gruppen at komme ud sammen, men så havde de besøgt
udstillinger hver især, og fortalte om oplevelserne. Der er rigtig mange kunstnere,
som er bosat i vores område, så det er bare om at komme af sted.
Gruppe 2 havde beskæftiget sig med sproget. Vi fik en gennemgang af forskellige
tider af sproget, f.eks. I forbindelse med børnebøger. Birthe læste op af "Den store
Bastian", mange af os har sikkert fået læst op af den. Ufatteligt, at vi, som børn, har
kunnet sove efter de grumme historier. Gurli talte om de nye ord, som kniber sig ind
i vores danske sprog, via IT.
Jytte læste op, om forskellige muligheder i forståelse af udtryk om "liv". Torben
fortalte også om udviklingen i vores sprog.
Vi holdt en pause, hvor vi fik serveret te og kaffe.
Og så blev vi ellers sat på prøve: vi fik udleveret et ark med danske udtryk, men
hvad betyder de? Der var nogle, som havde gode løsninger, og andre lærte noget
igen!
Helt igennem en god aften.
Vibeke

Den store redaktion med alle dens medarbejdere ønsker alle en god sommer

16

krukke, var der altid plads til en smule mere,
selvom krukken synes at være fyldt op.

Sct. Georgs gildet i Rødby

Bagefter blev Sct. Budskabet læst op, der i år
var skrevet af tidligere redaktør af Flensborg
avis, samt mangeårig leder af Det
Sydslesvigske parti og tidligere medlem af
landdagen i Kiel, Karl Otto Meyer.

Juni 2014
Lokalredaktør:
Helge Lund Tlf. 54605370
Mail: helgelund@stofanet.dk
Vi er kommet godt ind i maj måned, men
hvor har den været kold specielt i
begyndelsen, lad os nu se om det gamle
vejrvarsel holder, der siger:

Indsættelsen var meget højtidelig og Villy fik
overdraget såvel gildemester kæden som
mesterens uundværlige værktøj: - Øksen - af
Tom, den afgående gildemester, der hermed
afsluttede en forlænget embedsperiodeperiode
på i alt syv år.
Den periode takker vi dig alle for!

Maj kulde giver laderne fulde.

Hus-kat

Vores Sct Georg gildehal var blevet udskudt
til den 30 april grundet vores problemfyldte
valg af ny gildeledelse på gildetinget.

Fødselsdags fest den 13 juni kl. 1800

På mødet i Willers gaard blev Tom skiftet ud
med Villy, der overtager hvervet som
gildemester. Tillykke med det.

Den afgående gildemester tilbød på vores Sct.
Gildehals møde, at såfremt den nye
gildeledelse ønskede det, kunne gildet godt
afholde gildets fødselsdagsfest i familiens
sommerhus på Lærkelunden i Kramnitze”.

Men inden omrokeringen holdt Tom sin sidste
gildemestertale, i hvert fald i denne omgang,
man har jo i Rødby gildet, gentagne gange
set, at gildemester hvervet er faldet tilbage på
en gildebroder, der før har beklædt posten.

Det bliver spændende og høre fra den nye
ledelsen, om de tager i mod tilbuddet, eller vi
skal et andet sted hen?

Det er små gilders lod, at medlemmerne ofte
optræder som Tordenskjolds soldater.
I sin gildemester tale fortalte Tom historien
om Mayonnaise krukken og 2 kopper kaffe.
Tom oplyste, at det var en historie han havde
lånt.
Alt andet lige handlede historien om, at lige
meget hvad du stopper ind i sit liv, man i
talen sammen lignede med en mayonnaise
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i juni:
2. Sommerfest.
17. Gåtur ved Fladet og Kalløgrå.

Og i august:
12. Tur til Skejten og Fuglsang.
Kære alle.
Dette nummer af Liljen er det sidste inden sommerferien, da der ikke
kommer Lilje i juli, men HUSK deadline til Liljen august er den 20. juli.
Det vil samtidig være en god idè at få de tidligste datoer for september
nævnt i august-Liljen.
Som det ses ovenfor har Naturgruppen arrangeret tur den 12. august, og da
der i år ikke bliver friluftsgildehal, så er det en oplagt mulighed for
alligevel at mødes lige efter ferien og samtidig nyde den smukke natur ved
Fuglsang.
Her fra destination Kalkbrænderivej ønskes I og jeres familier en rigtig
god sommer med et dejligt vejr, som vi alle sammen kan nyde godt af.
Med redaktionelle sommerhilsener
Birgit.

SOMMERFESTEN
den 2. juni kl. 18.00 i Spejderhuset på Birkevej er beskrevet i maj nr. af Liljen, hvor
der bl.a. står:
Medbring selv kød, pølser og drikkevarer, resten sørger Gruppe 4 for.
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Gåtur til Fladet og Kalløgrå.
Naturgruppen inviterer alle med på en vandring ved Fladet og Kalløgrå.
Tirsdag den 17. juni kl. 18.00 mødes vi i Tårs ved P-pladsen for enden af
Skovbyvej v/indgangen til Kalløgrå. - Medbring madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til Annette senest den 10. juni på 54706354.

Tur til Skejten og Fuglsang gods og park.
Tirsdag den 12. august kl. 18.00 mødes vi på P-pladsen ved museet. Naturgruppen
håber mange vil benytte sig af lejligheden til at komme ud opleve den smukke natur i
dette område. Medbring madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til Jonna senest den 5. august på 51895319.

Festligt 100 års jubilæum hos spejderne. (ref.)
Solen skinnede og der blæste en frisk forårsvind den 3. maj, da spejderne fejrede, at
den første spejder blev indmeldt i Sakskøbing for 100 år siden. Spejdere, forældre og
mange andre (også gildefolk) havde fundet vej til spejderhuset. Det var spændende, at
man havde opsporet sønnen af Carl Werner von Linstow, som altså var den dreng,
der blev indmeldt som spejder i maj 1914. Sønnen Torben von Linstow og hans kone
havde taget turen fra Birkerød, og var på denne måde med til at give dagen et
historisk præg. Fra Danmarks Samfundet fik man overrakt en ny fane, og fra
Guldborgsund Kommune en check på 10.000 kr. Der var mange fine hilsener på
gavebordet, også en hilsen fra Gildet på beskedne 2500 kr.
Fra ”sig selv” fik alle spejdere og ledere nye T-shirts samt bogen om Sakskøbing
Spejdernes historie, som Erik
Petersen havde skrevet. - Der var
øl, vand og vin samt sandwiches
(som gildet havde smurt).
Spejderne myldrede ud og ind, og
der var masser af aktivitet på det
dejlige grønne område, mange af
os fik også lejlighed til en sludder
med en og anden gammel spejder.
En rigtig hyggelig og festlig
reception at være med til, - og at festen om aftenen var lige så vellykket, har jeg ladet
mig fortælle fra pålidelig kilde.
Jubilæumshilsen Birgit.(red.)

19

Foredrag og motion. (ref.)
Den 6. maj kl. 19 havde motionsgruppen
arrangeret et foredrag med focus på motion og
egenomsorg. Det blev en rigtig god aften, hvor
Hanne Kofoed fra Sydsjælland fortalte og
forklarede os meget om vigtigheden af at få
motion og i særdeleshed at få motion i det fri.
Foredraget blev holdt på vandrerhjemmet og
var ledsaget af smukke billeder fra årstiderne.
Efter en times tid gik vi over på Familiesundhedspladsen for at få instruktion i,
hvordan redskaberne bruges.
Der var mange deltagere, 25 i alt, heraf ca. 10 som ikke i forvejen kendte meget til
pladsen. Det gav god anledning for os til en snak om at folk skulle prøve at komme
om tirsdagen til vejledning.
Fra Familiesundhedspladsen Lupinparken var mødt et lille hold, mest for at høre
foredraget. - Øvrige deltagere var os fra motionsgruppen samt fra gildet.
Motionsgruppen havde sørget for kaffe og småkager, og kl. 21 sluttede dette vel
tilrettelagte arrangement.
Gildehilsen Birgitte.

NATTERGALETUREN.
Som aftalt mødtes vi hos Lilian og Ib den 13. maj med vores madkurve. Vejret var
ikke helt så godt og lunt som vi kunne have ønsket os, men udstyret med varmt tøj og
tæpper var der ingen nød.
Vi blev modtaget med en hjertelig velkomst, Ib havde lavet bål,
og vi fik arrangeret os på terrassen og fik maden på bordet,
snapsen gjorde godt, og efter et par timers hygge var det blevet
”lyttetid”.De forskellige fuglestemmer ebbede ud, kun solsorten
blev ved at være flittig. Men tilsidst brød nattergalen igennem
og vi fik hørt de dejlige ”triller”.
Det var en rigtig hyggelig aften, omend lidt kold tilsidst.
Stor tak til Ib og Lilian for Jeres gæstfrihed, vi følte os rigtig
velkommen.
Hilsen fra Gruppe 4. Hanne.

En fantastisk dag. (ref.)
De kan nu noget i den naturgruppe, turen til Faxe Sundhedscenter og Faxe Kalkbrud
blev meget vellykket. MÅSKE var det fordi vi på Sundhedscenteret fik
formiddagskaffe med kringle samt en grundig orientering og rundvisning af stedets
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funktioner. MÅSKE var det fordi, der var så utrolig smukt ude ved Kalkbruddet,
MÅSKE

var det vores dejlige madpakker eller MÅSKE var det bare fordi, det var så skønt vejr
og naturen bare tog sig ud fra sin smukkeste side.
Vi sluttede af med hyggeligt samvær med
Faxe Gildet, som havde inviteret os på
eftermiddagskaffe i spejderhuset, - det kom
der megen god gildesnak ud af.
Tak til Naturgruppen for endnu et vellykket
arrangement, som havde 14 deltagere.
Birgit, red.

Det er Jonna, der har taget de fine fotos på denne side, og billedet
på forsiden af ”Sakskøbing” har Anne-Birthe taget. (red.)
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