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- webredaktøren

Lolland – Falster Distrikt

2014 - 2015

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DGS:
Birte Larsen

Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F

birte_l@hotmail.com
Mobil: 30 24 46 16

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

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

2014:
10. september
23. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Nykøbing F

2015:
15. januar
15. april
29. april

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildearrangement
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant

 Bemærk ny dato for Distriktsgildetinget

2

Beretning fra DGM
Lolland – Falster Distrikt 2015
Jeg er stadig involveret i en Projektgruppe under Landsgildet, gruppen er nu blevet til en Erfagruppe med DGM fra Østdanmark nu med navnet Sjællandsnetværket, vi mødes ca. 3-4 gange
årligt, for at debattere ”varme emner”, senest har jeg været til møde den 13. april – hvor opgaven
fra Landsgildeledelsen var et oplæg til ny handleplan, som skal godkendes på næste landsgildeting.
Der afholdes desuden DGM møde den 25. april i Ringsted, med henblik på at drøfte den nye
handleplan.
I Distriktsgildeledelsen holder vi hinanden opdateret via e-mails, men mødes også nogle gange
henover året, for at forberede os til diverse aktiviteter og arrangementer.
Jeg deltog i Distriktsforum i januar – det var et ret anderledes forum med en stemning som desværre ikke
var positiv hele vejen igennem. Men vi fik debatteret de emner som var på tapetet og sluttede mødet med
en lidt mere positiv stemning – heldigvis.
Jette Drøger som erstatter Kirsten på Landsgildekontoret, fik sin ilddåb og hun har nu funktion som
Landssekretær, hendes arbejde vil desuden indebære at hun også kommer rundt i gilder og distrikter.
Til DUS stævnet forsøgte vi at få en gildebror til at tage med, men desværre var det sådan at ingen af os i
Distriktet kunne og ingen andre fik trang til at tage med selvom alle gildeledelser fik tilbuddet!
Solveig har været med til DIS stævnet her i april, et forum hun plejer at være glad for komme i, det giver
inspiration og I vil sikkert høre om det til DGT.
Distriktsgildeting 2014:
Som I måske husker var det ikke muligt at besætte DUS og DIS, men vi fik besat DGK med Jane Blach fra
Sakskøbing, men det var ikke lovligt da ingen må bestride to poster, og det betød at Jane trak sig fra posten
i Distriktet, og vi stod uden DGK.
Heldigvis meldte Vibeke sig på banen som DGK og sandelig om ikke Solveig kunne overtage opgaven som
DIS igen – det var så dejligt, ellers havde vi ikke kunne forsætte distriktet med kun to i ledelsen.
I september blev der afholdt et ekstraordinært distriktsgildeting (forud for gilderådsmødet) for at indsætte
DGK og DIS og så blev Distriktet fuldgyldigt og lovligt.
DUS er stadig vakant og ingen har meldt sig til at overtage posten, det betyder at vi ikke har kontakter på
samme måde til DUS fora i landsgildet eller andre steder.
Distriktsgilderådsmøde – september 2014
Udover det faste punkter fik vi besøg af Sille (min datter), som fortalte og viste en masse film og billeder fra
Solaris, som er Danmarks hårdeste og mest udfordrende spejderløb. Det gennemføres hvert år i sidste
weekend i august. Vi sluttede aftenen af med nogle små udfordringer i form af teambuildings øvelser.
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Gold Rush:
Arrangementet tog udgangspunkt i California Gold Rush der startede I 1848, da James W. Marshall fandt
guld ved Sutter's Mill, og de gilder som deltog, fik virkelig liv i Guldfeberen igen: der blev fundet det rigtige
tøj frem, stablet fine poster på benene og spejderne fik igen rigtig gode oplevelser i guldgraverområde
anno 2014, som denne gang var i Hannenov skoven.
Fellowshipday – oktober 2014
2. Nykøbing afholdt Fellowshipdag, oprindelig skulle den være på Nordbyskolen men grundet det lave
deltager antal, blev det ændret til spejderhytten KUDU i Nyk F. Landsgildemester Helmuth Werth kom på
besøg og fortalte om gildearbejdet i grænselandet og om det væsentlige ved at være Landsgildemester fra
et mindretalsområde og om de udfordringer som Sct. Georgs Gilderne står overfor de kommende år.
Distriktsgilderådsmøde – januar 2015
Her fik vi lavet lidt samarbejde i grupper, med det formål at få sat ord på hvilke ønsker og behov der er i
gilderne og hvad vi kan gøre for at få gode relationer mellem gilderne. Hvordan får vi sat gang i aktiviteter
og arrangementer som kan give inspiration og glæde, også i fremtidens gildearbejde. Der blev nedsat en
lille arbejdsgruppe med Lone Andersen, Sakskøbing som tovholder.
Distriktsgildearrangement – 2015
Der er planlagt et arrangement med besøg på Knuthenlund, foredrag af Susanne Hovmand og lækkerier fra
gården og alle de gode lokale producenter. Desuden kommer Dea Cordt Kragh fra QLF, der vil fortælle om
foreningens spændende arbejde.
I DGL havde vi drømt om at det ville være interessant for i hvert fald mellem 30 – 50 gildebrødre, men må
konstatere at selvom det er annonceret i god tid og har et spændende indhold, så kan det IKKE trække
gildebrødre til, kun 24 kan det blive til!
Fremtiden i Sct. Georgs Gildet?
For år tilbage da jeg trådte ind i Distriktet havde jeg masser af visioner og engagement, nu ser verden
anderledes ud med mine briller.
Der er stadig mange og gode udfordringer - men hvem skal gøre noget ved dem?
Er vi en bevægelse som kan flytte sit fokus fra egen lille andegård til et større fællesskab, eller er det bare
godt som det er, og det skal ingen pille ved?
Det ser ud som om visionerne stadig er her, men ingen kan gøre noget ved dem – hverken lokalt eller på
landsplan.
Mit store ønske er stadigvæk at Gilderne vil være levedygtigt mange år endnu, men det kræver helt sikkert
noget af os alle og også af vore efterkommere.

DGM
Lis Mølvig Henriksen
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Distriktsarrangement april 2015
De 24 gildebrødre som deltog i distriktsarrangementet på Knuthenlund den 15. april fik en særlig oplevelse,
Susanne Hovmand er en ildsjæl som i den grad fik alle tilhørerne til at blafre med ørerne, vi hørte om ALT
muligt mellem himmel og jord, og her mener jeg ALT……
Jordens beskaffenhed og hvordan man omstiller til økologi på rekord tid. Hvilke afgrøder kan hjælpe på
dyrenes immunforsvar, hvordan skaber man den bedste mælk til osteproduktion ved at ændre foderet.
Vi hørte om gamle æblesorter, planter i hegn og skel, dyrebesætninger – malkning – ostefremstilling –
flagermus – insekter – krydderurter og meget meget mere.
Og hvis vi ikke vidste det før så ved vi det nu – Susanne er en ægte ildsjæl – hun brænder i den grad for det
hun laver – hun motiverer sine 22 dygtige medarbejdere – hun skaber vigtig viden til samfundet – hun giver
sig i kast med alt der kan skabe forbedringer både lokalt og på samfundsplan.
Knuthenlund er berømt på mange måder også udenfor landets grænser, der kommer ca. 30.000 besøgende
om året, en del af disse besøgende har også et fagligt ærinde.
Fra hjemmesiden:
”Vi skal turde udfordre den verden, vi lever i….
Men der er noget, der måske er endnu vigtigere for Susanne, som i bund og grund ikke har spor med hverken
ost eller lokalmiljøet at gøre. "Vi skal turde gå efter vores drømme. Satse alt på det, vi tror på. Jeg har selv
overtaget gården efter tre generationer og jeg gør alt, hvad jeg kan, for ikke at tabe det hele på gulvet. Men
samtidigt må det aldrig blive forretningen, der er formålet i sig selv. Formålet er større, nemlig at inspirere til
at turde tage nogle chancer. Jeg havde en chef engang, hvis motto var, at man skulle tage mindst fem
beslutninger om dagen. Hvis man ikke var i stand til at tage beslutninger, havde man ingen chance som leder.
Det har jeg taget til mig, jeg tager beslutninger hele tiden og har lært, at der jo ikke er noget, der ikke kan
gøres om i morgen. Vi må bare gøres vores bedste - hele tiden! - og udfordre den verden, vi lever i".
Vi fik nogle skønne smagsoplevelser, med en buffet der rummede alle de skønne ting som fremstilles på
stedet. Rundt ved bordene lyd der igen og igen rosende ord til produkterne – og nydelsen var stor hos alle
om det så var youghurt, rilette af sortbroget gris, rullepølse, oste, pølser og meget mere.
Som afslutning på aftenen fik vi hørt om QLF – også startet af ildsjæle, og med mange tilhængere som også
arbejder for det som er foreningens formål: At skabe god omtale af Lolland – Falster og få vendt den
negative omtale, så omverdenen får øjnene op for hvor dejlig Lolland og Falster er, og hvor meget vi kan
tilbyde både beboere og turister.
Bogen ”Det gode liv” https://interactivepdf.uniflip.com/2/85987/306551/pub/ blev omdelt, og ekstra
eksemplarer er tilgængelige hos DGM, eller kan downloades via ovenstående link.

På vegne af Lolland-Falster Distrikt
Lis Mølvig Henriksen
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Sct.Georgs Venne-Træf 2015 i uge 27
Kære Alle!

Så er det snart Træf-tid !!!! og derfor mødes både gamle Rodbjerggårdvenner og
forhåbentlig mange nye venner på Herninggildernes dejlige Røddinglundcenter, Røddingsvej 21b, 7480 Vildbjerg, se billederne på www.roeddinglundcentret.dk.
Træffet starter lørdag den 27. juni kl. 12 og slutter fredag den 3. juli kl. 16.ALTID i UGE 27 !!
Vi i bestyrelsen valgte Røddinglund, der ligger midt i naturen, fordi der er masser af plads og
udfordringer både for de energiske teltbeboere, de mere magelige campister og de lidt
adstadige værelsesbeboere.
Og hvad skal vi så opleve på vort Venne-Træf ?
Først og fremmest møde venner – både gamle og nye. – Hygge os med familien – på tværs –
så alle 3 ( eller 4 !) generationer (omsider ) kan være sammen.
Det kan være husflid – eller kaffemik – eller pandekagebagning – petanque – eller besøg på
vor egen smugkro til en hyggelig sludder eller sang eller bare sidde i solen (!) og læse Træfavisen, mens ungerne bager snobrød.
Der er (heldigvis ) også nogen, der gerne vil hjælpe til med at tage fejetjansen eller skrælle
kartofler, for ingen behøver nemlig at lave aftensmad (bortset fra første dag) – den er bestilt
dagen før i kroen.

Søndag eftermiddag besøger vi det sjove Skovsnogen, hvor vi bliver natur og kunstberiget,
og torsdag er det så brunkulslejerne, som vi besigtiger og bliver klogere af, og tirsdag skulle
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gerne blive en rigtig spejderdag for børnene. Jo, – vi har taget alt i betragtning – og så er
deltagelse totalt frivilligt.
Onsdagen er besøgsdag for de stakler, som ikke har tid til at deltage i Træffet, men som
gerne vil kikke ind til os. Så onsdag indkalder vi kl. 15 generalforsamling , og kroen byder ca.
kl 18 på flæskesteg (husk tilmelding til Lisbeth senest mandag. d. 29 juni), og kl 20 er der
åben gildehal.
Hver dag vil der selvfølgelig være morgengymnastik og derefter walk and talk efter
flaghejsningen, højtlæsning for barnlige sjæle – og hvad vi ellers finder på.
Der er 11 (fra 3-8 senge) værelser i centret, og det er nogenlunde samme antal som på
Rodbjerggård, så de der vil bo indendørs, booker plads hos Lisbeth (Tlf. 31505433)
ellerlisbeth.johannessen@hotmail.com– efter først til mølle-princippet !!!!
Der kan også være mulighed for at leje en campingvogn, som stilles til rådighed af
Herninggilderne – håber vi – så det må vi tage lidt forbehold for.
Værelsesbooking betales på forhånd, og helst også anden booking – men se på de vedlagte
bilag, som også er lagt ind på Sct.Georgsgildernes hjemmeside, eller på facebook
traefvenner.dk eller ring til vor booking-chef Lisbeth.
På gensyn til Venne-Træf på Røddinglund !!
Kurt, Rasmus, Axel, Peer, Jytte, Lisbeth og Kirsten
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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

Lidt om solen - 3
Vi fortsætter med dagens længde.
Midnatssol har vi alle hørt om.
Tager vi til Nordkap i Nordnorge er solen
oppe uafbrudt fra 13. maj til 1. august 2015
altså i 80 dage. Omvendt – når solen går
ned den 21. november 2015, står den først
op igen den 23. januar 2016, og er således
under horisonten i 63 dage.

Deadline: Den 20. i måneden før

Maj
8. -10. Tur til Nekselø
29.
Nattergaletur
Juni
3.
4.
11.

Spejderløb
Teateraften
Friluftsgildehal

Nattergaletur – 29. maj 2015.
Vi mødes i Spejdervænget kl. 18,30, hvor
vi griller pølser.
Egne drikkevarer medbringes.
Herefter går vi den sædvanlige tur skønne
tur via mosen, golfbanen og Bøndersvig og
håber at høre nattergalens smukke sang.

I verdens nordligste by Qaanaaq i
Nordgrønland er fænomenet endnu mere
udtalt. Her er solen oppe fra 21. april til 23.
august 2015 svarende til 124 dage og de er
uden sol fra 5. november 2015 til 14.
februar 2016 svarende til 101 dage.
Så er det nemmere i Entebbe i Uganda. Her
er dagens længde altid 12 timer og 7
minutter og sålen står altid op mellem 0630
og 0701 og går ned mellem 1850 og 1908.
/ tba

Tilbage i Spejdervænget er der kaffe og
kage (skal ikke medbringes).
Pris for en dejlig aften 20 kr.
Tilmelding senest d. 20. maj til Victor på
tlf.
21973622 eller
mail victorbirch@mkpost.dk
Med Gildehilsen Naturlauget
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Endnu en fhv. ”gl.” GM

Birgit Thisted

I forbindelse med at Susanne d. 29. april
2014 overtog Maribo-Gildets
Gildemesterkæde bragte vi en artikel i
Liljen (juni/juli 2014) om netop denne
kæde, som Gildet fik i 1976.
Artiklen var ledsaget af et foto med fem
tidligere ”gl.” GM, som hver havde deres
navn og funktionsperiode indgraveret;
1984-1990: Knud Meyer
1990-1996: Ilse Wandy Pedersen
1996-2002: Torben Baltser
2002-2006: Helge Christiansen
2006-2014: Victor Birch-Petersen
Vi har dog endnu en tidligere Gildemester i
vor midte, idet Birgit Thisted i en 2-årig
periode helt tilbage fra 1971 til 1973 bar
Maribo-Gildets gamle gildemesterkæde og
altså før perioden fra 1976, hvor der
efterfølgende blev indgraveret i den nye
kæde, så Maribo-Gildet har altså
hele seks nuværende gildebrødre, som
tidligere har båret en gildemesterkæde

Her ”fanget” ved Friluftsgildehallen i
Kråruplund – juni 2014

The lady is still going strong !
Jan Wandy Pedersen

For 70 år siden sluttede tyskernes fem år lange besættelse af Danmark
Politikkens forside 5. maj 1945
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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, maj 2015:
Torsdag d. 11. juni: Aftentur til Næstved.
Lørdag d. 27. juni til fredag d. 3. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2015

Tak til Beate og Leif, for en dejlig Sct. Georgs aften på selve dagen den 23.
april. Vi fik besigtigede ejendommen i det gode forårsvejr, hvor volieren bidrog
med fuglekvidder, Sct. Georgs budskabet blev oplæst og løftet fornyet, krydret
med indtil flere indlæg fra gildemesteren. Aftenen bød også på en kulinarisk
oplevelse, herlige tærter, salatfad og jordbærlagkage til kaffen, den sædvanlige
snak om mangt og meget var der også. Tak for en god aften!
***************************************
Som det kan ses af kalenderen fik vi Sct. Georgs aften jongleret lidt med
datoerne og fandt frem til at det muliges kunst, var at næste arrangement
måtte skubbes til juni måned. Vi havde ellers satset på en tur med Anemonen,
men ud fra fartplanen, skubbes dette til den 29. august- så i juni tager vi på -

Aftentur til Næstved!
Torsdag den 11. juni kl. ca. 18.30.
Vi aftaler samkørsel og starter når alle er samlet op kører vi mod Næstved
kl. ca. 17,30 og ankommer til Orenæsvej 31, hos Anja og Espen, når vi
kommer.
Medbring madkurv og hvad dertil hører, måske kan der efter aftale fyres
op i grillen.
Der arbejdes med at vi måske skulle se på et eller andet i nærområdet.
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, af hensyn til logistikken
og så vi ved hvor mange vi bliver.
***************************************

Vi skal på Træf - selvfølgelig skal vi på TRÆF i uge 27, var meldingerne
da vi tog afsked på Midtvejstræffet i 2014. Og det holder - nogen i vort gilde har
allerede lovet at gi' en hånd med 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's hjemmeside, det bliver som altid en hyggelig og
inspirerende oplevelse.
Træffet afholdes på Herning gildernes dejlige ejendom Røddinglund-center.
Tag med!

”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
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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-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B .

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

Invitation til besøg på
Legetøjsmuseet
Den 5. maj kl. 19

Tirsdag den 5/5
Gildemøde
22/5 Torben bliver 90 år
Stort tillykke!

GILDETING den 3. marts 2015
18 g21 gildebrødre var mødt op til Sct.
Georgs Gildehallen
Gildemesterens tale tog udgang i
historien om Sct. Georg, som har
sammenligninger med det der sker i
nutiden.
Sct. Georg budskabet var ikke nået
frem, men det sendes senere til
gildebrødrene.
Solveig blev indsat som kansler, og
afløser Carsten, som fik tak for
samarbejdet. Gildebrødrenes tak for
veludført arbejde i ledelsen.
Efter Gildehallen serverer gruppe 2 et
dejligt fiskebord for os. Hyggesnakken
gik omkring bordene.
Vi sang af ved 22-tiden og sagde tak
for en dejlig aften.
Vibeke

Gruppe 4 har i vinterens løb haft
projektet: ”Gamle lege” og nu skal vi se
på legetøj, vi mødes på Legetøjsmuseet,
Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, Nyk. F
Legetøjsmuseet er indrettet i et gammelt
Møllehus fra 1816, samlingen rummer
effekter fra perioden 1840 – 1970. Her får I
mulighed for at se dukker, dukkevogne,
køkkenlegetøj, biler, borge, modeltog og
mange flere spændende og flotte ting.




Hvad var dit yndlingslegetøj da du var
barn?
Hvad var der råd til at lege med?
Hvad husker du bedst fra din barndom?

Det bliver en rejse tilbage i tiden og
nostalgi for alle pengene. Allan som ejer
museet, vil fortælle om hans passion for
legetøj og hvordan museet er startet og nu
er blevet så stort og ret berømt.
Prisen for aftenen er den sædvanlige (50
kr.) det er incl. entre, foredrag samt
kaffe/te og kage.
På gensyn - Gruppe 4
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Foreninger og firmaer har som regel en hjemmeside, men ofte er de også på Facebook.
Desværre er det her, at nyhederne kommer først, da Facebook-siden er nemmere at
rette på end hjemmesiden.
Mange (lidt oppe i alderen) er ikke på Facebook, og SKAL DET HELLER IKKE! Ok jeg har
forstået det, men prøv lige denne her: www.facebook.com og rul helt ned til bunden.

A Nede

B

Klik på Steder skriv i
tryk på Enter.

i
bunden kan du
finde ud af om
forsvundne
venner
eller
familie er på
georgs gilderne
B : sct.Facebook.

Det gav 5 resultater hvor et
”være på”.

C

C virker uden at

Læg mærke til det ”nye” logo
(fortsættes neden under)

A

Hvis man ”er på Facebook” giver det flere muligheder, og her søger jeg på Sct. Georgs
Gilderne igen, og klikker på ”Sct. Gilderne i Danmark” det må da være rigtigt med den
titel. DET ER DET BARE IKKE!
For før Landsgildet lavede deres Facebook-side, har en gildebror fra Hillerød, Ole Rafn,
oprettet en ”Offentlig Gruppe” og dertil en Lukket gruppe, som han har kaldt "Sct.
Georgs Gilderne - Intern debat”.
Det er jo både godt og skidt! Det er lige som personen med 2 hjerner: de forvirrer
hinanden!
Kan man da ikke slå Landsgildet’s Facebook sider sammen med dem Ole Rafn har lavet?
I teorien jo, men i praksis nej (i hvert fald ikke i skrivende stund, men måske bør man
kalde parterne sammen igen til endnu ”en kammeratlig samtale”).
Hvis i prøver at ”Google” (undskyld, søge) på "sct. georgs gilderne" giver det ca. 18.400
resultater. Det skulle jo nok holde jer beskæftig i en time eller to.
Men bare rolig, for jeg forklarer INTET om Google i næste nummer af Liljen!
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Fra gildeskatmesterens side blev der fremsat
forslag om bibeholdelse af nuværende
kontingent niveau. Dette blev vedtaget.

Sct. Georgs gildet i Rødby
Maj måned 2015
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
E mail: helgelund@stofanet.dk
Gildeting den 7. april 2015 i Willers gaard.
Til gildetinget var mødt 7 gildebrødre op.
Til valg af dirigent blev valgt Helge. Til
referent blev valgt Birgit.
Under pkt. 3 afgav gildemesteren en meget
fyldestgørende beretning, der blev vedtaget
af forsamlingen.
Ordet blev givet videre til gildeskatmesteren,
der forelagde sit reviderede regnskab til
godkendelse. Regnskabet blev godkendt.

Under pkt. 6 lå en ansøgning om en donation
af et beløb til Rødby Svømmehal fra hallens
bestyrelse. Det blev vedtaget at donere et
beløb på 1000 kr.
Ligeledes lå der en ansøgning om økonomisk
tilskud til en børnelejer på Langeland.
Denne ansøgning blev afslået.
Under pkt. 8 valg af gildeledelse - blev Hans
Christian genvalgt som skatmester, ligeledes
blev Ove genvalgt som suppleant for
ovennævnte.
Valg under punkt 8 a af gildekansler kunne
ikke effektueres, da der ikke var et emne
blandt gildebrødrene i Rødby gildet, der
ville stille sig til rådighed for embedet. På
gildetinget, så vi ikke anden udvej end, at
indkalde til et ekstraordinært ting, og såfremt
der ikke kan findes en afløser for afgående
gildekansleren, ser man sig nødsaget til at
nedlægge Rødby gildet.
Man aftalte på gildetinget, - at indkalde til et
ekstraordinære ting der skulle afholdes den
28 april kl. 1930 i Willers gaard.

Under punkt 5 blev man enige om, at
suspendere et gildemedlem grundet
restance, på nuværende tidspunkt skylder
vedkommende kontingent tilbage fra 2011.
Vedkommende er utallige gange blevet
opfordret til, at bringe forholdet ud af
verden, men henstillingerne har på ingen
måder givet resultat.
Ligeledes fremlagde skatmesteren forslag til
fastsættelse af kontingent for kommende
regnskabsår.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i MAJ:
9. Knækkerygmarch.

Og i JUNI:
7. Familietur.

Lis Norit fylder 75 år den 18. maj.
Bent Bak fylder 60 år den 25. maj.

Gildet ønsker Hjertelig tillykke.

Årets Knækkerygmarch. Lørdag den 9. maj.
Naturgruppen inviterer til at deltage i Knækkerygmarchen, som hvert år arrangeres
af FDF Kettinge. Man møder på P-pladsen ved Fuglsang kl. 10. Udgangspunktet er
Fuglsang Avlsgård, hvor der kan parkeres og købes billetter. Herfra bliver deltagerne
transporteret i bus til Knækkeryg-stenen i Frejlev Enghave. En markeret rute går
gennem skoven og ender ved Fuglsang Avlsgård. Undervejs kan man købe
forskellige forfriskninger så som pølser, pandekager samt drikkevarer. Det er
selvfølgelig også tilladt at medbringe sin egen madpakke og nyde den undervejs.
Priser: Voksne kr. 50,- . Børn over 12 år kr. 25,- .
Børn under 12 år er gratis, det samme er hunde i snor.
En dejlig chance for en forårsdag i den lysegrønne skov.
Tilmelding til Michael Eriksen 54706205 eller 22697633 – senest 5. maj.
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F A M I L I E T U R søndag den 7. juni.
Den årlige familietur går i år til THORSVANG
Danmarks Samlermuseum i Stege, entre kr. 50,-.
Vi mødes på B. Frems P-plads kl. 10.00.
Mulighed for samkørsel.
Vi medbringer selv vores egen mad og drikke.
Der er borde og bænke udenfor.
Efter besøget på Samlermuseet er det frit, hvad man
vil foretage sig.
Tilmelding til Lotte senest den 1. juni på 40203194.
Gildehilsen Gruppe 4.
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Besøg på sæbefabrikken

Sct. Georgsgildehal. (ref.)
20 gildebrødre mødtes i spejderhytten til gildehal den 22. april.
I hallen blev Ingrid Poulsen optaget og budt behørigt velkommen.
Gildemestertalen blev en gildekanslertale, og Lone havde lavet et
smukt causeri over begrebet forår og sange, der hylder foråret og til
sidst lidt om de skiftende årstider.
Ordet forår kommer oprindelig fra middelnedertysk ”vorjahr”. I
overført betydning: tid, aktivitet eller følelse der er præget af
begyndelse, håb, vækst, opblomstring el. lign. - Herefter havde Lone
en række eksempler på ord, hvor man foran kunne sætte ordet
”forår”, og det er rigtig mange. Prøv bare selv.
Nogle af de sange, Lone havde valgt at fortælle om, havde hun fundet på en ”Top 5”
liste over de bedste forårssange, hvem der så laver en sådan liste, ved jeg ikke, - men
den første var ”Den kedsom vinter gik sin gang”, hvor der bl.a. står således: Man
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frygter ej, at sne og slud skal møde dem, som vil gå ud. Thi lad os gå – at skue på,
hvor smukt naturen sig bete`r – og ler.” Det er DET, vi skal, sagde Lone, - ud i
naturen og skue, dufte og fornemme naturens forunderlige kraft, for ikke at tale om
fuglenes muntre forårssange. Følge hvordan tingene myldrer op af jorden, se
knopperne på træer og buske, der kun venter på at eksplodere i lysegrønt og alskens
farver.Herefter fulgte flere eksempler på smukke forårssange og deres betydning,
hvortil Lone også havde flere muntre bemærkninger.
Men det er ikke kun naturen, der forandrer sig, - vi mennesker bliver gladere, når det
er forår, siger professor Morten Møller, som forsker i, hvordan lys påvirker
mennesker. Lys giver bedre humør, det er især de lysere og længere dage, som er så
godt for vores humør. Man ved, at lys har en direkte anti-depressiv effekt, og den
effekt virker også på os, der ikke er depressive, siger Morten Møller.
Lone sluttede sit causeri med, hvordan hun tænkte sig, det ville være at leve et sted,
hvor der ikke er skift i årstiderne, f.eks. et sted hvor solen stort set altid skinner, hvor
det er varmt hele året og hvor temperaturen højst svinger 10-15 grader. Vi havde jo
gennem talen hørt, hvor højt hun skønnede på sol, varme, havevejr, solvogn og en
kold øl i haven, - men NEJ TAK, sagde Lone, - sikke en masse man ville gå glip af,
for der er bestemt også noget helt specielt over hver af de andre 3 årstider, - men nyd
nu bare foråret, nyd den kommende sommer, nyd livet alle sammen!!!
Herefter skulle vi høre Sct. Georgsbudskabet, som gildemester Jannie læste op.
Budskabets tema var ”INSPIRATION”. Ordet inspiration kommer fra latin og
betyder ”at puste liv i”, - hvad puster liv i os?
Når vi stiller skarpt på, hvad der inspirerer os, hvad vi er glødende tilhængere af
eller hvor, så KAN vi skabe forandringer. Men sommetider føles det som om, der er
hjulspin, og alligevel gør vi ingen fremskridt i vore gerninger.
Hvis vi vil noget NYT, må vi ophøre med at gøre det sædvanlige. Vi er alle
holdspillere, og for at være gode holdspillere, skal vi behandle hinanden med respekt
og hensynsfuldhed.
Budskabet slutter med et citat, der lyder således: ”Vær beredt – betydningen af dette
motto er, at en spejder skal forberede sig ved forudgående omtanke og øvelser for at
være parat til at handle ved et uheld eller i en nødsituation, således at han aldrig
overraskes” Et typisk citat efter Robert Baden-Powell.
Sct. Georgsbudskabet, skrevet af Dalia Urzaite fra Litauen. International sekretær.
Herefter dannede vi broderkæde og aflagde vores gildeløfte, hvorefter Inge læste
gildeloven og gildehallen blev lukket.
Så stod gruppe 1 klar med det kulinariske, lækre boller med pålæg og ost, kaffe og
the, - og SÅ var der LAGKAGER. Tak Jannie for meget lækre lagkager, og endnu
engang tillykke med din 60-års fødselsdag, (det er ikke til at se det, hvis man ikke lige
ved det). De lagkager, der var tilbage blev sat i køleskabet til næste dags
spejderarrangement.
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Vi sluttede med ”Livet var så let at leve”, - det er en rigtig god sang, der appellerer
til at, at vi skal give dagene kulør, at vi skal leve, mens vi gør det, og vise at vi tør
det. - Tak for en god gildehal og hyggeligt samvær.
Birgit Gruppe 2.

Sct. Georgsdag og Sct. Georgsløb. (ref.)
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.
Sct. Georgsgildet havde inviteret spejderne til Sct.
Georgsløb. Ca. 55 spejdere var mødt frem, og inden de
skulle aflægge spejderløfte, var der et spændende
terningeløb,
der skulle gennemføres. Terningens øjne bestemte,
hvor man skulle hen.
Nogle poster var ”nitter”, og nogle var med opgaver.
Wood-craft, knob med lakridssnører, forskellige
kimslege samt bålstafet blev der dystet i, med mindre
man var så uheldig at ende i fængsel, - ud derfra kom
man kun ved at synge en sang for ”fangevogterne”.
Efter en god times sjov og udfordring, fik alle spejderne aflagt spejderløftet, hørt
sagnet om Sct. Georg og Sct. Georgsbudskabet læst højt.
Aftenen sluttede med dragevand og
ridderguf til alle.
Med spejderhilsen Line Nielsen. TL.

Redaktøren siger tak til Line for referat og til Jesper for de dejlige bileder.
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