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Vælger vandringsmanden vejen, eller vejen
vandringsmanden?
Garth Nix australsk forfatter

Beretning fra Distriktsgildemesteren Lolland - Falster Distrikt 2010/11

Maj 2010:
Der blev rokeret lidt i Distriktsgildeledelsen da vi havde ny DGS på valg, Birte Larsen 1. Nykøbing F. blev valgt hvilket
så betød at hendes post som DGK skulle besættes, her var Jannie Johansen fra Sakskøbing ikke sen til at byde sig til,
og vi fik desuden ny DIS da Lisbeth Bælum stillede sig til rådighed. På den måde blev alle gilder repræsenteret i
Distriktet, hvilket jo er dejligt at det kan lade sig gøre og noget som vi gerne vil fremme da det giver god mening at
have den repræsentation ved møderne.
Da vi havde valgt at gøre Liljen elektronisk var det nødvendigt at oprette en hjemmeside, og her gav Espen Buch
Kristensen 1. Nykøbing F sit tilsagn.
Juli 2010:
I uge 28 2010 blev der afholdt Midtvejstræf på Sørup, træffet startede den 10. juli hvor det nærmest væltede ind
med gildebrødre og gæster fra hele landet, telte og campingvogne i stort antal samt en enkelt tippi blev i løbet af de
næste dage sat op på pladsen og snart summede det af liv, ca. 100 mennesker i alle aldersklasser fra ½ år til 87 år,
var nu beboere på Midtvejstræf. Mange var gengangere fra utallige tidligere Midtvejstræf andre var nye ansigter om
nød samværet i få dage eller hele ugen.
Midtvejstræflauget med Ole Simonsen i spidsen, havde igen lagt sig i selen for at give alle deltagerne en god
oplevelse og det lykkedes med et virkeligt godt resultat, de har bidraget med deres fritid og stor entusiasme samt et
kæmpe stykke arbejde, for at andre kunne få en uforglemmelig uge på Midtvejstræf 2010.
Der bliver hvert år udgivet en Træfavis og i 2010 blev den udgivet på CD, til de deltagende træfdeltagere.
Der er efterfølgende blevet lagt mange billeder ind på hjemmesiden, så man kan få et indtryk af Midtvejstræffet, og
dette vil selvfølgelig også være en god mulighed for at reklamere for Midtvejstræf fremover.
Gildebrødre fra gilderne her lokalt er dog ikke at se på Midtvejstræf, undtagen dem som kommer til
Distriktsgildehallen som jo altid er velbesøgt.
Her var Distriktsgildeledelsen samlet til en rigtig dejlig gildehal med mange gæster fra nær og fjern, vejret var med os
og vi fik sunget de gode sange omkring bålet og lyttet flammernes knitren, mens gildehallen blev afholdt.
1. Gilde Nykøbing F afviklede dette Midtvejstræf på formidabel vis, men det skulle jo være et Distriktsarrangement,
så derfor vil vi vurdere muligheden for at få flere involveret i planlægning og afviklingen.
August 2010:
Sidste postomdelte nummer af Liljen bliver sendt til vore gildebrødre, en epoke er slut og en ny kan begynde.
Der blev afholdt møde for redaktører den 9. august, hvor den nye distriktsgildeledelse er værter. Formålet er at
orientere om de ændringer som omlægningen til web-versionen vil betyde for de enkelte gildebrødre i distriktet.
Espen Buch Kristensen som er vores nye web-redaktør og hjemmeside bestyrer orienterede bredt om alt det der
skulle foregå med oprettelse af data og præsenterede de muligheder der for at se Liljen på hjemmesiden og printe
den både i A4format samt i bladform.
En ny sæson starter op i alle gilderne og ved at læse Liljen kan man se at der er mange gode aktiviteter rundt
omkring i gilderne.
September 2010:
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Distriktets nye hjemmeside går i luften med en ny elektronisk udgave af Liljen, enkelte gildebrødre har ikke mulighed
for selv at gå på nettet og får Liljen printet og tilsendt.
Det er desuden muligt at tilmelde sig nyhedsbreve på hjemmesiden, flere og flere detaljer kommer til og
hjemmesiden udvikler sig flot.
Det går fint de fleste steder og Espen er meget hjælpsom når nogle føler at de har problemer, men opstarten gå
faktisk meget fint og der har kun en enkelt gang her i april 2011, været problemer der gav en forsinkelse på Liljen på
nogle få dage. Ellers går det meget fint set fra brugernes side.
Waterworld blev et stort velbesøgt arrangement den 4. + 5. september med 250 deltagende spejdere og ledere. Det
blev afholdt ved Maribo søerne med temaet om at vandstanden i verdenshavene er steget og vi lever nu på øer
rundt omkring, hele byer er forsvundet under havet, dette gav en del udfordringer til spejderne som skulle bygge
tømmerflåder og sejle sig over til øen Hestø.
Alle posterne var fantastiske med al den fantasi som man kunne ønske sig til netop Waterworld temaet.
Der ligger mange billeder fra løbet på hjemmesiden, se under Billeder og de enkelte gilder.
Gildemesterstævnet blev holdt på Bygholm i Horsens, hvor GM fra 2. Gilde Nykøbing F samt jeg deltog, emnerne
som var til debat og med efterfølgende gruppearbejde var:
-At skabe overensstemmelse mellem lov og praksis
-At opnå større rummelighed med hensyn til aktiviteter og arbejdsformer
-At gøre ledelsesarbejdet i gilderne lettere
-At anerkende gildernes forskellighed
-At justere i forhold til den sproglige udvikling
Alle gildeledelser har fået materialet og har haft mulighed for at tage emnerne op, jeg ved at enkelte gilder har
arbejdet med det i et eller andet omfang.
Kursusudvalget præsenterede os desuden for en ny tankegang om gildearbejdet, som et træ med følgende vækster:
Rodnettet = vore rødder fra spejdertiden
Stammen = vore idealer
Kronen = Grene og balde, som skal ryddes og beskæres for at få nye grene
Den 20. september var planlagt Distriktsgilderådsmøde, som blev holdt i DDS spejderhytten i Nykøbing F.
Her blev bl.a. evalueret på WaterWorld:
Gilderne havde året forud lagt op til at samarbejde med spejderne om at afholde et stort spejderløb for hele Lolland –
Falster Distrikt i samarbejde med Sydhavsdivisionen, eller også var det omvendt, vi oplevede måske mere at
Sydhavsdivisionen tog styringen og vi måtte følge med, men det var dog tænkt som et projekt hvor vi skulle
samarbejde om planlægningen såvel som udførelsen.
Et andet emne var: hvordan kan vi blive mere synlige i samfundet omkring os, her var god debat om det nødvendige i
at vise os i samfundet og skabe PR, for at kunne overleve på sigt.
”Gildernes fremtid” var et punkt som landsgildet havde lagt frem til debat, oplægget blev drøftet.
Oktober 2010:
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Fellowshipday blev afholdt på Lagunen i Guldborg havn, med billedfremvisning fra Gunnar Langelykke’s tur til
Antarktis nogle år tidligere, her blev vist billeder af ret mange pingviner og selvfølgelig også noget fra turen dertil og
det isfyldte farvand der blev sejlet i, krydret med små historier om livet ombord på skibet.
Aftenen sluttede med en Distriktsgildehal, hvor emnet var taget fra foredragsholderen på Gildemester-stævnet John
Engelbrecht, Livsmod og langsomhed – ”om kunsten at skynde sig langsomt for at blive hurtigt færdig”.

November 2010:
I-dag den 13.november blev som altid afholdt i Slagelse, men desværre blev det kun besøgt af tre gildebrødre fra LF
distrikt, på trods af at foredragsholderen var Bent Isager leder af rejseholdet, som foralte om sin bog ”Man jæger et
bæst og fanger et menneske” og kulturchef Erik Lindsø som talte over emnet: ”Jeg bærer med smil mit smil”.
Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling den 14. blev flere steder i Distriktet varetaget af gilderne, hvilket vi kan være
meget stolte af, Dansk Flygtningehjælp giver os flot omtale og ros for udført arbejde hvert år. I 2010 blev det til i alt
170.500 kr. som 183 indsamlere sørgede for på Lolland og Falster, igen var der desværre alt for mange som udeblev
og vejret kan vi jo ikke bestemme over, så det var både koldt – vådt og blæsende.
December 2010:
I alle gilder er der mange aktiviteter, men desværre også aflysninger flere steder da vejret i starten af måneden viser
sig fra sin mest vinterbarske side, bl.a. måtte Pop’s 65 års jubilæum aflyses. Men er i skrivende stund blevet
gennemført.
Januar 2011:
Jeg deltog i Sakskøbing Gildets Nytårsgildehal den 5. januar, som blev afholdt på Postholderens Sted i Guldborg, et
anderledes sted med megen charme. Det blev en rigtig dejlig aften med et flot arrangement startende med
champagne, en væbneroptagelse i gildehallen og som blev afsluttet festligt med fejring af 50 års gildejubilæum for
Inge.
Også Maribo nåede jeg at besøge til Nytårsgildehallen som blev afholdt på Nørregadeteatret, en spændende – sjov
og anderledes aften, hvor det var helt tydeligt at der er gemt flere skuespillere i gildebrødrene.
Den 17. januar blev afholdtes Distriktsgilderådsmøde med invitation til gildernes GU – GIM samt redaktører
Her fik vi evalueret på hjemmesiden, hvordan fungerer det ude i gilderne og hvordan virker det med Liljen i den
elektroniske form.
Vi fik også en god snak om I-dagen som har været afholdt som fælles arrangement mellem flere distrikter, og hvorfor
der ikke er flere som deltager i et ellers godt arrangement. Konklusionen er at vi hellere vil lave noget lokalt som vi
alle kan komme til, når ikke afstanden er så stor.
Da vi var midt i en kold vinter, kunne vi forudse at vores planlagte arrangement i februar ville få problemer med at få
deltagere nok til at blive gennemført eller måske koste distriktet for meget ved for lavt deltager antal, så besluttede
vi at flytte det til en tid på året hvor ikke vejret skulle kunne give problemer.
Her har vi planlagt ny dato, hvor vi så til gengæld får mulighed for at optagelse af to nye riddere, sted og indhold
bliver offentliggjort i august nummeret af Liljen.
Jeg var til Distriktsforum i Korsør i weekenden den 22 – 23. januar, der var meget på programmet (se Sct. Georg april
2011 side 4, hvor det er kort refereret) det handlede om at få lovgrundlaget for Gildebevægelsen til at passe med
gildernes aktiviteter – udvikling – forskellighed og desuden se lidt ind i fremtiden med den nye handleplan.
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Februar 2011:
I Maribo var der endnu engang kaldt sammen til reception, da Jøsse havde 60 års jubilæum, det blev holdt en råkold
vinterdag med høj sne, men dejligt varmt indendørs i Mejsehuset.

28. februar 2011 - Møde med GM fra alle gilderne i Lolland – Falster Distrikt, grundet debatten der ikke blev afsluttet
ved Gildemesterstævnet i Korsør i januar var det nødvendigt at få klarlagt vore holdninger til de emner som ikke var
færdigbehandlet, så derfor dette ekstraordinære møde hvor kun GM deltog så vi kunne få gennemgået lovene og de
paragraffer som endnu ikke var kommet på plads. Vi tog en gennemgang og fik tilbagemeldinger på hvert enkelt
punkt så Ole Simonsen, der var så venlig at være min suppleant, som tog til det ekstraordinære møde, var godt klædt
på til en ny debat for at få gjort klar til det kommende landsgildeting den 16 – 18. september i Aarhus (ny stavemåde
for Århus).
Marts 2011:
Lørdag den 5.3 lykkedes det 2. Gilde Nykøbing F, at få samlet 65 gæster for at fejre Pop’s 65 års jubilæum,
Distriktsgildedelsen var inviteret til at holde Gildehallen og jeg må sige at der var både hjerterum og husrum i en lille
spejderhytte på denne store dag, der var repræsentanter fra alle gilderne i Distriktet og talerækken var lang.
Ekstraordinært Gildemesterstævne var fastsat til den 12. marts i Korsør, hvor Ole Simonsen deltog som suppleant for
DGM. På side 4-5 i Sct. Georg april nummer er refereret fra mødet, som endte med at få det endelige på plads vedr.
lovændringerne som skal til afstemning på landsgildetinget.
April 2011:
Jeg deltager i 50 års receptionen for Henrik Langergård den 26. april og samme aften deltager jeg i Rødby Gildet’s
Sct. Georgsgildehal.
Maj 2011:
2. maj Distriktsgildeledelsesmøde med gennemgang af dagsordenen herunder indkomne forslag til DGT, samt
forberedelse af ny sæson – ridderoptagelser – og datoer for møder i den kommende sæson.
Villy Grønlund Hansen deltager i sin egenskab af DUS, i Udviklingsstævnet den 28 – 29. maj i Korsør.
Lisbeth Bælum har valgt at stoppe som DIS og der vil derfor være behov for besættelse af denne post ved
Distriktsgildetinget den 18. maj.

Distriktsgildemester
Lis Mølvig Henriksen
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Hermed indkaldes til Distriktsgildeting i Lolland – Falster Distrikt
Dato: 18. maj 2011 kl. 19
Sted: Sakskøbing Vandrerhjem
Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelsesmedlemmer har stemmeret.
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:
At DIS og GIS fra Distriktets gilder er fælles om at arrangere Fellowshipdagen, men at stedet det
afholdes på, kan gå på skift.
Begrundelse: flere gilder har ikke valgt en GIS og det kan være en stor opgave for en enkelt person
(GIS)- desuden er det også sjovere og giver mere fællesskab, at løfte denne opgave på tvær saf gilderne i
Distriktet.
B: Distriktsgildeledelsen stiller forslag om:
At der nedsættes en gruppe som er med til at skaffe frivillige og planlægge aktiviteter til kommende
Midtvejstræf.
Begrundelse: det er ikke hensigtsmæssigt at vi kalder det et Distriktsarrangement, når det er ét gilde
som løfter hele opgaven.
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 – modtager genvalg
DUS er på valg – modtager genvalg
DIS har valgt at fratræde hvervet – emner til ny DIS sendes til DGM (gerne inden 1. maj)
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.
Efter Distriktsgildetinget vil der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af nyvalgte
ledelsesmedlemmer.
I eftergildehallen nyder vi en let anretning. Pris 60 kr. som betales til Birte Larsen.
Gildeledelsesmedlemmer SKAL melde fra – gildebrødre SKAL melde til senest den 10. maj til:
DGK Jannie Johansen E-mail: jannie.johansen@nordicsugar.com eller mobil: 22 13 37 39
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Maribo

Nattergaletur

www.sct-georg.dk/maribo

Naturlauget inviterer til årets Nattergaletur.
Fredag den 27. maj 2011
Vi mødes i Spejdervænget kl. 20.30, går
en tur i den nærliggende dejlige natur, hvor
denne lille forunderlige fugl vil underholde
os, med sin dejlige sang.
Efter turen vil der være grillpølser med
tilbehør, for kun 25 kr. pr. person.

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk

I bedes medbringe egne drikkevarer.
Tilmelding senest den 19.maj til Torben
tba@mknet.dk – eller tlf. 51 33 67 66.

Deadline: Den 15. i måneden før

På Naturlaugets vegne
Grethe

Maj
7.
13.-15.
18.
27.

Tur til Torrighytten
Tur til Sverige
Distriktsgildeting
Nattergaletur

Juni
16.
20.

Friluftsgildehal
Tur til naturområde ved Majbølle

Tur til Torrighytten
Lørdag den 7. maj inviteres alle på en tur
til Torrighytten.
Der kommer nærmere via mail.
Torriglauget

Ture i Naturen
Kom med ud i naturen

Naturlauget har et par turer i støbeskeen.
Den ene er en kort aftentur mandag den
20. juni med madpakke til naturområde ved
Majbølle ved Guldborgsundtunnelen.
Den anden er en heldagstur søndag den 6.
september til Nakskov Fjord.
Den kommer nærmere om begge turer, men
noter dem i jeres kalender, så i ikke får
aftalt noget andet de dage 
Naturlauget
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BYLØB 7. APRIL I MARIBO

Jamboreer

Vi samledes på Torvet klokken 17 – ca. 80
spejdere, ledere, rådsmedlemmer og gildebrødre. Vejret var fint til formålet: gåtur i
Maribo. Det var halvkoldt men tørt.
Jeg var så heldig at komme på et hold med
meget søde og spørgelystne børn, så det
blev en rigtig god tur.
Mit hold startede på Det gamle Rådhus med
et fint foredrag af Hanne Møller, formand
for Femern Bælt, erhverv og kultur, om
hvad man brugte rådhuset til og lidt om
hvad byrådsarbejdet går ud på og endelig
lidt om bygningens historie.
Derfra gik vi til Domkirken, hvor Finn
Hansen Løj gav en ultrakort omvisning og
gennemgang af kirkens bygningshistorie og
brug. Vi fik også set birgittinerindernonnernes alter og fik at vide, at maleriet der,
var Nordens ældste oliemaleri på lærred,
nemlig fra 1600-tallet. Vi så også Eleonora
Christines kiste og gravplade .
Videre gik vi til Serapions-Ordenens hus i
Suhrsgade. Også her fik vi et fint foredrag.
Her af to af medlemmerne af ordenen. De
to herrer fortalte om ordenens grundlæggelse og dens arbejde. Vældig spændende.
Til sidst skulle mit hold besøge minibyens
værksted, hvor vi af to af de frivillige håndværkere fik en masse at vide om bygning af
husene og fremstilling af bygningsmaterialerne – også her var det vældig spændende.
Det var sjovt at høre og opleve børnenes
gode og relevante spørgsmål – og deres
rolige optræden, det var vældig fint hele
vejen rundt.
Til slut samledes alle til pizza og sodavand
i Det nye Rådhus . Det var som alt andet
den aften, vældig hyggeligt.

Fra spejderbevægelsens begyndelse har et
af formålene været forståelse og venskab
mellem alle folkeslag.
For at spejdere fra mange lande kan mødes,
afholdes der verdensjamboreer.
Herunder ses en oversigt over jamboreer fra
1920 og til nu:

Mange hilsner fra Lone

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1920
1924
1929
1933
1937
1947
1951
1955
1957
1959
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987/88
1991
1995
1998/99
2002/03
2007
2011

England
Danmark
England
Ungarn
Holland
Frankrig
Østrig
Canada
England
Philipinerne
Grækenland
Idaho USA
Japan
Norge
Iran (blev aflyst)
Canada
Australien
Korea
Holland
Chile
Thailand
England
Sverige

Klik på ovenstående logo og læs mere om
den 22. verdensjamboree i Sverige.
( www.worldscoutjamboree.se )
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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. Mange hilsner Kirsten.

KALENDER, april 2011:
Lørdag d. 7. maj: Aftenturen går til ”Amagerhuset”
Onsdag d. 18. maj: Distriktsgildeting, se Liljen.
Mandag d. 6 juni: Sæsonafslutning.
Det meget udvidede gildeledelsesmøde, (alle gildebrødre var inviteret), viste sig at
være en god ide, der var en rigtig god positiv stemning.
Før vi kunne finde ud af hvor vi skal hen, måtte vi ligesom orienteringsløberen, finde
ud af hvor vi står. Vi er pt. 14 gildebrødre, de fire udmeldelser er fra samme gruppe,
som holdt jævnlige møder m.v. – og en hvis skuffelse har da også meldt sig – da vi er
en voksen-forening kunne vi vel forvente en melding om årsagen, en tilkendegivelse og
en egen indsats for gildet. I den forbindelse blev vi enige om at afholde alle
arrangementer som en gruppe i gildet, Amagerhusets fremtid blev også indgående
drøfter og der blev lagt en holdnings plan. Vi fik lavet den nye årsplan, og vil foruden
de faste månedlige arrangementer, hægte os, som gilde, på nogle af de arrangementer
der sker i området f.eks. månedens tur for forældre og børn m.fl. hos spejderne,
foredrag m.v.
GildeClanen kører selvfølgelig deres egne aktiviteter sideløbende med gildets.
Vi ønsker et gilde, der kan være en oase fra hverdagens ræs – hvor der også er plads til
den gildebroder der trænger til et hvil, men også et gilde, hvor det er sjovt at være og
der er brug for hjælp til de fælles opgaver vi har indadtil og udadtil.
Sct. Georgs Gildehallen, blev som sædvanlig en god og hyggelig aften, i gildehallen
blev Birgitta Jensen, indsat som ny Gildeskatmester, og afløste Espen Buck
Kristensen, som har bestredet posten i 6 år. I gildeledelsen er to tredjedele nu under
30 år – det er dejligt at de unge også tager ansvar i vort gilde.

Vi fik spist de som sædvanlig mega store wienerschnitzler som mesterligt var
fremtryllet af Dorte – Tak for mad!
************************************************************

Aftentur/arbejdsdag/grill …..
Lørdag d. 7. maj fra kl. 12 i Sørup.

Som aftalt mødes dem der kan ved Amagerhuset fra kl. 12 eller når det nu
passer ind. Vi går i gang med nogle reparationer og laver en plan for hvad
der ellers ske på hus og grund, afbrudt af en pause til eftermiddagskaffen,
er der mon nogen der bager en kage?
Sidst på eftermiddagen, tændes grillen op til det du kunne tænke dig og
har medbragt – er du ikke til grill – så tag noget andet med.
Vel mødt! Spejderfonden

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

Sæsonafslutning den 6. juni!
Som det blev forslået ved Sct. Georgs Gildehallen går den til –

Gavnø slotspark,

hvor vi alle møde 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.
Vi glæder os til at se Jer på disse kanter! Anja og Espen.
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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:

Gildemøde. Gruppe 1 arrangerer. Gruppe 3 referat.

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

Gildemøde 10. maj
” Min jødiske barndom under jorden” v/ Kitty Jørgensen fra Præstø Gildet.
Kittys datter Randi er i vores gilde.
Vi vil starte med en hollandsk ret.
Vi ses.
Gruppe 1
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Referat af Gildeting den 8.marts 2011 i Kudu-hytten
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Gildemesteren aflægger beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Gildemesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det
kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
5. Beretninger fra grupper og udvalg m.fl.
6. Valg af gildeledelse: gildemester, gildeskatmester, gildekansler
Iflg. vedtægternes § 6a: valg af gildets udviklingssekretær
Og valg af gildets internationale sekretær
7. Valg af suppleanter for gildeledelsen
8. Valg af herolder
9. Valg af 2 revisorer og suppleanter herfor
10.Udgået
11.Valg af udvalgsmedlemmer og lignende
12.Eventuelt
Ad1
Flemming Sunke blev valgt til dirigent og Birthe Flindt til protokolfører
Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsen til gildeting var sket rettidigt.
Ad2
Gildemesteren kunne berette om et aktivt gildeår, hvor vi har været vidt
omkring – både geografisk og indholdsmæssigt – med forskellige gildejubilæer, et
stort sølvøkseløb i Maribo, weekend tur på Femø oma. Gildeledelsen har besluttet, at
fremover står herolderne for indkøb af blomster, når gildet ikke er i Kudu-hytten,
ellers er det den arrangerende gruppes opgave. Dette vakte en del diskussion, som
dirigenten henlagde til punktet Eventuelt.
Det blev også meddelt, at dette års indkaldelse og regnskab til gildeting er sidste
papirudgave; fremover vil det ske på mail – undtagen er de 2 gildebrødre, der ikke har
computer.
Status pr. 31.12.2010 er: 28 gildebrødre, fordelt på 10 mænd og 18 kvinder.
Ad3
Forslag fra Randi Menko om sponsorering af frugt til 150 børn på et
dagbørnehjem i Nepal blev diskuteret grundigt og endte med en beslutning om at give
2000 kr. som et engangsbeløb, mens Randis datter opholder sig på hjemmet i sin
praktikperiode.
1. Sct. Georgs gilde havde sendt et forslag om Broderfondens nedlæggelse på den
måde, at der stoppes for den kontante udbetaling pr. 30.4.2011, at der fortsat sendes
bårebuket med bånd fælles for de 2 gilder, at det vedrørende gilde aflægger besøg med
blomster, og at gildetingene giver gildeledelserne mandat til at rette vedtægterne, så de
stemmer overens med de trufne beslutninger.
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Hele forslaget blev enstemmigt vedtaget med en indføjelse af datoen: inden 15.februar
ide ændrede vedtægters § 7
Gildeledelsen forslag om en ”ny” Broderfond blev ikke vedtaget.
Ad4
Det fremsendte driftsregnskab gav ikke anledning til kommentarer.
Skatmesteren kunne oplyse, at vi stadig betaler 3 kr. pr. kvartal til Rodbjerggård, og
35 kr. til distriktet. Udgifterne til projekter dækker over 1000 kr. til spejderløb, 3000
kr. til Waterworld i Maribo og 1500 kr. til Kudu-hytten og 360 kr. som en
efterregulering til Hospice-bidraget. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet er reguleret med 5 kr. pr. kvartal, som en konsekvens af Landsgildetingets
beslutning, om at pristalsregulere bidraget til Landsgildet. Distriktet har meddelt, at
der ikke foreslås en ændring i kontingentet til distriktet. Budgettet blev godkendt.
Ad5
Gruppernes beretninger bar præg af mange interessante oplevelser. En
del har været ret så udfarende: kirkebesøg, koncerter, højskoler, herregårde og slotte,
museumsbesøg, frimærkeklipning, besøg i andre gilder, etiske diskussioner og alt det
andet ”almindelige” gildearbejde. En gruppe har haft evt. 2 kommende gildebrødre på
besøg.
Frimærkebanken kunne fortælle, at vi pt. er på 1.pladsen med 50 kg indsamlede,
klippede og fremsendte frimærker. Et stort cadeau til Frimærkeudvalget og gruppe 3.
Liljens lokalredaktør efterlyste – sædvanen tro – flere indlæg til Liljen. Birthe Flindt
og andre takkede Allan for en meget fin brugsvejledning til den digitale Liljen. På
forespørgsel om ændring af ”spalte-læsningen” kunne distriktmesteren fortælle, at
problemet havde været drøftet, men at nogle gilder fortsat ønsker at bevare ”den
gamle” opsætning.
Spejderudvalget kunne oplyse, at det fælles spejderløb Waterworld i Maribo havde
været en succes, og man har sågar ikke brugt alle de indsamlede penge. Der var
enighed om at deltage fremover, men med en meget større synlighed af gilderne og
med et nyt oplæg – hidtidig har det været spejderne, der tegnede arrangementet.
GIS stod for Fellowship-arrangementet. Der er meget få gis-er i distriktet, derfor er
der også meget få aktiviteter.
GUS har haft nogle gode møder med Randi Menko, inden hun aflagde væbnerløftet.
Flemming Sunke gjorde opmærksom på udvalgets funktion overfor evt. kommende
gildebrødre.
PR prøver ihærdig at få journalisterne på de lokale aviser/ugeaviser til at skrive om
gildets aktiviteter, hvilket kræver stor og ihærdig kontakt. Jens Åge gjorde
opmærksom på, at FritidsNyt udkommer hver 2.uge på hele Lolland-Falster.
Ad6
Gildemesteren var ikke på valg. Skatmesteren gjorde opmærksom på, at
han kun kunne genvælges for 1 år, da Landsgildets 6-års regel for hans vedkommende
træder i kraft næste år. Skatmesteren blev genvalgt.
Kansleren blev genvalgt.
Gus-erne Annie og Birthe blev genvalgt.
Gis-er Solveig blev genvalgt.
Ad7
Følgende suppleanter for gildeledelsen blev genvalgt: Lis Henriksen
(mester), Birthe Rasmussen (skatmester) og Flemming Sunke (kansler).
11

Ad8
Følgende herolder blev genvalgt: Jens Aage (fane), Birthe Rasmussen
(dør), Anne Marie Sunke (musik) og Jørgen (gæste).
Ad9
Revisorer og suppleanter var også genvalg: Pop og Jens Aage med Lis
Halling og Jytte Kofoed som suppleanter.
Ad10
Udgået
Ad11
Spejderudvalget – bestående af Martin, Flemming, Jørgen og Fritz
blev genvalgt.
Redaktøren Allan blev også genvalgt.
PR er fortsat gildemesteren og Frimærkebanken også genvalg til Annie.
Ad12
Kansleren efterlyste rettelser til adresselisten så hurtigt som muligt. Vibeke
havde fremsat et oplæg til en fælles opgave for gildet. Opgaven går ud på, at vi som
gilde skulle rense en vejstrækning for affald. Det ville være en god opgave med mange
muligheder – både udadtil og indadtil i vores gilde. Ideen kunne måske også bruges på
distriktsplan? Distriktmesteren tog det til efterretning. Gildet går videre med tanken.
Debatten under gildemesterens beretning blev taget op under dette punkt, og man
enedes om, at fremover er det den arrangerende gruppe, der har ansvaret for blomster
til højbordet.
23 gildebrødre deltog både i spisning og gildeting. Tinget sluttede kl. 21.50

Birthe Flindt
Protokolfører

Flemming Sunke
Dirigent

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.
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Gildemesteren oplyste, at gildet i dag består af
18 gildebrødre.
Regnskabet blev godkendt.

Sct Georgs gildet i Rødby

Under punktet valg af gildeledelse og
suppleanter blev det oplyst, at Inge falder for
seks års reglen, og som ny gildekansler blev
Birgit valgt.

Liljen maj 2011

Gildeskatmester Hans Christian blev genvalgt.

Lokalredaktør:

Revisorer Kurt og Villy samt suppleant Jørgen
blev alle 3 genvalgt.

Helge Lund Tlf. 54605370
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk
Vores ordinære gildeting blev afholdt den 21
marts, selvom at mødet var planlagt til 14
marts. Men det havde vel sin grund?
Tinget blev startet med valg af dirigent, og
Ove blev valgt. Han konstaterede, at mødet
var lovligt indvarslet jævnfør gildets
vedtægter. Under valg af referent blev Inge
valgt.
Gildemesteren gennemgik gildeåret 2010 –11,
og fandt at aktivitetsniveauet havde været
godt og højt.
Formanden nævnte i gildets beretning, at
økseløbet havde givet overskud, og at dette
beløb var blevet henlagt til senere brug.
Ligeledes nævnte Tom, at følgende beløb var
doneret i gildeåret 2010 – 11:
Svanevig Hospice i Bandholm 500 kr.
(medlemskontingent).
Menighedsplejlen i Rødbyhavn og Holeby
havde hver modtaget 1000 kr.
Kong Ring modtog 500 kr. på en check i
anledning af troppens 90 års fødselsdag.
Mads Pedersen ansøgning om økonomisk
støtte til deltagelse i jamboree i Bhutan til
sommer, blev efterkommet med 1000 kr.

Redaktør og suppleant begge genvalgt.
Stavherold og suppleant genvalgt.
Faneherold og suppleant genvalg
Økseløbsudvalget vil for fremtiden komme til
at bestå af John og Henrik.
Juleudvalget: Birgit, Villy og Helge.
Dog blev det bestemt, at gildet stopper med at
afholde julestue i Willers Gaard. Man
fortsætter dog med at afholde tombola ved
brugsen.
Fredslysudvalget: John og Helge.
Sluttelig takkede dirigenten for et fordrageligt
møde med god ro og orden.
Herefter blev serveret en forfriskning, og
aftenen sluttede kl. 2230.

Hus-kat :
Vær opmærksom på at løvspringsturen er
flyttet til den 17 maj, så den programsatte
dato gælder ikke mere, men mødetiden er
stadigvæk den samme. Vi mødes på torvet i
Rødby kl. 1830. Herom nærmere.

Dobbelt engelsk knob
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Sct. Georgsgildet i
SAKSKØBING.

Lokalredaktør
Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
Telefon 54704161.
e-mail:

mbogjlohse@gmail.com

At huske i maj
27. Nattergaletur.
Kære gildefolk.
I skrivende stund (som det hedder), har vi ikke haft
Sct. Georgs
Gildehal, men jeg vil alligevel benytte lejligheden
til her at sige tak til afgående skatmester Peer og
afgående kansler Lotte, - for den tid vi har arbejdet
sammen i gildeledelsen. Der har foregået mange
ting i de henholdsvis fire og seks år, I har været i
ledelsen.
Der er blevet afhændet et vandrerhjem, - der er
blevet oprettet
en familiesundhedsplads, og der er opstået et
arrangement, nærmere betegnet KULTURNAT,
som netop I to, sammen med Jannie, repræsenterer
Sct. Georgsgildet i.. Vi har allerede aftalt, at
I gerne vil fortsætte med dette også i det nye
gildeår, og det er jeg glad for.
Med disse linier vil jeg så også sige velkommen til
Anni som skatmester og til Lone som kansler,
forhåbentlig bliver det til glæde for både jer selv og
for hele gildet. Velkommen til!

__________________________

65 år – tillykke til os. Ja, den 23. maj er det 65 år
siden, Sct.
Georgsgildet i Sakskøbing blev stiftet. Det var
meningen, at vi ville have markeret det på
nattergaleturen, fordi det var tæt på datoen, - men
af flere grunde blev vi enige om, at det skulle vente
til vores Grill-sommerfest

som bliver fredag den 17. juni
på Birkevej. Sæt kryds i kalenderen nu.

Årsprogram, ja den lille folder med det store
indhold, bare så I ved det, så er den på vej og skal
snarest blive omdelt i grupperne.
Påskemarked har været afholdt
i Info-huset. Det var rigtig dejligt forårsvejr og
mange kiggede forbi og beundrede Kreativ
Gruppes fine ting. Der blev også omsat rimelig
pænt på de 2½ dag, men vi må konstatere, at
pengene ikke sidder så løst i lommerne på folk.
Alligevel er
det vigtigt, at vi er med i bybilledet, og jeg vil
gerne sige tak til Kreativ Gruppe med hjælpere for
det store arbejde, - det er jo som bekendt de mange
bække små, - der gør en stor å, - og
hver gang vi har et arrangement af den slags,
kommer der trods alt lidt ”på bogen”.
Så er der vist kun tilbage at sige
rigtig godt forår, vi ses til nattergaletur. Gildehilsen
Jørgen. Gm.

NATTERGALETUR.
Fredag den 27. maj kl. 19.
Vi mødes på P-pladsen ved Frilandsmuseet i
Maribo.
I år har Gerner allieret sig med naturvejleder Uffe
Nielsen, som
lige nøjagtig ved, hvor vi kan få den bedste
oplevelse af at høre den lille fugl.
Vi går en runde på Kidnakken, hvorefter vi hygger
os med
den medbragte aftenkaffe.
Gruppe 4 har hjemmebag med til alle, - men altså
medbring selv kaffe, krus osv., hvis der i grupperne
skulle være problemer med samkørsel, så ring til
Jørgen 54704161, som vil sørge for at koordinere.
På gensyn i Maribo.
Forårshilsen Jane. Gr. 4.
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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 5

