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Himlen kan være
forunderlig på denne tid!

De første jordbær er også
ved at være klar.

Månedens Citat: "Verden har nok til at dække
alles behov, men ikke alles begær." Gandhi

Lolland – Falster Distrikt

2017 - 2018

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
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DGK:
Kjeld Mikkelsen
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kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2017:
9. maj.
6. september.
25. oktober.

Mødedatoer:
Distriktsgildeting. Arrangør: Maribo.
Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F.
Fellowshipday.

2018:
18. januar.
8. maj.

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing.
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Kære gildebrødre
Selvom termometret ikke rigtigt viser at sommeren er på vej, så kan
det ses på kalenderen.
Snart har de fleste gilder de sidste arrangementer inden vi kan gå på
en velfortjent sommerferie.
Programmerne for næste gilde år er sikkert på plads hos de fleste,
og mon ikke der er lige så meget spændende i vente som altid.
Herfra skal lyde et ønske om en dejlig sommer til alle gildebrødre i
distriktet.
Med gildehilsen
Victor
Distriktsgildemester

Lolland-Falster Distriktsgilde

Victor Birch-Pedersen
Sdr. Boulevard 111 N.
4930 Maribo
21 97 36 22
birch@mkpost.dk

I Sct. Georgs Gilderne
oplever du:
Kammeratskab
Udfordringer
Rummelighed
Ansvar
Friluftsliv
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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 14. JUNI 2017 KL. 19.00
I skal selv medbringe mad, drikke og campingstole. Der er borde på Kråruplund.
Friluftsgildehallen er en mangeårig tradition og absolut et besøg værd.
Kom og få en god gilde- og naturoplevelse.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Med stor gildehilsen
Gildeledelsen Maribo
.
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Maribo

Friluftsgildehal onsdag den 14. juni

www.sct-georg.dk/maribo

Onsdag den 14. juni kl. 19 afholdes der
igen Friluftsgildehal på Kråruplund, hvor
Spejderlauget håber, at mange gildebrødre
fra Maribo og resten af distriktet vil mødes
og få en god aften i dejlige spejderomgivelser.
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Vi starter med gildehal kl. 19, og efter at
have spist den medbragte mad slutter vi
aftenen med hygge omkring bålpladsen.

Deadline: Den 20. i måneden før

Mange gildehilsner
Spejderlauget

Sct. Georgs Gildehal den 25. april
Gildehallen blev afholdt i Sognets hus med
33 gildebrødre og ledsagere. Det var en
lukket gildehal, hvor Gildemesteren læste
en meget gribende historie fra Arne Dahls
roman ”Elleve”. Anne Marie læste Sct.
Georgs budskabet, og vi afgav Sct. Georgs
løftet i fællesskab.

Juni
14.

Friluftsgildehal

Juli
Ingen arrangementer
August
17.

Gildemøde

Fødselsdage i
juli

25.

Mogens Larsen – 70 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Eftergildehallen blev holdt i spansk stil med
tapas og efterfølgende et meget spændende
foredrag af Jørgen Kryger om hans pilgrimsfærd på Caminoen, som blev illustreret med mange flotte fotos.
Den første tur Jørgen havde på Caminoen
var i 2007, og den strakte sig over 7-8 uger.
Det var en tur på 900 km fra det sydlige
Frankrig, over Pyrenæerne og til Finisterre
ved 0 km-stenen. Efterfølgende er det blevet til flere vandringer på Caminoen, hvor
han har mødt en masse spændende mennesker fra hele verden. Det var tydeligt at
mærke begejstringen fra Jørgen.
Det var en hyggelig aften. Tak til Naturlauget og Julebasarlauget.
Med gildehilsen
Erik og Lena Holsko
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Turen til Ratzeburg 5.-7. maj
Nedenfor følger 2 indlæg om turen:
Fredag den 5. maj startede vi turen til Ratzeburg i silende regn sammen med Erling
og Merete. Efter påfyldning af forskellige
tilbud i Bordershoppen tog vi en afstikker
til Burg for at finde en speciel spegepølse,
som Erling (og vi andre) godt kunne lide.
Så gik turen videre mod Ratzeburg, og vi
fik set en masse natur, da vi kørte i kø i 1,5
time; en meget laaang kø. Men vi fik hentet
kaffen ind i bilen og så gik det hele fint.
Endelig viste den rigtige vej sig for os, og
for enden af den stod der Ratzeburg. Vi
fandt vores hotel, som skulle være vores
logi de næste dage. Super værelser og
fantastisk forplejning; det var så fint!
Fredag aften var der dømt aftentur, men
ikke alle kunne deltage, da Otto valgte at
tage trappen på en lidt alternativ måde!!!
Lørdag var der sejltur på Ratzeburg sø, og
efter en dejlig men lidt kold tur, blev vi sat i
land og skulle gå ca. 13 km tilbage; nogle
mente der var 15 km. Der blev nydt mange
pauser i den dejlige natur, og efter endte
strabadser nåede vi tilbage igen til en dejlig
4 retters menu med vin og hygge.

Malente, og fik en skøn frokost hos Petersen bestående af en hel masse skinker, pølser mv.
Derfra sagde vi farvel til hinanden og tak
for en aldeles fremragende tur. Otto vil også
gerne sige tak til dem, der hjalp ham på
benene igen!
Med stor hilsen
Otto og Vibeke
----------------------------------------------------Vi var 21 personer med på denne tur til Ratzeburg. Efter køproblemer på Femernsund
broen kom alle frem til Wittlers Hotel omkring kl. 17, hvor vi skulle bo de næste 2
dage. Nogle blev indkvarteret i anneks med
havudsigt, andre i fine værelser på hotellet.
Lørdag formiddag sejlede vi med turbåden
på Ratzeburger See til toppen af søen Rothenhusen, og herfra gik vi 13 km tilbage til
hotellet. Vi var blevet udstyret med madpakker og drikkelse og holdt pauser efter
behov. Det var en flot tur gennem skov og
langs søen. Alle gennemførte uden problemer.
Søndag formiddag gik turen hjemad igen,
og her gjorde vi holdt ved Eutin Slot hvor
vi fik en guidet rundvisning – på dansk. Et
fint og nyrenoveret slot, der i dag fremstår
som museum, og denne dag blev der holdt 3
konfirmationsfester i nogle selskabslokaler
på slottet.

Søndag var det tid til at vende næsen mod
nord, men først gjorde vi holdt ved Eutin
Slot, hvor vi fik en fin tur rundt på slottet
(dansk guide). Derefter kørte vi videre til
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Herefter kørte vi til Malente, hvor vi spiste
frokost hos Petersen. Petersen er en delikatesseforretning med restaurant, som ligger i
en gammel bygning med charme. I loftet
hang skinker pakket ind i poser til tørring.
Efter frokosten sagde vi farvel til hinanden,
og kørte hver for sig mod Puttgarden fyldt
med indtryk efter en dejlig weekend.
Med gildehilsen
Merete

Byløbet den 10. maj
Onsdag den 10. maj havde Gildet inviteret
Maribo-spejderne, Aztekerne fra Holeby
samt de grønne pigespejdere fra Brandstrup
på byløb i Maribo.
I alt 115 spejdere og ledere deltog sammen
med ca. 20 hjælpere fra Gildet. Der var lavet 5 poster forskellige steder i den østlige
del af Maribo – besøg hos Munks Produkt,
hvor en bil blev mast, og hvor spejderne
skulle gætte vægten af biler samt hvor meget de selv vejede – de skulle måle højden
på Varmeværkets skorsten – de besøgte
Museumsbanen, og fik hørt spændende ting
om tog m.m. – der var sket et uheld, så
spejderne måtte også bruge deres færdigheder i førstehjælp på nogle seniorspejdere
- og så kom samarbejdet på prøve, da
holdene skulle flette ved brug af hinanden.

Hjemmeværnsgården på Hjulsporet, hvor
der blev serveret lækre pizzaer til alle deltagerne.
Alle spejdere fik et flot mærke til at sy på
deres uniform. Dette mærke kom i stand, da
Elfi tændte byens juletræ i november 2016
og herefter donerede 1.000 kr. til byløbet.
Trods regnen var alle i godt humør, og vi i
Gildet var glade for igen at kunne lave noget for spejderne i området.
Med gildehilsen
Besse

God sommer
Nu er første halvår af 2017 snart gået, og
det sidste, der er på programmet i gilderegi
inden vi holder sommerferie, er Friluftsgildehallen den 14. juni. Jeg håber, at rigtig
mange har lyst til at deltage; såvel gildebrødre fra Maribo, som fra andre gilder.
Ægtefæller er også velkomne.
Vores Spejderlaug plejer at arrangere en
meget hyggelig og stemningsfuld aften for
os.
Jeg håber for alle, at I må få en dejlig
sommer, og få tanket energien op, inden vi
mødes igen til opstartsmøde den 17. august.
Nærmere herom i augustnummeret af
Liljen.
Rigtig god sommer alle sammen.
Med gildehilsen
Susanne

Desværre startede løbet i megen regn og
regnen stoppede først, da løbet var færdigt
kl. ca. 19. Alle mødtes efterfølgende i
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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 og juli 2017:
Onsdag d. 7. juni: Aftentur Fuglsang og Frejlev.
Lørdag d. 1. til fredag d. 7. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2017, Turø.

Som det er de fleste bekendt er Ovstrup SpejderCenter nu indviet og vi
har den anledning overrakt et officielt dokument til ophængning i
”Amagerhuset”. Dermed har vi også fået markeret vores 75 års
fødselsdag på bedste vis, ingen kunne vel ønske sig noget bedre end at
enheder fra alle spejderkorpsene, FDF og Sct. Georgs Gildet nu ejer,
udvikler og driver centeret!
Med alle gode ønsker for fremtiden
Ole S.

Aftentur til Fuglsang og Frejlev!
Onsdag den 7. juni kl. ca. 18.30.
Kirsten Ring har inviteret os til, at vi i forbindelse med aftenturen, kunne
spise vores medbragte på matriklen i Frejlev, Kirsten vil fremstille en
kage til kaffen!
For nogle år siden var det et rigtigt møgvejr da vi skulle i Fuglsang Have,
så vi kunne jo prøve igen.
Vi mødes ved P-pladsen, evt. afhentning aftales mm.
Jeg høre gerne om hvem der kommer!
Vi ses Ole S.

Sct. Georgs Træf-Venner- selvfølgelig skal vi på TRÆF i uge 27, var
meldingerne da vi tog afsked på Midtvejstræffet i 2016. Og det holder - nogen i
vort gilde har længe været i gang med planlægning og vi andre vil bruge lidt tid
til forberedelserne, når der er træf er der selvfølgelig altid nogle fælles opgaver
der skal løftes og så er der ture og aktiviteter, alt sammen noget der kan læses
om på Sct. Georgs Træf-Venner hjemmeside, det bliver som altid en hyggelig og
inspirerende oplevelse.
Træffet afholdes fra lørdag den 1. til fredag den 7. juli på DDS søspejdercenter
Turøbund i det skønne sydfynske - det er noget helt specielt når gildebrødre m.
familie, børn, børnebørn fra hele landet er sammen om noget i en hel uge!
Tag med
kammerat
i vor glade
flok af livsmod
og humør
kan du
aldrig få
nok Tag med!
Billeder fra da The T-Bones patruljen afholdt sommerhike på Turøbund i 2016.
særklasse til et træf.
8

2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppens hytte på P.M. Møllers Vej 6B.

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

SOMMER, SOMMER……

Broderloge nr. 38 Humanitas

Når dette læses, håber jeg vi kan glæde os
over et mere stabilt sommervejr, under alle
omstændigheder sommeren er over os. Det
tydeligt tegn er vores netop afholdte maj
gildemøde. Det er blevet til mødet hvor vi,
gruppevis, fortæller hvad vi har brugt vintermøderne til at sysle med. Vi hørte om de
gamle måder at opdele vores land i, vi
hørte om ordener (loger) og vi hørte om seværdigheder på Lolland. Nu vil vi alle
overgive os til vores egne sommer sysle
rier, som sikkert er en skøn blanding af traditioner og nye spændende muligheder.
Herfra skal derfor lyde et ønske om en rigtig god sommer til jer og jeres familier.

Sommerafslutning Tirsdag den 13. juni
kl. 19.00

Stor sommer hilsen
Gildeledelsen

Opslagstavlen
Tillykke med de 70
til Mona Jacobsen 9/6
Carsten Egeskov 8/7
Solveig Garsdal 25/7

Odd Fellow

Odd Fellowlogen Jernbanegade 19
Nykøbing F
Logens overmester vil fortælle om logen m.m.
og er vært ved det efterfølgende traktement.
Bemærk: Bindende tilmelding senest den 5.
juni til Jytte Peterson Pris: 50kr
Konkurrence: Hvad symboliserer kæden med
de 3 ringe ovenover. Skriftligt svar medbringes.
N.B Der er elevator
Vi glæder os til at se jer
Gruppe 3

http://spejderneslejr.dk/da/

Friluftsgildehal:
Vi laver lidt om på traditionerne og
mødes i år i KUDU-hytten
torsdag den 17 august kl. 18.30
Arrangerende gruppe vil som sædvanlig
sørge for kaffe/the og kage, hver enkelt
medbringer selv det man ønsker at spise og
drikke. Derudover medbringer hver enkelt
en god saks, den skal ligge godt i hånden,
vi skal klippe frimærker, gerne til den store
guldmedalje.
Gildehilsen
Flemming
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i juni:
11/6 2017 Naturgruppens arrangement
Vi skal besøge området omkring Godset Frederiksdal og udforske strandområdet.
Vi mødes hos Annette og Leif på Maribovej kl. 10.00.
Vi arrangerer fællestransport derfra. Husk madpakken og drikkevarer.
Ansvarlig for arr: Annette Brylle tlf. 41183132

Ingen arrangementer i juli måned - GOD SOMMER
HUSK: Deadline for indlæg i Liljen for august måned er 20 juli 2017
REFERAT:

Sct. Georgsdag
Sct. Georgsdag, den 23. april, kan vel med rette betegnes som en af de vigtigste dage i
spejderkalenderen. Det er nemlig den dag, hvor spejdere over hele verden mødes for at aflægge
deres spejderløfte.
Således også i Sakskøbing, hvor Sct. Georgsgildet havde inviteret Sakskøbing Spejderne til en
spændende og udfordrende formiddag.
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Spejderne blev delt i små patruljer, og patruljerne skulle herefter igennem 5 opgaver. Alle
opgaverne havde afsæt i enten spejderloven eller kunne relateres til sagnet om Sct. Georg. Der var
bl.a. en tipskupon om spejderloven og en anden post, hvor dragen skulle fanges ved hjælp at et
redningsreb. Der var også en bane, der skulle gennemføres med bind for øjnene, mens en seende
kammerat var guide, her skulle det virkelig vise sig, om kammeraten var til at stole på. På de sidste
2 poster kunne man sætte hale på dragen, og træne sig i brug af lanse i form af en omgang
ringridning.
Spejderne fik denne dag også overrakt et gavebrev fra Sct. Georgsgildet på et nyt telt. Teltet skal
dog først bruges som en del af Hotelt-lejren på den kommende Spejdernes Lejr 2017, som løber af
stablen i juli måned i Sønderborg, hvor ca. 40.000 spejdere fra hele verden mødes. Hotelt-lejren
kommer til at fungere som et slags hotel for forældre og andre besøgende, der kan booke en
overnatning i forbindelse med et besøg på Spejdernes Lejr.
Efter en god times sjov og udfordring, fik alle spejderne aflagt spejderløftet, hørt sagnet om Sct.
Georg og Sct. Georgsbudskabet læst højt. Arrangementet sluttede med dragevand og ridderguf til
alle.
Tak til naturgruppen og gruppe 1 for et godt arrangement.
På spejdernes og gruppe 2’s vegne.
Anni

Referat fra Sct. Georgs Gildehal 25/4-17.

.
Mødestedet var Rådhuset i Sakskøbing, hvor vi skulle gå ind af den blå dør. Bryllupsdøren kaldte vi ansatte
den, for det var ikke en dør, der sådan blev åbnet i hverdagene.
I byrådssalen ventede gildeledelsen, og vi indtog en plads omkring det runde bord samtidig med stemningsfyldt ”levende” musik gjorde det højtideligt – og som var med ved hele gildehallen.
Gildemesterens oplæste sagnet om Sct. Georg, hvor vi skulle mindes Georgius` kamp mod dragen for at
bl.a. at redde prinsessens liv – og hvor han efterfølgende ikke ønskede nogen form for belønning!
Overskriften i årets Sct. Georgs Budskab, skrevet af Bjørn Wallin, Finland, var: Vær modig!
I 2017 forekommer drager i forskellige former – vold og krige, som skaber flygtningestrømme. Klimadragen
truer vor planets globale, økologiske balance og strømninger som fjendskab imod fremmede og racisme
skaber trusler, selv i demokratier.
Hvad kan vi så gøre overfor en moderne drage? Svaret er det samme som på Sct. Georgs tid: Vær modig!
Tal sandt – søg sandheden og ikke sprede rygter og løgne i f.eks. de sociale medier.
Vær modig - gør bæredygtige valg – arbejde på værdierne med respekt for naturen, når vi færdes i den.
Vær modig – inviter flygtninge indenfor – ved at vise børn og unge spejderideen, hvor de bl.a. kan få starten
på et netværk.
Efter tanker omkring at være modig, aflagde vi vort gildeløfte.

11

Mary Ann startede sine 5. min Sct. Georg med ordene: Hvis vægge kunne snakke! Tænk med beslutninger
efter mange drøftelse, der er taget i dette rum!
Hendes far havde været i byrådet i mange år, hvor et ord var et ord! I Mary Anns barndomshjem havde familien altid diskuteret politik, og der kom flere søde anekdoter fra tiden den gang. Senere blev det Mary
Anns eksmand, der sad i byrådssalen, og hvor hun havde været en del af valgkampen, og oplevet sejren på
nærmeste hold - tænk en SFér i byrådet!
Tak fordi du delte dine tanker med os – tiden var anderledes dengang – og ja, tænk, hvis vægge kunne
snakke!
Derefter var der fra gildemesteren en STOR tak til Lone for hendes meget aktive og engageret tid som kansler, og der var derefter skift på posten!
Anni fortalte i eftergildehallen om byggeriet af Rådhuset, om Byrådssalen og de politiske partiers pladsering
ved det runde bord og sidst men ikke mindst en lille gætteleg omkring, hvor motiverne på malerierne af
Poul Rasmussen var fra – dengang blev flere små sogne til storkommune, og der var et maleri fra hvert
sogn.
Vi drog til Saxenhus hvor kaffen og pandekager med ALT sødt til ventede.
Tak til alle for en super gildeaften, hvor gilde fyldte meget lidt, og hvor bevægelse var i højsædet!
Hanne K.
Gruppe 4
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