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Nyt fra Distriktet:

Der afholdes Distriktsgildeting den 14. maj 2014 kl. 19:
Vi ved allerede nu at DGK Hanne Hansen IKKE genopstiller, hvorfor det vil være meget
dejligt med kandidat(er) til posten, og meget gerne fra Nykøbing 1. gilde, Maribo eller
Sakskøbing.

Vedr. Hjemmesiden:
Vores hjemmeside: http://sctgeorg-lf.dk/ er stadig under ”ombygning og renovering”, den
skulle meget gerne være klar inden så længe. Men hav lidt tålmodighed endnu,
webredaktør Espen Kristensen arbejder på sagen.

Gildeting:
Gilderne afholder gildeting i marts 2014, vi ønsker for Jer alle at det bliver gode gildeting
med mulighed for besættelse af ALLE poster.
HUSK at give besked til DGK om den nye gildeledelse, med alle data så kan benytte
samme data til at få ajourført hjemmesiden.
___________________________________________________________________
Modtaget pr. mail den 18. februar 2014:

ISGF Legetøjsprojektet ændrer kurs
Kære gildebrødre!
Der er opstået problemer med hensyn til transport af legetøj til syriske flygtningebørn i flygtningelejre i
Jordan hhv. Tyrkiet.
De ansvarlige instanser som Røde Kors og Røde Halvmåne i de pågældende lande vil efter vores direkte
forespørgsel kun modtage absolut nyt legetøj, fordi børnene i flygtningelejrene er så utroligt svage, at de
kan smittes af eventuelle kim på brugt legetøj, og hele transportforetagendet af en sådan forsendelse med
nyt legetøj er et meget kompliceret og dyrt anliggende.
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De muligheder, vi har fået angivet fra ISGF´s side, fungerer ikke.

Vi har nu været nødsaget til at lave projektet om, så vi vil foreslå, at gilderne i Danmark indsamler legetøj,
nyt og gammelt, selvlavet m.m., og vi har i stedet fået mulighed for at arbejde sammen med Rumæniens
Projektet af 1992 – RP92, som i mere en 20 år har arbejdet i Banat provinsen i Rumænien.
RP92 har lager i Fredericia og arbejder sammen med Transportskolen i Fredericia, som 2 gange om året
laver ture til Rumænien med lastbiler. Med ombord er mennesker fra projektet, som tilsikrer at legetøjet
bliver uddelt til børn på børnehjem og de kan sende billeder hjem om begivenheden.
I uge 14 og uge 42 kører bilerne af sted, og skulle der være nogle gilder som allerede på nuværende
tidspunkt har indsamlet legetøj, skal det være klar til afhentning allerede først i marts.
Jeg hører meget gerne fra de af jer, som har brug for afhentning af legetøj inden marts.
DIS’er kan stadig bringe legetøj med til DIS-mødet 5/6 april i Fredericia.
Vi er meget kede af, at vi må lave om på et ellers meget flot projekt, der er sat i gang af ISGF
Verdensorganisationen, desværre på et meget spinkelt grundlag.
Men da det hen ad vejen har vist sig, at der er så megen usikkerhed med henblik på transportmulighederne
og modtagelsesforholdene, ser vi os nødsaget til at opfordre jer til at gøre brug af ovennævnte mulighed.
Det anser vi for at være mest sikkert og mest forsvarligt.
På vegne af IU
Anne Haastrup-Nielsen
Mail: lgis@sct-georg.dk

DIS Solveig Garsdal deltager i DIS-mødet den 5-6. april

DGM
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Nytårsgildehal
Kære gildebrødre
Nytårsgildehal den 22. januar 2014 – set
med en ’ledsagers’ øjne.

Lokalredaktør
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

Marts
11.
Gildeting
April
24.

Sct. Georgs Gildehal

Her er logoet for Gold
Rush til september.
Det kommer også som
stofmærke.
Hvis du er på Facebook, kan du tilmelde
dig gruppen ”Gold
Rush Lolland-Falster” på
https://www.facebook.com/goldrushlolland
falster
/ tba

Julebazarlauget og Debatlauget havde i år
inviteret til Nytårsgildehal i Sognets Hus.
38 personer mødet op.
Selve gildehallen blev afviklet i den lille sal
og var stemningsfuld og samtidig hyggelig,
indeholdende dejlig musik, gode sange og
de kendte ritualer.
Fra Højbordet ønskede Gildemesteren alle
godt nytår og i sin efterfølgende tale causerede han over emnet VENSKAB, som jo
kan opleves i mange afskygninger livet
igennem.
Vibeke Christiansen holdt fem minutters
Sct. Georg, hvor hun fortalte episoder fra sit
liv, barndom, arbejdsliv og ikke mindst sine
mange år som landmandskone. Det var
underholdende og ind imellem ret morsomt.
Eftergildehallen foregik i den store sal, hvor
vi efter lodtrækning fordelte os ved fem
store borde. Den annoncerede ’lette anretning’ bestod af store flotte pålægsfade og
dejlig ost. Stemningen var god og snakken
gik lystigt.
Efter kaffen fortalte arkæolog Thit Birk
Petersen fra Museum Lolland-Falster meget
engageret om de forskellige udgravninger
og undersøgelser, der er foretaget af Refshaleborgen på Borgø, overfartsstedet, og på
landsiden, kirkegården og området ved
Refshale.
Efter at have hørt hendes udlægning, må jeg
nok revurdere min egen viden om emnet.
Grimstrup Slot, Eriksvolde borganlæg o.a.
blev også nævnt.
En dejlig, veltilrettelagt aften sluttede med
’spejderbror’.
Yvonne Jørgensen
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Gildeting
Tirsdag den 11. marts 2013
i Mejsehuset
Vi starter med at spise kl. 1830 og kl. 2000
holder vi gildetinget.
Indkaldelse med dagsorden og regnskab er
fremsendt til alle gildebrødre.

Fra dagsordenen kan nævnes:
 Valg af ny gildemester.
 Forslag fra gildeledelsen om ændring af
vores vedtægter.
For at disse kan vedtages, skal mindst
halvdelen af os møde op. Sidste år
mødte 65 %.
Husk også, at gildetinget er mødet, hvor du
i særlig grad har mulighed for at sætte dit
præg på gildets fremtid.
Derudover er det også en rigtig hyggelig
aften – vi ses.
/ tba

Lokalhistorisk forårsfrokost i
Spejdervænget
En nærmest forårsagtig lørdag sidst i
februar troppede ca. 35 gildebrødre og
ledsagere op i Spejdervænget. Efter at have
sagt goddag til hinanden blev vi bænket
omkring 5 borde ud fra det nummer, vi
havde trukket ved indgangen. I mellemtiden
var buffeten blevet rettet an, og hvilken

buffet. Gode lækre danske frokostretter
fremstillet med stor omhu, som smagte
fantastisk. Drikkevarer kom på bordene,
snapsen budt rundt, og hurtigt kom der som
altid god gang i snakken ved alle borde.
Således gik der hurtigt et par timer, og der
kunne sagtens være gået mere, men der var
endnu et punkt på dagsordenen. Finn
Hansen-Løj og Leif Jørgensen fra
Lokalhistorik Arkiv var inviteret til at
komme og fortælle om Arkivets arbejde og
vise billeder. Efter en hurtig afstemning
faldt valget på billeder fra bagtorvsområdet,
som blev minutiøst gennemgået af Leif.

Foto: Et af Maribos gamle sygehuse

Mange af de tilstedeværende kunne
supplere med historier og bidrage med
viden til Arkivet, og tiden fløj afsted.
Afslutningsvis benyttede Birgit lejligheden
til at overbringe Arkivet materiale om de
grønne pigespejdere samtidig med, at en
stor samling scrapbøger fra Greti's hånd
med gamle avisudklip om livet i byen blev
lagt frem til fri afbenyttelse. Og så blev alle
igen fuldstændigt opslugte, og
arrangementet gik langt over den fastsatte
tid, så mon ikke de kommer på bordet igen
ved en senere lejlighed, og mon ikke
Lokalhistorisk Arkiv bliver inviteret igen en
anden gang, så vi kan se flere billeder fra
det gamle Maribo.
Tak til Kulturelt Laug for en særdeles
hyggelig eftermiddag.
Kåre
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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, marts 2014:
Onsdag d. 26. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Onsdag d. 23. april.: Sct. Georgs dag, afholdes i Systofte kl. 18.30.

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen med en hård, men fair dyst, som
forventet.
Gildemesteren måtte af med pokal og kegle, som igen havnede hos GildeClanen, da Bo indtog 1. pladsen, Johanne kæmpede sig til en 2. plads og en 3.
plads gik til Espen. Der var dog også tid til en hyggesnak og lidt ”after bowl”,
Inden centeret lukkede.
Tak til GildeClanen for en god aften!
********************************************************

Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19.
Indkaldelsen til det ordinære gildeting onsdag den 26. 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.
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. 20. 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, bruge lidt tid på at få slået et søm i fremtidsudsigterne for
vores ejendom ”Amagerhuset” i Sørup.
Midtvejstræf 2014 skal vi også have klaret rammerne for, da Distriktet ikke
har interesse i at være en del arrangementet. Det kommende træf er således
lagt i Spejderfondens regi, og bakkes op af Sct. Georgs Træf Venner.

”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
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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

Aktivitets og møde kalender:

6. Gildeting Grp.3 arr. grp 2 ref.

6. Samlermesse
8. Gildehal
Grp.1 arr. grp. 4 ref.

Husk: Gildeting torsdag d. 6. marts
Dagsorden ifølge Lovene

Vi siger tillykke til Torben Clasen som har 40 års jubilæum d. 7. marts
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En lille påmindelse

2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F.
Inviterer til Jubilæumsgildehal for
Gurli Hansen 50år
Torben Clasen 40 år
I Spejderhuset KUDU
Poul Martin Møllers Vej 6B
4800 Nykøbing F.
Tirsdag d. 8. april kl. 18.30
Der serveres en let buffet
inkl. drikkevarer kr. 75.Der afholdes Sct. Georgs Gildehal kl. 21.00
Tilmelding til
GK Carsten Egeskov
Tlf. 40 76 55 62
Eller cegeskovp@gmail.com
Tilmelding senest den 1. april

Gildemøde d. 4. februar 2014.
Her havde vi besøg af Claus Overgaard Petersen fra X-it, som fortalte om foreningen og
dens hjælp til tidligere misbruger. For at få penge oprettede de genbrugsbutikker som har
væresteder til glæde for børnene og tidligere misbruger.
Jette en tidligere misbruger fortalte om sit liv fra hun var misbrugt som barn,
alkoholmisbrug og heroin misbrug. Til hun kom ud af dette for fem år siden.
Herefter viste Erik Skafte os vores nye hjemmeside.
Tak for en oplysende aften.
Med gildehilsen
Gruppe 1.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i MARTS:
05. Gildeting.
19. Virksomhedsbesøg.
31. Gildeaften m/Lars Simonsen.
GILDETING
Den 5. marts kl. 19.30 på Saxenhus. Tilmelding til Lone på 42322525 eller på lb.andersen@privat.dk, den 1. marts. Dagsorden og beretninger er
udsendt.

VIRKSOMHEDSBESØG:
Gruppe 4 inviterer til virksomhedsbesøg på ”Hardi Sprøjter”, Herthadalvej 10,
4840 Nr. Alslev. Datoen er den 19. marts kl. 19-ca. 20.30. Rundvisning samt kaffe/the og kage kr. 25,- pr. person. Tilmelding: gruppevis senest den 15. marts til
54705659 eller 41415359 eller mail: k.dahl.p@gmail.com
Gildehilsen fra gruppe 4. Peter.

GILDEAFTEN m/Lars Simonsen.
Den 31. marts kl. 19 på Saxenhus kommer Lars og fortæller og viser billeder samt
videoklip fra familiens tur i Sydamerika sidste år. Samtidig vil Lars fortælle om det
kommende projekt, ”Familieliv på dybt vand” i 2014/2015. Ca. 7000 km i kajak
gennem Europa på vandvejene. – Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage
i denne spændende aften, hvortil også andre tidligere spejdere samt folk med interesse for spejderiet vil blive inviteret. Så derfor kære gildebror, hvis du kender nogen,
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som måske kunne tænke
sig at være med i gildet,
og har spejderbaggrunden,
så inviter endelig vedkommende med til dette
arrangement. Foruden at
vi alle får en spændende
aften, kunne det da være
rart, hvis resultatet også
betød tilgang af nye medlemmer. Der serveres kaffe/the m. kage til kr. 20,pr. deltager. – Tilmelding
gruppevis til Birgit Lohse
på 54704161/52242235 senest den 24.marts.
Gilde- forårshilsen fra gildeledelsen – Jane, Lone og Jannie.

BENGNAVERFEST og TØNDESLAGNING. (ref.)

Den 20. februar var vi til bengnaverfest, som
gruppe 3 havde arrangeret i spejderhuset på Birkevej, og det var
rigtig godt. Masser
af møre og kødfulde gnaveben, sovs
og kartofler. Ja, der
manglede ikke noget. Efter maden fik vi
kaffe og ”store” småkager. Vi hyggede os alle
sammen og sang sange, både med og uden motion. Vi
fik så også motion ved at slå katten af tønden, hvor
Karsten Knudsen blev kattekonge og Palle Rasmussen
blev kattedronning. Alt i alt en rigtig god aften, tak til
gruppe 3.
Hilsen Peter, gr. 4.
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Så blev Zaxsez overstået, - en fantastisk oplevelse for spejdere, hjælpere og alle andre
involverede. Vejret var jo helt i top, og det samme var humøret rundt omkring. – De
af os som kørte rundt med mad til posterne, fik et lille indblik i bare lidt af, hvad der
foregik, - ikke mindst var det noget af et hit med
kagemanden fra Gildet søndag morgen, det var
sjovt at dele den slags morgenmad ud. – Som
medlem af Gruppen Zaxsez siger jeg STOR tak til
alle jer, der som gildefolk hjalp på den ene eller
anden måde hvad enten I var ude på en post eller
havde praktiske opgaver. – Michael Eriksen har
været med i køkkenet flere gange på Zaxsez, læs
bare hvad han har skrevet til Liljen om sine oplevelser i det regi. – Nogen af jer så måske indslaget
i TV2Øst lørdag aften, det gav et godt indtryk af
nutidens spejderaktiviteter, jeg synes det var rigtig
flot, og i øvrigt første gang, at Zaxsez har været i
fjernsynet.
Zaxsezhilsen Birgit.
Der er en masse billeder som kan ses på nedenstående link.(hvis I er heldige).
http://www.flickr.com/photos/117862633@N04/12744263345/in/photostream/

Hjælper til Zaxsez 2014.
Som hjælper i køkkenet til Zaxsez skal man være parat til at arbejde med store portioner.
700 stykker højtbelagt smørebrød - 225 Hakkebøffer med adskillige mængder
løg og 30 liter sovs.
Organiseringen er i top når halvdelen af den færdige mad skal leveres til de
poster der er vidt forskellige steder på et stort område.
Desuden blev der leveret utallige pølsehorn til natmad så de mange frivillige
på posterne kunne holde sig friske på vågne.
12

Hjælperne kommer fra hele landet også Fyn og Jylland var rigt repræsenteret.- størstedelen er gengangere fra år til år. Flere er Sct. Georgsgildemedlemmer..
Sammenholdet i køkkenet er helt i top både når det spidser til og mange skal
have mad på en gang men også i de mere rolige perioder hvor der bliver
snakket og hygget.
Primært er formålet med at deltage at man støtter et arrangement hvor mange unge spejdere får en uforglemmelig og grænseoverskridende oplevelse og
hvor hele lokalområdet støtter op til et imponerende arrangement med ambulancer, hjemmeværn, tovbane over fjorden, kæmpebrag ved havnen som afslutning kl.. 4 om morgenen mm.
Det kan varmt anbefales at deltage son hjælper til Zaxsez som er en flot organiseret event og hvor afviklingen er i trygge, kompetente hænder.
Michael Eriksen
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