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De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv
mener, at andre har til en.
- webredaktøren

Lolland – Falster Distrikt

2015 - 2016
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Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
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birte_l@hotmail.com
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DIS:
Solveig Garsdal
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solveig@joyzer.dk
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Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved
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Mobil: 26 19 93 18

2015:
8. september
21. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing

2016:
19. januar
27. april

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant
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Naturgruppe program 2016.
Den 26.4.2016
Vi mødes kl. 18.30 hos Anette og Leif på Maribovej 32A.
Herfra går turen til Dodekalitten og herefter til Kragenæs Havn, hvor den medbragte kaffe og evt.
medbragt madpakke nydes.

Den 4.6.2016
Den nye skov v/ Stege besøges.
Vi mødes på P-pladsen Kobbelvej i Stege kl. 14.30. Vi går ad ” Sundhedsstien” og drikker vores medbragte kaffe på
et godt sted på ruten.

Stege Skov
Stege Skov er plantet i 2004 og ligger helt tæt på byen. Der er adgang fra Kobbelvej (Pilevejs forlængelse) og Klintevej
På sundhedsstien ”Sjov og leg”, der er 2.4 km lang, vil især børn blive udfordret på de fantasifulde legeskulpturer langs stien. Husk
også at lege og bruge din fantasi på hele turen rundt. Ad sundhedsstierne kan du fortsætte ind i Udby Skov.
Den midterste del af skoven er reserveret til skoleskov. Børn fra skoler og daginstitutioner på Møn har været med til at plante træerne. På
den åbne plads i skoleskoven etableres der i efteråret 2007 et multtoilet og en bålhytte til udeundervisning, der også kan benyttes af alle
andre udenfor skoletiden.
Nærmest Stege By er der lavet en hundeskov, hvor du kan slippe din hund løs. Husk at hunden altid skal være under fuld kontrol
og brug de opstillede skraldespande til hundenes efterladenskaber. I resten af skovene skal hunden altid føres i snor!
Fra Alices Bakke er der en rigtig flot udsigt, både ud over Stege Bugt og østpå mod Møns Klint.

Den 20.7.2016
Vi udforsker Horreby lyng. Vi mødes kl. 17.30 med madkurven.
Kør til Horreby på Falster, drej af ved kirken. Følg Lyngvejen og Spangvej. Søg evt. på nettet og tjek vejen inden du
kører.
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Den 24.9.2016
Vi mødes kl. 14.00 ved Roden Skov ved Vantore. Følg Vantorevej.
Vi udforsker skoven. Husk kaffekurven.
Oktober 2016
Vi forsøger at finde en guidet svampetur et eller andet sted på Lolland/Falster. Når vi har et
arrangement parat meldes en dato ud.
Her kan blive deltagerbetaling.
Den 20.11.2016
Vi samler naturting til julens dekorationer i Corselitze skov.
Vi mødes på P-pladsen ved indgangen til skoven på Bringserevej kl.10.30. Husk kaffe.
Hvis I ikke kan finde vej, kan vi mødes på Hans Egedesvej 1, Stubbekøbing kl. 10.00 og følges ad. Efter skovturen er
der frokost hos Anne-Birthe.

Januar 2017
Nytårstur – måske den 8.1.2017. Nærmere herom senere.

På Naturgruppens vegne
Anne-Birthe
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Spejderløb for Maribospejderne
Igen i år vil Spejderlauget lave et løb for
Maribospejderne, og dette sker den 11. maj.
Temaet i år vil være omkring Maribo by.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Gildebrødre er velkomne til at komme forbi
Spejdervænget den 11. maj mellem kl.
16.30 og 19.30, hvor vi har spejderne på løb
og slutter af med lidt spiseligt.
”Besse”

Arrangementer på Hestø

Maj
11.
27.

Spejderløb for Maribospejderne
Nattergaletur

Fredag den 4. juni kl. 14–18 vil Erik Grip
og Lolland Musikskole underholde på
Hestø i forbindelse med Maribo bys 600 års
jubilæum. Der er lavet aftale om gratis
sejlads med ”Anemonen”, og der vil også
være gratis adgang til Hestø – dog skal der
via en lille konkurrence svares på
spørgsmål, inden billetter udleveres fra
Turistkontoret. Se nærmere om dette i
dagspressen.

Juni
4.-5.
15.

Arrangementer på Hestø
Friluftsgildehal

Nattergaletur fredag den 27. maj
Vi mødes i Spejdervænget kl. 18.30, hvor
vi griller pølser. Egne drikkevarer medbringes. Herefter går vi den sædvanlige skønne
tur via mosen, golfbanen og Bøndersvig, og
håber nattergalene giver koncert.
Tilbage i Spejdervænget drikker vi kaffe
(skal ikke medbringes). Pris 30 kr.
Tilmelding senest den 23. maj til
Susanne – 23 96 84 06, sb@mkpost.dk
Med gildehilsen Naturlauget

Lørdag den 5. juni – grundlovsdag – også
kl. 14–18 vil Lolland Musikskole også
underholde på Hestø, og den nye domprovst
Anne Reiter vil holde grundlovstalen.
Denne dag er der også gratis adgang og
gratis sejlads med ”Anemonen.
Vi håber, at mange gildebrødre vil tage
imod disse spændende tilbud – dog skal der
selv medbringes stole m.m.
På Eventudvalgets vegne
Kirsten og ”Besse”
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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, maj 2016:
Torsdag d. 19. maj: Sct. Georg i fuld trav!
Lørdag d. 2. juli til fredag d. 8. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2016

Tak til Beate og Leif, for en dejlig Sct. Georgs aften på den 28. april, hvor vi
blev
trakteret
med
mørbradgryde,
kinesiske
kartofler,
kaffe
og
chokolademuffins,Sct. Georgs budskabet blev oplæst og løftet fornyet, krydret
med indtil flere indlæg fra gildemesteren. Vi fik også en god snak om de
kommende arrangegementer vedr. Sørup og det kommende krydstogt på
Maribosøerne hvor vi har booket 30 pladser, således at der er plads til hele
familien m.fl. så den sædvanlige snak om alt andet. Tak for en god aften!
*************************************
Der er god gang i sagen om Amagerhuset – den nye bestyrelse m.fl. har
været på arbejds- og hyggeweekend der ude – der blev ryddet op til den store
guldmedalje og hygget med hele familien- der er en ny arbejds- og
hyggeweekend igen i juni!
**************************************

Sct. Georg trav
Torsdag den 19. maj kl. 18, på travbanen.
Vi mødes på travbanen kl. 18 – med medbragt madkurv og kaffe,
måske også lidt småpenge til at spille op!
Vi kan komme indenfor hvor vi kan se løbene og spise vor medbragte
klemmer!
Send venligst besked om du kommer til undertegnede i god tid.
M.sp.h. Ole S.
**************************************

Vi skal lørdag den 20. august kl. 10, på tur med ”Anemonen” på Maribo søerne
så reserver datoen. Turen er for hele familien – nærmere herom i den
kommende lilje!

”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.

Gildehal 24. april
Gildehallen var den dag noget særligt,
idet Anne Marie havde været medlem i
25 år, og det skulle selvfølgelig fejres på
behørlig vis.
Det blev det også med gildemesterens
overrækkelse af 25-års mærket. Det
specielle var, at vor nuværende gildemester Flemming også dengang var gildemester og kunne byde sin kone - og
stadig samme kone Anne Marie - velkommen i gildet for 25 år siden. Der
blev overbragt gaver fra gildet og grupperne. Efterfølgende havde vi fælles
spisning med gode fiskeretter og oste.
En rigtig god aften.
Inden vi nåede så langt havde Flemming
i sin gildemestertale berørt sagnet om
Sct. Georg og hans martyrdød i kampen
for det gode for godt 1700 år siden. Det
blev omtransformeret til forholdene i
dag med det vanskelige og hadefulde
forhold, der er mange stedet i verden
med at leve side om side fordi livssyn,
religion og ideologi splitter i stedet for
at samle. Endvidere en beretning fra
Det gamle Testamente om babylonernes
del- og hersk politik ved omplacering og
sammensætning af folkeslag, så de mistede fornemmelsen af tilhørsforhold til
et land, religiøs forskellige, så det kun
var smågrupper uden særlig betydning,
der levede sammen, altså en form for
kollektivt hukommelsestab.

Flemming oplæste det norske Sct.
Georgs budskab 2016 om "Veje mod
fred",
der
angiver
5
veje.
1 - Respekt for livet, 2 - Viden, 3 - Retfærdighed, 4 - Deltagelse og 5 - Frihed.
Det gav stof til eftertanke.
Endvidere blev der berettet om gildets
arbejdet ved workshop den 9. april
om nye ideer til gildets arbejde såsom
synliggørelse, hvor vi deltager, orienteringsfolder til potentielle medlemmer, aktiviteter der "batter" noget
(giver overskud), mulighed for passivt
medlemskab, målgruppe 40-60 årige
eg senere yngre samt meget mere.
Under middagen fortalte Martin om
ølbrygningens svære kunst, som han
selv eksperimenterer med hjemme, og
vi fik smagsprøver på "grundstofferne" byg, maltet byg og humle og det
endelige "Martinresultat" - En god 6%
mørk øl.
Lis oplyste om en planlagt gruppetur
til Stege den 21. maj, hvor hele gildet
var velkommen til at deltage. Mere
herom fra Lis.
Endelig kunne Kjeld berette om et
planlagt fællesmøde den 25. oktober i
Sakskøbing for gilderne på LollandFalster, hvor der vil være underholdning og hvor vi kan lære hinanden at
kende.
Referent: Bo

Workshop 2016
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Vi mødtes i KUDU hytten lørdag den 9.
kl. 9.30, med det mål at få bearbejdet

Workshop 2016
Vi mødtes i KUDU hytten lørdag den 9.
kl. 9.30, med det mål at få bearbejdet
nogle problemstillinger i forholdet til
gildets fortsatte arbejde og trivsel. Vi
deltes op i 3 grupper og arbejdede
med
Synliggørelse indad/udad
Hvordan finder vi nye gildemedlemmer
Økonomi/aktiviteter der ”batter”
Vi cirkulerede, således alle kom til at
arbejde med emnerne og efterfølgende forholde sig til de andregruppers
udsagn.
Modellen har vi brugt før, det viste
sig, igen, at være en god måde at forholde sig både til egne tanker, men i
lige så høj grad andre gruppers/deltageres input.

Vi nåede også på dagen, at få oplægget fra landsgildet til samtalespillet –
Spejderideen for voksne. Vi brugte
den time som manuskriptet foreskrev,
hvilket også var passende.
Vi mangler 2 grupper i gildet, så har
alle givet deres bidrag, til senere bearbejdning i landsgildet. Vi er enige
om, at det har været en god øvelse, i
øvrigt i tråd med vores eget oplæg.
Således kunne vi slutte af med sen
frokost kl. ca. 14, men absolut en dag
og en oplevelse rigere.
På gildeledelsens vegne

Flemming

Gildemøde den 10. maj
Vi mødes i spejderhytten KUDU kl.
19,00.
Gruppe 2 serverer kaffe/te med kage, øl og vand.
Grupperne fremlægger årsprojekt.
Med gildehilsen gruppe 2 .
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i MAJ:
23. Byvandring i Sakskøbing.

Og i JUNI:
04. Med Naturgruppen
til ”Den nye Skov”.

BYVANDRING: I gildeprogrammet 2015/16 er der som sidste punkt emnet
”Byvandring i Sakskøbing”. Gruppe 3 vil hermed indbyde til dette, i den virtuelle
verden, således at det bliver en aften med mere BY end VANDRING.
Så selvom bentøjet ikke er, hvad det var engang, vil alle, også gerne ægtefæller, kunne være med på turen.
”VANDRINGEN” finder sted mandag den 23. maj 2016 kl. 19.00 i det store lokale på Saxenhus.
Da datoen falder sammen med Sakskøbing Gildets fødselsdag, vil vi gerne festligholde dagen med kaffe og lagkage. Prisen for dette er 30,00 kr.
Vi har behov for, at I gruppevis melder til senest den 17/5 på telf. 54706068 eller
mail: akjensen@mail.dk
På gruppe 3`s vegne Annelis.

Tur til den nye skov ved Stege.
Naturgruppen arrangerer denne tur, og vi mødes lørdag den 4. juni kl. 14.30 på Ppladsen Kobbelvej i Stege. Vi går ad ”Sundhedsstien” og drikker vores medbragte
kaffe på et godt sted på ruten.
Stege Skov er plantet i 2004 og ligger helt tæt på byen. På Sundhedsstien ”Sjov og
Leg”, der er 2,4 km lang, vil især børn blive udfordret på de fantasifulde legeskulpturer langs stien.
En del af skoven er reserveret til skoleskov, og nærmest Stege By er lavet en hundeskov, hvor man kan slippe sin hund løs
Fra Alices Bakke er der en rigtig flot udsigt, både ud over Stege Bugt og østpå mod
Møns Klint. - Som sædvanlig er alle gildefolk velkomne til dette Natur-arrangement.

9

”Kom og oplev verdens længste familieekspedition i kajak”!
Dette var overskriften, da Sct. Georgs Gildet i Sakskøbing den 6. april havde arrangeret en foredragsaften med Lars Simonsen, tidligere gildebror. Mange har fulgt Lars
og familien i medierne under ”Life is GOOD follow us”, så forventningerne fra de
127 fremmødte var store. Men ingen gik skuffede fra salen på Saxenhøj, for sikken
en rejse vi kom med på.
To voksne og to børn i to kajakker, fra København til Istanbul, undervejs i 1½ år og
tilbagelagt 7300 km., det er noget af en bedrift, og som Lars ikke lagde skjul på, også
en stor udfordring.
Lars har en fantastisk underholdende måde at fortælle på, og krydret med flotte billeder og videoklip, fanges tilhørerne i en grad, så vi nærmest ER med på rejsen.
Vi var ude på stille vand, på oprørt vand, gennem utallige sluser, oplevede fremmede
menneskers hjælpsomhed, de mest fantastiske naturoplevelser både på havet og på
land, frydede os over de dejlige billeder/klip med børnene, holdt vejret når familien
var i problemer, følte med Lars da han blev ramt af sygdom, og beundredes når besværlige bureaukrater i havnene, blev klaret med humor og opfindsomhed.
En rigtig god aften, hvilket mange i gildet har fået tilbagemeldinger på, så også en
succes for os som arrangører.
Vi ved, der venter Lars og familien nye eventyr, så der skulle være mulighed for, at vi
kan gentage succesen.
Ref. Lone Andersen.

TAK –
Sct. Georgsgildehallen blev for mig i år en dejlig oplevelse, som jeg altid vil huske.
50 år i Gildet er selvfølgelig mange år, men når jeg tænker tilbage, kan jeg slet ikke
huske, at jeg ikke har været medlem hele mit liv.
Jeg vil hermed takke jer alle for en hyggelig aften, blomster, gaver og alle de mange
søde ord, og så sangen – med et tilbageblik på årene, ja, noget er der da bedrevet i de
50 år, der er gået.
Gildehilsen og endnu en gang tusind tak.
Hanne.
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