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Kom maj du søde milde, er nok en sætning vi alle kender!

Men hvad er der nu med maj måned, jo vi ryster vinteren af os og kommer så meget
mere udendørs og drømmen om sommeren kommer nærmere….
Solen får mere magt og vi sidder gerne ude og nyder varmen, varmen som trænger
langt ind i kroppen men også helt ind i sindet, solens stråler kan lindre smerter på
mange måder.
Solen er som bekendt også energigiver til planter, så alt eksploderer nærmest når
solen får magten.
Solen giver også os mennesker energi, straks som solen kommer frem på himlen, ser
man havefolket pible frem og snart er der plantet, sået, slået og revet overalt.

Rigtig god maj til Jer alle

Forside: Lis Mølvig Henriksen

Lolland – Falster Distrikt

2018 - 2019

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

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:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2019
9. Maj.
18. Juni
17. september
24. Oktober.
2. November.

Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet.
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør Maribo Gilde.
Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing.
Fellowshipday.
I-Dag i Haslev.

2020
16. januar
5. maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing.
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Lolland – Falster Distrikt
Der indkaldes til Distriktsgildeting den 9. maj 2019 kl. 19.00.
Sted: Saxenhus, 1. sal, lokale 122, Juniorsgade, 4990 Sakskøbing.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent og protokolfører.
Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
Forelæggelse af distriktets regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for de kommende 2 år:
DGM er på valg – er villig til at modtage genvalg.
DUS er på valg – er villig til at modtage genvalg.
Valg af revisor og suppleant, valgene gælder for 1 år.
Drøftelse af arbejdet i gilderne. Herunder visioner for fremtiden.
Eventuelt.

Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget.
Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager.
Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til.

Inden gildetinget er der spisning kl. 18.00.
Forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være Distriktsgildeledelsen
i hænde senest 4 uger før afholdelse af Gildetinget.
Distriktsgildeledelsen vil gerne have, at gildebrødre, der ikke har
ledelsesposter, også deltager i Gildetinget.

Distriktet betaler for maden.
Til- og framelding til spisning senest den 2. Maj 2019 til DGK Kjeld Mikkelsen
mail kjeldmik@post7.tele.dk

Ved valg af nye distriktsgildeledelsesmedlemmer vil der efter gildetinget
blive en kort gildehal med indsættelse af nyvalgte ledelsesmedlemmer.

Distriktsgildeledelsen.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Nattergaletur fredag den 24. maj

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Vi mødes ved Mejsehuset kl. 18.30, hvor vi
griller pølser. Egne drikkevarer medbringes.
Herefter går vi den dejlige og kendte tur
omkring golfbanen og Bøndersvig (hvis der
ikke er sat kvæg ud).

Deadline: Den 20. i måneden før

Tilbage ved Mejsehuset serveres der lækker
kage og kaffe. Pris 30 kr.
Tilmelding senest den 16. maj til
Susanne på mail sb@mkpost.dk eller
tlf. 23 96 84 06
Med gildehilsen
Naturlauget

Maj
3.-5.
24.

Forårstur
Nattergaletur

Juni
18.

Friluftsgildehal i Krårup
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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, juni og juli 2019:
Torsdag d. 9. maj: Distriktsgildeting.
Torsdag d. 13. juni: Aftentur til Amagerhuset.
Tirsdag d. 18. juni: Distrikt friluftsgildehal Kråruplund, se her i Liljen.
Lørdag d. 7. til fredag d. 12. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2019, Sørup.
Sct. Georgs aften, blev holdt hos Beate og Leif. Gildemesteren åbnede den korte
friluftsgildehal med lykønskning til Kirsten Storck med de 40 år som gildebroder og
overrakte en kurv med lidt godter i anledning af dagen, Anja oplæste højtideligt Sct.
Georgs budskabet, gildemesteren sørgede for at løftet blev fornyet og lukkede
gildehallen.
Beate havde fremtryllet en herlig festmiddag, med en dejlig steg, en herlig salat og
rabarberkage til kaffen, Kirsten Storck leverede nogle gode flasker rødvin til stegen,
den sædvanlige snak om mangt og meget var der også.
Tak til Beate og Leif for en rigtig god aften!

Aftentur til Ovstrup SpejderCenter!
Torsdag den 13. juni kl.18.00.
Flere har ønsket, at aftenturen i juni gik til Amagerhuset i Sørup, hvor der
er sket en hel del.
Så - pak madkurven, lidt drikkelse, evt. kaffe og kage!
Vi mødes ved Amagerhuset, besigtiger centeret, får en gennemgang af
kommende projekter og helt sikkert en god snak om "de gode gamle dage"
Jeg hører gerne om du kommer på tlf. 2330 9343.
Vi ses Ole S.

Centeret har overtaget et ca. 100 m2, stort cirkustelt

Sct. Georgs Træf-Venner? - selvfølgelig skal mange af os på TRÆF i
uge 28, 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 og i Liljen, det bliver
som altid en hyggelig og inspirerende oplevelse.
Er du ikke træfdeltager er velkommen til at aflægge os et besøg også til
frifuftsgildehallen!
Træffet afholdes fra lørdag den 7. til fredag den 12. juli på Ovstrup
SpejderCenter - 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!"
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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 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 25. i måneden før.

Opslagstavlen
Tirsdag den 23
Gildemøde
Torsdag den 13. juni
Sommer afslutning.
70 år’s Fødselsdag
Flemming Sunke 22/5

Deltage i det lokale liv – løse opgaver –
være aktiv og deltagende – bidrage til en
god udvikling i lokalsamfundet.
Sætte mål:
Mål kan betyde sted som man bevidst
bevæger sig mod. Jens var kommet frem til
6 gode grunde til at sætte sig mål:
1. Du får nemmere ved at prioritere din tid
og dine opgaver
2. Du træffer
beslutninger

Referat fra Sct. Georgs Gildehallen
Sct. Georgs aften startede med en dejlig
gildehal, hvor vi først optog Harry Fynsk.
Harry har ikke selv været spejder, men har
fulgt spejderarbejdet på tæt hold og
derigennem fundet de værdier, som
bevægelsen bygger på.
Jens skulle aflægge væbnerløfte og havde
fået følgende spørgsmål ”Hvad forstår du
ved en positiv livsanskuelse, og er det godt
at sætte sig et mål?” Hertil svarede Jens
bl.a. :
Positiv betyder almindelig vis noget godt:
Glæden ved at stå op til en ny dag.
Hjælpe andre, hvor der er brug for det. Det
kan være i gildet, hvor alle bør påtage sig
opgaver – for at få tingene til at fungere og
udvikle sig.

hurtigere

og

bedre

3. Du når mere på mindre tid
4. Du får nemmere ved at sige fra
5. Du bliver bedre til at arbejde med en ting
af gangen
6. Du bliver bedre til at fastholde fokus.
En fordel ved at sætte mål for dig selv er
også, at du bliver mere klar på, hvad du
egentlig gerne vil med både dit familieliv,
dit fritidsliv og dit arbejdsliv.
Når du sætter mål for dig selv, så skaber du
en rød tråd mellem dine drømme og dine
værdier og det du så sætter på dine
huskelister – dine to-do lister. Dine mål
fungerer som klister, der binder det hele
sammen.
Jeg gider ikke mugge over det jeg mangler,
når jeg kan glædes over det jeg ikke har:
Jeg har ikke tabt min hue i toget
Jeg har ikke fået stjålet min mobil
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Min cykel er ikke punkteret
Der er ingen utætheder i min forhjulsventil
Jeg har ikke glemt mit Dankort da jeg står
og skal betale
Jeg har ikke glemt hvad min PINkode er
Og mit hus er ikke brændt ned.
Jeg gider ikke mugge over det jeg mangler,
når jeg kan glædes over det jeg ikke har.
Jens aflagde Væbnerløftet og fik overrakt
Væbnerbrevet.
I sin gildemestertale bød Martin
velkommen til Harry og udtrykte glæde ved
denne styrkelse af vores gilde. Gildet er
nøjagtigt, hvad dets medlemmer gør det til
og vi har et fælles ansvar for gildets trivsel.
Martins gildemestertale drejede sig om
ytringsfrihed – enhver må udtale sig, men
står naturligvis til ansvar for indholdet af
sin udtalelse. Ytringsfriheden er en af de
væsentlige dele af den personlige frihed

Sct. Georgsbudskabet , der i år var skrevet
af gildemesteren på Island, blev læst op og
vi sluttede broderkæden og fornyede i
fællesskab vort gildeløfte.
Herefter blev Amy indsat som skatmester
og Jytte blev takket for sin indsats gennem
6 år. Jørgen blev indsat som dørherold
efter Susanne, som også blev takket for sin
indsats.
Gurli læste gildeloven og gildehallen blev
lukket.
I efterhallen trakterede den arrangerende
gruppe med oksesteg med det hele og en
dejlig mokkalagkage til kaffen.
Lis bød velkommen til Harry og Kjeld
takkede Jytte for arbejdet som skatmester.
Den 8. nov. 2019 har gildet 25-års
jubilæum og invitationer til festen blev
omdelt.
TAK for en god aften.
For referat: Birte Larsen

Solveig og Carsten på tur jorden rundt med Costa Luminosa. Del 4
25/3 og 26/3 – Ligger vi i Singapore, det er en meget flot by med mange attraktioner, vi så den botaniske
have for orkideer og var oppe og nyde udsigten fra det 3 tårnede hotel med båden på taget, det var på
57. etage. Vi skulle selvfølgelig også have en Singapore Sling på Raffles, som er blevet meget flot, de er
nu ikke blevet helt færdig med alle fløje, besøgte også den Indiske- og Kinesiske bydel som var meget
farverige. 32 gr. og sol..
28/3 – Lå vi i Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia. Det er overvejende muslimsk, men de har orden på
tingene og i god udvikling, med byggeaktivitet og god infrastruktur. Danmark har lavet deres
personnummer system.
29/3 – Penang, Malaysia her er der mange bygninger fra englændernes tid og her er udviklingen mere
tilbage som i Thailand med gadekøkkener, som de havde for 10 – 15 år siden.
30/3 – 31/3 – Ligger for anker I Patong bugten på Puhket, Thailand og det kender vi fra tidligere, så vi
ligger på stranden og går op i gaderne og fik thai massage samt spiser dejlig thaimad på en restaurant –
35 gr. og vandet 32 gr.
3/4 – Colombo, Sri Lanka, tager en taxa rundt i byen som er meget gammeldags, varer bliver fragtet
rundt i byen på trækvogn og der er trafikkaos.
4/4 – 5/4 - Cochin, Indien vi tager igen en tuk-tuk rundt og ser byen, men her flyder det med affald –
plast og byggeaffald, græs og ukrudt på gader og grunde samt dårlige veje – 35 gr og vandet 32 gr.
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20/4 – Aqaba, Jordan og vi skal på heldagstur til Petra med spisning på et fint hotel inden vi går ind til
Petra og ser den gamle by fra før Romertiden. Der var kommet bedre veje og vindmøller 6/4 –
Marmongao, der ligger masser af gamle skibsvrag og venter på ophugning så vi går ikke i land, da vi
var der for 1 ½ år siden og se de seværdigheder som er her.
7/4 – Mumbai her er vi en tu r rundt i byen og ser mange flotte bygninger bygget af englænderne, men
de har ikke vedligeholdt og malet siden, så det er ikke så rart at se. Vi besøgte også Ghandis hus og
porten til Mumbai samt de hængende haver. På båden satte de filt for indsugningsristene på vej hertil
og dagen efter var de koksgrå – 35 gr – vandet 32 gr.
11/4 – 12/4 – Dubai vi skal på tur med en 4-hjulstrækker ud i ørkenen og besøge en beduinlejr og ride
på kameler. Om eftermiddagen kørte vi rundt i byen, det er en flot by medmange turister og masse liv
i byen – 35 gr. vandet 32 gr.
13/4 Muscat, Oman vi besøgte kongepaladserne og et lokalt museum derefter byens Medina her
kaldet souq – 24 gr vandet 30 gr, regn og torden om natten.
siden vi var der for 1 ½ år siden og de var begyndt at så græs i ørkenen til fårene, der lå også mange
flere vindmølledele på kajen så et land i udvikling – 24 gr. og vandet 25 gr. og sol.
22/4 – Sejler vi gennem Suez kanalen, der har fået mere dobbeltspor og der er bygget rigtig meget på
Sinai siden, nu er de i gang med brofundamenter til en bro over kanalen, vi sejler 9 knob så det tager
10 timer, fin tur 20 gr. og vandet 20 gr. og sol.
24/4 – Athen, vi kører ud til Corinth Canalen og sejler en tur. Kanalen er 6 km lang, 80 m høj og 24 m
bred, bygget af samme franske firma som byggede Suez kanalen. Den er bygget 1882 – 1893, det var
en fin tur – 18 gr. og vandet 20 gr.
25/4 – Katakolon, skal se det gamle olympiske stadion.
27/4 – Så er vi i Venedig igen og skal hjem til Danmark. Så er de 113 dage gået godt
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

At huske i maj måned:
Gilderådsmøde for ledelse og de nyvalgte gruppeledere
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 på Saxenhus

Referat fra Sct. Georgsløb og Sct. Georgsgildehal 23. april 2019
Løbet for spejderne var tilrettelagt til at foregå med 6 poster fordelt rundt om Svanesøen. Spejderne blev
fordelt i 6 patruljer, uafhængig af alder. Hver post havde en patrulje med til startposten.
På en posterne skulle der laves puslespil uden at tale sammen, kimsleg på en anden post. Gå på stylter ,
tænde ild til snor, stå på underlag som skulle vendes uden af røre jorden og give signalement af en person
de havde mødt på deres vej. Alle patruljer klarede det flot, alle deltog, der blev meldt flot til og fra. På trods
af en kraftig blæst, grænsende til kuling, var det en god oplevelse for alle.
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Vi gik alle tilbage til Spejderhuset hvor spejderne fik oplæst sagnet om Sct. Georg , og aflagde spejderløftet.
Så var det blevet tid til drageguf (forskellige bradepandekager i tern) og riddervand (blandet saft).
Spejdernes løb m.v. var med dette afsluttet, de forlod spejderhuset og vi drog videre til gildehal.
De medhjælpende ægtefæller fik en hyggelig snak i et af lokalerne i Spejderhuset. De var inviteret til at
deltage i eftergildehallen.

Gildehallen blev åbnet med stemningsfuld musik. Anne-Birthe holdt gildemestertalen, hvori hun bl.a.
nævnte det særlige i, at vi i dag kunne fejre hele tre 40 års jubilarer, nemlig Annette, Anni og Hanne.
Gildemesteren gav et kort tilbageblik over de forgangne 40 år. Startende med optaget i en spejderpatrulje
som arbejder med princippet om at børn leder børn. Patruljen ledes af patruljeleder , derfra med
voksenkontakt til tropslederen. Alle jubilarer har været igennem de forskellige faser i spejderlivet og har
stadig en tær kontakt til spejderne, og har derigennem og i gildebevægelsen dannet gode netværk.
Hanne oplæste Sct. Georgs budskabet 2019, skrevet af Thorvaldur Sigmarsson:
”Mange af os blev spejdere som børn uden at vide særligt meget om, hvad spejderlivet havde at byde på. Vi
blev spejdere fordi vores venner var spejdere, og vi gerne ville være sammen med vores venner. For os, der
nu er voksne, var det måske en af de få ting, børn og unge dengang havde adgang til. Men vi havde ikke
været spejdere i ret lang tid, før vi begyndte at forstå, hvad spejderlivet kunne tilbyde. Som spejdere kunne
vi udvikle os som selvstændige individer, vi var i stand til at klare opgaver –nogle opgaver kunne vi løse
andre ikke. Vi lærte at sætte pris på naturen og bruge den, og lidt efter lidt tilegnede vi os spejder bevægelsens værdier. En af de ting, vi har med os fra vores liv som spejder, er parolen: Èn gang spejder –
altid spejder. Det er den livsstil vi har valgt. Vi har valgt at have spejderlov og -løfte med os i den måde, vi
lever livet på, og i vores aktiviteter.
Da den tid, hvor vi som unge spejdere lærte fra vores ældre spejderkammerater var slut, kom den
spejdertid, hvor det var vores tur som den ældre spejder – til at lære de unge, hvad det vil sige at være
spejder. Efterfølgende har flere af os siddet i ledelse og bestyrelser i spejdergruppe og – organisationer,
hvor vi så har arbejdet for at skabe et forum for de unge spejdere.
I vores arbejde i gilderne har vi mulighed for at videreføre vores eget spejderliv sammen med venner, vi har
mødt på vores vej gennem spejderarbejdet. I gilderne skaber vi et fællesskab, der forener vores eget
spejderliv med arbejdet med at hjælpe lokale spejdergrupper. Mange af os tager del i den hjælp, som
gilderne yder verden over. Det gør vi ved at skaffe penge og/eller direkte at beskæftige os med projekter,
hvor de måtte være
Uanset hvor vi mødes, harmonerer vores tanker og handlinger. Vi tænker altid på, hvordan vi kan gøre
spejderarbejdet bedre i vores eget spejderfællesskab eller for en flok spejdere et eller andet sted i verden,
hvor der er brug for hjælp.
Med disse tanker og handlinger gør vi altid vores bedste for at gøre verden omkring os bedre. Det er en af
grundidéerne i spejderbevægelsen. En spejder er altid beredt. Og det ønsker vi også at være.”
T.S. NP Iceland
Med dette budskab i ørene, dannede vi kæde, og aflagte løfte, samt sang spejderbror.
Herefter blev Hanne indsat som skatmester efter Jane B., Lone blev indsat som kansler efter Hanne K., og
Lilian blev indsat som stavherold.
Til lyden af tonerne fra: Skul´ gammel venskab rent forgå, blev gildehallen lukket.
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I eftergildehallen, hvor vi mødtes med ægtefællerne, fik vi serveret mandarinrand med hønsesalat. Karsten
havde fremstillet en rigtig nostalgi- og meget velsmagende spise. Tak for dejlig mad.
Anne-Birthe og Birgit holdt tale for de jubilerende, og gaver fra gildet blev overrakt.
Praktiske oplysninger blev givet og vi sluttede aftenen med kaffe og hjemmebag, og kunne takke hinanden
for en meget dejlig aften.
Ref. Annelis
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