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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

 

DGK: 

Jannie Johansen Lunden 5, 4990 Sakskøbing  jannie.johansen@nordicsugar.com 

     Mobil: 22 13 37 39 

 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

 

DIS: 

Solveig Garsdal Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

 

Webredaktør: 

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

2011:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

Gildeting 

Nu er der indkaldt til Gildeting rundt omkring i gilderne, vi ved at der skal skiftes en del ud i gildeledelserne, 

især grundet 6 års reglen, dermed skal der vælges nye ledelser flere steder. 

Vi ønsker for alle gilderne at der gives opbakning og støtte til disse valg, så de nyvalgte kan være med til at 

dele de spændende opgaver der ligger i at være med i gildeledelsen. 

Distriktet vil sørge for Kurser for nyvalgte gildeledelser, så kommende gildeledelsesmedlemmer vil kunne få 

støtte og vejledning i deres kommende opgaver. 

Distriktsforum 2012 

Da jeg var forhindret i at deltage i Distriktsforum i Korsør, deltog Villy Grønlund Hansen i stedet. Ved mødet 

blev det besluttet at arbejde videre med Gildernes største udfordringer: 

 At få nye gildebrødre 

 Vores synlighed 

 Vores fællesskabskultur 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til hvert område, som nu skal arbejde med emnerne frem til 1. juni hvor der 

skal fremlægges 3 – 5 aktiviteter som kan præsenteres på Gildemesterstævnet i september. 

Midtvejstræf 2012 

I uge 28 er der som bekendt Midtvejstræf ved Amagerhuset i Sørup. Der er traditioner der ikke kan 

undværes af træfdeltagerne, der er træfdeltagere som kommer hver gang og træfdeltagere som vi ser for 

første gang, men alle skal jo have en god oplevelse som giver lyst til at komme igen. 

Igen i år vil vi anmode vore lokale gildebrødre om at støtte op omkring dette lokale tiltag i forhold til at 

deltage på Midtvejstræf, der kan overnattes i telt eller campingvogne. Gildebrødre på Lolland – Falster kan 

helt sikkert også få glæde af at lære gildebrødre fra store dele af Danmark at kende, ved at deltage på 

træffet. 

Der er også altid brug for lidt praktisk hjælp og støtte, så hvis vi kan løfte i flok så vil alle få fælles oplevelser 

og glæde af at have et lokalt træf som samler gildebrødre fra hele Danmark. 

 

Distriktsgildeledelsen 
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Referat fra Distriktsgilderådsmødet den 17-01- 2012. 
 
1. Siden sidst. 
 Rødby: Efterårsgildehal – Indsamling til Dansk flygtningehjælp – Østersø tur med 
 julefrokost – Fredslyset blev hentet – Aftengadesalg til jul – Nytårsgildehal. 
 
 Maribo: Afholdt 70 års fødselsdag – Givet donationer til bl.a. Spejderne og sclerose- 
 foreningen – Nytårsparade for spejderne – Næste arr. Nytårsgildehal. 
 
 Sakskøbing: Børnecirkus og bemanding af motionspladsen i forbindelse med 
 Kulturnatten – frivillig dag med besøg af 4 politikere – Virksomhedsbesøg på 
 Nykøbing Sukkerfabrik – arr. dag for den sociale virksomhed Vandrehjemmet med 
 forskellige aktiviteter i naturen – Gildehal med foredrag om Sirius patruljen, og det 
 var en af vor egne gl. spejdere som havde været med i patruljen – Julestue for 
 telefonkæden – Julestue – Jul for enlige – Nytårstræf med spejderne – Nytårs- 
 gildehal - Det næste arr. bliver en sangaften. 
 

1.Nyk: Vi bruger vores kræfter i Sørup – Fødselsdags gildehal sammen med 2. Nyk 
– Julestue – Nytårsgildehal. 
 

 2. Nyk: Deltaget i Landsgildetinget – Fellowshipday – gildehal med foredrag – jule- 
 Møde – Fødselsdags gildehal sammen med 1. Nyk. Nytårsgildehal – Dansk flygt- 
 ninge hjælp – Maribos jubilæum – Nytårsparade sammen med KFUM spejderne. 
 
2. Evaluering af Fellowshipday og hvordan kan vi arrangere det i fremtiden.                             
 Inputs: Udmærket arrangement – flere vidste ikke noget om MAF før foredraget –  
 meget spændende - død spændende – fantastisk god aften – synd at der ikke kom 
 flere – misforståelser omkring dato, men har været meldt ud fra start af året – 
 Lis: Indhold ser ud til at være godt. I-dag står ikke mål med det arbejde Villy, har 
 lagt i det, kun få fra vores område deltager, skal vi lægge kræfterne i Fellowshipday 
 i stedet?  
 Mona: Man kunne lave det en lørdag, starte tidligt, så man kan komme hjem til 
 Spisetid. 
 Tom: Det kan da godt afholdes om aftenen. 
 Lone: Som arbejdsramt er det bedst en aften. 
 Victor: Prøve at promovere det noget mere. 
 Delte meninger om gildehallen skal ligge først eller sidst. 
 På spørgsmålet om hvorledes det skulle arrangeres om de skulle være DIS og GIS 
 Sammen med grupperne, var man enige om at man skulle tilbage til den gamle 
 model, hvor det går på skift mellem gilderne, og det afholdes en aften med foredrag. 
  
 Rødby tager sig af Fellowshipday 2012. 
 
3. Hvilke aktiviteter skal GIS og GU være med til at løse i fremtiden. 
 Der er kun 2 gilder, der har en GIS og en GU. Distriktet skal måske melde ind til 
 landsgildet at de er en uddød rase på gildeplan hvorimod de skal være på 
 distriktsplan, men der skulle gerne være indhold til disse poster. Kunne DUS 
 sammen med GU stå for en I-dag.  
 Victor: Er der behov for dette arrangement? 
 Torben: Har vi brug for en uddannelses gruppe? 
 



 

5 

 

 
 
4. DGT – hvor kan det afholdes. 
 Afholdes på Saxenhus Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. 
 
 
5. Midtvejstræf 2012. 
 Ole: Afholdes i uge 28, indholdet velkendt, da der ikke skal ændres for meget i 
 Programmet for ugen. Der vil komme flere informationer på DGT. 
 Lis: Behov for hjælp fra Distriktet og alle gilderne, skal komme fra jer (1. Nyk. F). 
 Ole: melder tilbage til gilderne og distriktet ved behov. 
 Der vil være friluftsgildehal om onsdagen i uge 28. 
 Hjælp til gode ideer på pladsen eller guidet ture, der vil være en tippi til leg på 
 pladsen. 
 Ole sætter noget i Liljen i februar udgaven. 
 
6. Kort rapport fra Gilderne. 
 Se punkt 1. 
 
7. Eventuelt. 
 
 Ingen stigning på kontingent i 2012.  
  
 Besse: Orienterede om dette års arr. af Water wold – som i år hedder Afrika og 
 Vil blive afholdt i Knuthenborg den 22. og 23. september. Der har været afholdt 2 
 møder, og der er nedsat en gruppe, som vil lave et oplæg til en historie og poster. 

Deltagerpris på 105 kr. Der vil blive givet point på posterne som man gjorde førhen,  
da dette er et ønske fra spejderne.  
Der er overført 19.000 kr. fra sidste arrangement. 

 Der vil komme noget i Liljen om arrangementet.  
Der ønskes økonomisk støtte fra gilderne til arrangementet, som I måske kan have 
med på jeres gildeting. Der er ikke lavet noget budget endnu. 

 
 Sakskøbing, Birgit: 
 Orienterede om det stor spejderløb i Vordingborg, som Saxsez står for. 
 Gilderne er blevet bedt om at stille med 30 personer, som statister på et plejehjem, 
 og det er da lige noget for os.  
 Det løber af stablen den 25. februar fra om morgenen 
 til ca. 17:00, spørg i jeres gilder om der er nogen der har lyst til at være med. Svar 
 inden 1. februar. 

 
 
Tinget sluttede kl. 21.25, 20 gildebrødre deltog. 
 
 
Jannie Johansen 
Protokolfører. 
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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 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

Marts 

13. Gildeting 

 

April 

 

11. Byløb 

24. Sct. Georgs Gildehal 

 

 

Fødselsdage i marts 

 
12. Kirsten Johansson – 65 år 

22. Helle Petersen – 65 år 

 

 
 

 

 

 

Gildet ønsker begge de ”unge damer” et 

stort tillykke med dagen. 

 

 

 

Spejdernes lejr 2012 – kvarter Lolland. 

 

Den 21. og 22. april 

afholder kvarter Lolland 

(spejdergrupperne i 

Lolland kommune) en 

forlejr inden den store 

lejr – spejdernes lejr 

2012.  

Lejrens formål er at spejderne skal lære 

hinanden at kende og samtidig have nogle 

gode oplevelser sammen. 

På lejren vil der være forskellige aktiviteter 

og selvfølgelig skal der også mad til delta-

gerne. – Vi vil derfor høre, om der er gilde-

brødre i Maribo og Rødby, som har tid og 

lyst til at hjælpe på forlejren – der skal bru-

ges folk til køkkenhold (der er allerede 4-5, 

som har tilmeldt sig) – folk til hjælp på 

aktiviteter samt andre diverse opgaver. Hvis 

I har tid og lyst, så henvend jer til ”Besse” 

på mail besse.j@email.dk hurtigst muligt. 

 

Afrika kalder!! 

 

Den 22. og 23. september afholdes årets 

spejderbegivenhed på Lolland-Falster i 

Knuthenborg Park. – Arrangementet er for 

alle spejdere og FDF´ere fra Lolland og 

Falster. 

Også til dette arrangement skal der bruges 

folk – Maribo gildet skal stille med mand-

skab til 2 poster og derudover skal der bru-

ges folk til køkken, teknik samt andre 

diverse opgaver. 

Hvis I har lyst til at deltage i dette spæn-

dende arrangement, så send en mail til 

”Besse”. 

På vegne af Kvarter Lolland og ”Afrika 

kalder” 

 

”Besse” 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:besse.j@email.dk
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NYTÅRSGILDEHAL 2012 

 
Lad mig sige det straks, det var en rigtig 

højtidelig, munter og hyggelig nytårsgilde-

hal der i år blev afholdt i Bangs Have, 

arrangeret af Debatlauget. 

 

Den flotte gildehal der, var opstillet i 

restauranten, blev indledt med at gildeme-

ster,Victor ønskede os alle et godt nytår. 

 

Den røde tråd i gildemestertalen var tiden, 

der på seriøs og vittig måde blev analyseret. 

 

Jytta holdt 5 min. Sct. Georg, og hun for-

talte at hun derhjemme har to fiktive pap-

kasser, en stor med gode oplevelser og en 

lille med mindre gode oplevelser. Den store 

kiggede hun tit i, og genoplevede bl.a. 

spændende rejseoplevelser. Især et besøg 

ved Tutankhamon´s grav, og et besøg på 

Påskeøen havde gjort et stort indtryk. I den 

store kasse kunne hun også genopleve den 

gode ånd og stemning i Sct. Georgs Gildet. 

Den lille kasse kiggede hun ikke så tit i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftergildehallen blev afholdt i det nye 

lokale, hvor vi (ca. 40) ved lodtrækning 

blev anbragt ved fem runde borde. 

Der blev serveret lækker smørrebrød og 

senere kaffe/te med kransekage. 

Ind imellem underholdt Lone og Greti med 

at fortælle om nogle af byens fordums ori-

ginaler, suppleret af Knud, der havde kendt 

flere af dem. 

Der blev naturligvis også sunget fra sang-

hæfter med muntre sange, der lå på bor-

dene. 

Stemningen var høj, så det var svært at sige 

farvel, da Victor hævede mødet ved 22-

tiden. 

 

Stor tak til Debatlauget og gildeledelsen for 

en dejlig aften. 

 

Jørgen N. 

 

 

Gildeting 
 

Indkaldelse m.v. fremsendes til alle gilde-

brødre.  

Husk, at gildetinget er mødet, hvor du har 

mulighed for at sætte dit præg på gildet. 

Derudover er det også en rigtig hyggelig 

aften – vi ses. 

 
 

 

Og så lidt historie 
 

 

 

 

 

 

 

Maribo Spejderne har sin oprindelse i to 

forskellige spejdergrupper i Maribo.  

1. Maribo Gruppe var en drengegruppe, der 

blev stiftet 30. september 1917 og Leonora 

Christina Gruppe en pigegruppe, der blev 

stiftet 4. maj 1941. 

Den 30. marts 1999 blev de to grupper lagt 

sammen til Maribo Gruppe. 

Den 22. februar 2004 blev navnet ændret til 

Maribo Spejderne. 

/ tba 
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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  
 

 

 

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen med en hård, men fair dyst, 

som forventet.  

GildeMester i bowling blev genbrug, da Bo forsvarede titlen og løb med pokal og 
kegle, tæt forfulgt af Espen og med Johanne på bronzepladsen. 
Der var dog også tid til en hyggesnak og lidt ”after bowl”, Inden centeret 

lukkede. 
Tak til GildeClanen for en god aften! 

 

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

Gildeting og gule ærter 
 

Indkaldelsen til det ordinære gildeting torsdag den 8. marts kl. 19, på 
Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster, er udsendt i Liljens februar 
nummer. 

Dagsorden, gildets regnskaber og evt. indkomne forslag til tinget udsendes 
senest 14 dage før gildetinget. Hvilket er sket. 
 

Som det er tradition, varmer vi op til tinget, med gule ærter kl. 18 – det er 
Dorte, der fabrikerer ærter og tilbehør til sædvanlig billig pris – glæd dig ! 

Tilmeld dig de gule ærter til, Dorte og Ole tlf. 23 30 93 43, eller E-mail: 
osscout@gmail.com senest d. 4. marts.  
Kan du ikke tåle gule ærter, så tag din egen mad med, det er samværet der 

tæller! 
 

Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.                               Gildeledelsen. 

 
 

På gildetinget vil vi, hvis der bliver tid til det, tage den store kalender frem og 
sætte nogle datoer for det kommende gildeår – og måske have en idé om 
indholdet mm. Så husk kalender! 

Når vi det ikke aftaler vi et gildemøde i nær fremtid efter tinget! 
 

 
 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,  
kan du læse mere om på: www amagerhuset.dk 
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 

KALENDER, marts 2012: 

 

Torsdag d. 8. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18. 

 

mailto:osscout@gmail.com


 

9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender: 
 

 

                        
                  8. Gildeting.  Grp 1 arrangerer. Grp 4 referat  

 
 

 

 

 

 

 

                 

                           19. Sct. Georgs Gildehal.  Grp. 4 arr. Grp 3 ref.            
 

  

 

HUSK:   

Gildeting til torsdag den 8. marts kl. 19.00 i KUDU hytten. 

 

Gildeledelsen udsender udførlig dagsorden i uge 8. 

 

Gildeledelsen henleder Gildebrødrene om, at Gildemesteren og Skatmesteren ikke 

modtager genvalg. 

 

O B S: Der spisning kl. 18
00,

 til sædvanlig lave pris. 

 

Gruppe 1 står for menuen, samt kaffe/te og kage. 

 

 

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: moelvig50@gmail.com 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

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 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Fastelavnsmøde 
 

Torsdag d. 7-2 havde vi besøg af museumsinspektør Kåre Johannessen fra 

Middelaldercentret, som fortalte om hvordan fasten blev holdt af de forskellige 

religioner. 

 

Kåre startede med at fortælle om Ramadanen den muslimske fastemåned. 

Ramadanen strækker sig over 29-30 dage uden mad, drikke, røg eller seksuelt 

samkvem fra daggry til solnedgang. Om natten er det nævnte tilladt. 

 

Fastelavn. Navnet fastelavn kommer fra det tyske Fasteabend. 

 

Skikken ” at slå katten af tønden” er meget gammel. I de rigtig gamle dage anbragte 

man mange steder en levende sort kat i en tønde. Derefter red landsbyens mænd forbi 

og slog til den. I dag vil vi kalde det for groft dyrplageri, men dengang var den sorte 

kat symbol på onde kræfter, som nu på den måde var straffet og jaget på flugt. 

 

Til fastelavn kunne man iføre sig udklædninger og masker og på den måde slettede 

man for en tid de sociale skel i samfundet. Bonden kunne sidde ved samme bord som 

greven – eller måske ligge i samme seng. 

 

Efter al den oplysning om faste og afholdenhed, var det dejligt med kaffe/kage og 

boller. En rigtig munter aften om faste og afholdenhed. 

 

Gruppe 2 

Mona  
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Telefon 54605370 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Vi som troede, at vi skulle have en ”grøn vinter”, 

med to hvide i mente. Vi fik rigtig kold vejr i 

februar. Erantis og vintergækker var kommet op af 

jorden, og fuglene havde fornemmelse for forårets 

komme med deres sang. Kulden lagde ingen 

dæmper på dem, de sang bare videre, selvom 

temperaturen faldt til minus 15 grader.  

 

Den 8. februar havde vi gildemøde, hvor vi havde 

besøg af Lisbeth Bælum, der fortalte om sin tid som 

husmoder i Kina.  

 

Til foredragsaftenen havde vi besøg af Mona 

gildemester fra 2. Nykøbing gildet. Med vores eget 

fremmøde var vi 19 gæster og gildebrødre. 

 

Lisbeths og hendes mand rejste til Kina i 2002, og 

boede i landet i 4 år. Kristian, hendes mand  var i 

2002 blevet afskediget på Holeby Diesel, og han 

blev tilbudt et job i Kina, i en virksomhed med 

produktion af  turboladere til dieselmotorer. 

 

I en perioden på 4 år fik familien et godt indblik i 

kinesiske forhold, og oplevet landet på godt og 

ondt. De oplevede hvordan folk blev genhuset, 

tilfældigt langt fra familie og venner, når gamle 

byområder skal saneres, og hvordan der i det 

kinesiske samfund ikke er plads til at tage hensyn til 

den enkelte person. 

 

Bambus er et hellige træ i Kina, og som ressource 

anvendes det i vidt omfang i byggeindustrien, hvor 

man med lange bambus stænger som stillads 

sammensurret med bast, er i stand til at bygge huse 

i en højde af 64 etager. Kina er landet, hvor 

gammelt og nyt mødes, og hvor alt kan anvendes.   

 

Et år til jul havde Lisbeth bestemt, at kollegaer fra 

fabrikken skulle holde jul med familien Bælum. 

Men flæskesteg kan man ikke spise med pinde, så 

kineserne måtte spise stegen med kniv og gaffel, 

hvilket er lidt af en umulighed for dem, som når vi 

skal spise ærter med pinde. Det værste var nok at 

skaffe kødet og de øvrige råvarer til middagen. 

Kødet blev udskåret med ”hud” på, af en 

hovedrystende kinesisk slagter under instruktion af 

hende. Rødkålen blev smagt til med jordbær juice, i 

mangel af ribssaft og de små kartofler til 

brunkartofler, var næste umulige at skaffe. 

Kinesiske kartofler er mere på størrelse med en 

lollandsk roe.  

 

Middagen var vellykket, men det var et humoristisk 

skue, at se kineser fægte med knive og gafler. 

 

”På en udflugt til Yangtze floden kørte vi galt”, 

fortsatte Lisbeth, og jeg brækkede nogle fingre. 

”Jeg blev indlagt på et hospital. Denne indlæggelse 

var anderledes end en indlæggelse et hvilket som 

helst andet sted i verden. Det kinesiske 

sygehusvæsen er ikke gearet til, at sygehuset tager 

sig af patienters daglige fornødenheder som mad og 

pleje. Dette er overladt til familierne.  I mit tilfælde 

tog en engelsk talende kinesisk sygeplejerske sig af 

min pleje i døgnets 24 timer. Hus sov på et brat ved 

siden af min seng, al den tid jeg var indlagt”.  

 

Lisbeth fortalte levende og interessant om tiden i 

Kina, og vi havde en rigtig god aften. Efter 

foredraget fik vi et lettere traktement.  

 

OBS OBS Hus-kat OBS OBS 
 

Gildeting i Willers gaard den 13 marts kl. 1930. 

Husk mødepligten. Der forestår valg af ny 

gildemester, og ingen har ønsker at overtage 

embedet. Der vil derfor  fra  gildeledelsen side blive 

fremlagt forslag til vedtægtsændring, En sådan 

ændring kan kun behandles, såfremt der på 

gildetinget mindst er fremmødt 2/3 af gildets 

medlemmerne og at disse 2/3 stemmer for 

vedtægtsændringen. 

 

                         
 

Villy Grønlund Hansen kan den 3. marts fejre sin 

70 års fødselsdag.  

 

Herfra skal lyde et hjertelig tillykke -med den runde 

dag. 

 

           

 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i marts: 
06. Gildeting. 

29. 30. 31. Påskemarked. 

 

Kære gildefolk. 

Gildeting afholdes på Sakskøbing Vandrerhjem den 6. marts kl. 19.30. 

Der er selvfølgelig mødepligt, men i tilfælde af afbud bedes dette meddelt mig 

senest den 4. marts på tlf. 54704161. Traktementet ved gildetinget er som sædvanlig 

kaffe/the og pålægsboller til vandrerhjemspris. 

Dagsorden er behørigt udsendt, indkomne forslag skal, for at kunne vedtages, være 

indsendt til gildemesteren senest den 2. marts, gerne på mail bogjlohse@gmail.com – 

under ”Eventuelt” vil der være lejlighed til at drøfte gildets ve og vel fremover, - 

der vil foregå lodtrækning til nye grupper, og som vedtaget på demokratisk vis på 

gilderådsmødet den 19. januar, holder vi os til at køre med almindelige grupper. Dette 

skal dog ikke afholde nogen fra at prøve at samle en interessegruppe for et eller 

andet, hvis det er DET, man brænder for. 

De nye grupper starter ikke før i august, således at man i de gamle grupper har taget 

afsked med hinanden inden sommerferien. – Og så vil jeg gerne benytte lejligheden 

til at sige de nuværende grupper en stor TAK for alle de arrangementer, I har fået 

gennemført, nogle grupper har haft flere bolde i luften ad gangen, men alle har gjort 

et stykke arbejde og fået det hele til at gå op i en højere enhed, - jeg vil også vove den 

påstand, at gruppernes tilrettelæggelse af de forskellige aktiviteter netop er med til at 

styrke sammenholdet i gruppen, og dermed også i gildet som helhed. 

”Vel mødt til gildeting”. 

Jørgen Gm. 

 

 

PÅSKEMARKED. 

Info-huset på Torvet er igen i år den hyggelige ramme om gildets 

påskemarked. 

Kreativ Gruppe har fremstillet en del forårsdekoratoner, påskepynt 

o.l. Men vi kan sagtens bruge endnu mere, så hvis nogen af jer har lyst 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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til at bidrage med et eller andet ”påske” eller ”forår”, så er I meget velkomne til det. 

Ring til mig på 54705954, hvis I har en eller anden god ide. Vi håber på forårsvejr, så 

rigtig mange vil kigge indenfor i Info-huset, vi håber da også at gildefolket har tid og 

lyst til at lægge vejen forbi. 

Der vil være åbent torsdag den 29., fredag den 30. marts kl. 10-17 samt lørdag 

formiddag, hvis der stadig er varer at sælge. 

Påskehilsen Hanne J. 

 

 

Sangaften på Saxenhus den 15-02-2012 
 

En lille flok gildebrødre og deres ægtefælder 

samledes til en rigtig hyggelig aften, hvor vi blev 

ført igennem en masse gode gamle sange, af Steen 

Pedersen (Gruppeleder fra Nakskov spejderne), der 

spillede på elorgel. Vi fik rigtigt rørt 

sangmusklerne, der var sange lige fra gamle film-

melodier til SHU-BI-DUA og Kim Larsen. I mellem 

sangene kunne Steen også fortælle lidt om enten 

hvem der havde skrevet teksten – musikken eller 

hvilken film, sangen var fra. I pausen blev der 

disket om med kaffe og en masse dejlige lagkager 

og så var vi ellers klar til igen at få rørt 

stemmebåndene. En rigtig dejlig aften, synd ikke 

flere fik glæde af den, men en stor tak til gruppe 3 

for et godt arrangement. 

 
                                                   Ref. Jannie gr. 2 

 

 

   

Fastelavn i spejderhuset. (ref.) 

 
Vi var fire gildebrødre, som havde en dejlig oplevelse ved at 

hjælpe spejderne med deres tøndeslagning fastelavnssøndag. 

Der blev gået til den med ildhu, og heldigvis var det dejligt vejr, 

det hele foregik jo udendørs. Der var mange fine udklædninger, 

og der blev kåret kattedronning og kattekonge på behørig vis. 

Der var slik, fastelavnsboller og saftevand til spejderne samt 

kaffe til de voksne. – En dejlig eftermiddag, så måske er det ikke sidste gang, vi får 

lov at være med til fastelavnshalløj med spejderne. 

Ledere og forældre var samlet til den årlige generalforsamling i spejderhuset,  

så derfor var der brug for en håndsrækning fra ”de gamle spejdere”. 
Jørgen, gr. 4. 

 


