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DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

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

2015:
8. september
21. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing

2016:
19. januar
27. april

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant
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Fra lørdag d.2. til fredag d. 8. juli,
ved "Amagerhuset" i Sørup på Falster
Det er 18. gang der afholdes midtvejstræf ved "Amagerhuset",
Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et
fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44.
Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år hvor der ikke
var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal.
Det er nu ”Sct. Georgs Træf-Venner” der afholder træf i uge 27.
Midtvejstræffet er et uformeldt ”sammenrend” af gildefamilier og
gildebrødre fra hele landet – der kommer med eget telt eller
campingvogn, (der er ikke strøm på pladsen, køleelementer kan fryses).
”Sir Georgs Inn” er lejrens pub, hvor der bl.a. kan købes øl, vand, vin
og is, morgenbrød mm. kan bestilles her dagen før, det er også her
der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen.
Der er mulighed for et alsidigt program,
hvor afslappet samvær veksler med
ture på Sydhavsøerne i egne biler.
Nogle aftener foregår en fælles
aktivitet,
lejrbål,
friluftsgildehal,
fællesspisning og den afsluttende grill
bøf spisning med indlagt spontan
underholdning i haven.
Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets
varighed.
Pris: Voksne 40 kr. pr. døgn – børn 20 kr. pr. døgn.
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med et ring
eller en mail, til ”Midtvejslauget” Anja, Espen, Dorte og Ole m.fl.,
som også besvarer evt. spørgsmål og er modtagelige for gode idéer
og ønsker.
Sct. Georgs Træf-Venner finder du også på Facebook.
Vi ses på Midtvejstræf 2016,
på laugets vegne Ole Simonsen, tlf. 23 30 93 43, E-mail: osscout@gmail.com
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Udvidet gildeledelsesmøde
den 4. februar
Den 4. februar blev der holdt udvidet
gildeledelsesmøde med deltagelse af
gildeledelsen og laugsformændene.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
38341432 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Ledelsen orienterede om, hvad der rører sig
både i vores eget gilde, men også på
distrikts- og landsplan, og laugsformændene orienterede om, hvilke tiltag der er i
de forskellige laug det næste års tid.
Således opdateret er vi rustet til at komme
i gang med gildearbejdet igen efter
”vinterferien”.
Der ligger mange spændende udfordringer
og venter på os, herunder både Maribos 600
års byjubilæum og vores eget 75 års
jubilæum senere på året.

Marts
17.

Gildeting

Med gildehilsen
Susanne

April
26.

Sct. Georgs Gildehal

Fødselsdage i
marts
5.

Lone Jehrbo – 65 år

Vi ønsker hjertelig tillykke.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
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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 2016:
Torsdag d. 3. marts: Gildebowl kl. 18,45
Torsdag d. 31. marts: Gildeting kl. 19, der er gule ærter kl. 18.

Gilde- Bowling, torsdag d. 3. marts.
Vi mødes hos Super Bowling, Marielyst Strandpark 1, 4873 Væggerløse
kl.18,45 og er klar til, at tage banerne i brug fra kl. 19-21.
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen, som Espen sikkert vil prøve at forsvare, er i spil, så
mød op til en hyggelig aften.
Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen.
********************************************************

Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19.
Indkaldelsen til det ordinære gildeting torsdag den 31. 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. 23. 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.
I forbindelse med Gildetinget vil der iht. Spejderfondens vedtægt § 6, blive
aflagt beretning for fondens virke, herunder beretning fra den stiftende
generalforsamling af foreningen "Spejdercenter Sørup" eller hvad det endelige
navn nu bliver, derudover drøftes det videre arbejde for overdragelse af
ejendommen og fondens fortsatte virke.

”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
Udlejningsperioden i 2016 er fra 1. april til 31. oktober.

I uge 27 er der Midtvejstræf - kom nu med - det er
et uformeldt sammenrend af gildefamilier m.fl.

Gildeliv er også friluftsliv!
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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.

Opslagstavlen
Tirsdag den 15 marts
Gildeting

Med en næsten 2 meters stang skulle
en bette ring fanges og med kæmpe
sjal for øjnene skulle urtepotter tilintetgøres.

Stort tillykke

Jo jo der var
udfordringer til
den udklædte
som den mere
civile.

til Erik, som fylder 70
den 7. marts

Fastelavnsmøde i 2. Gilde !

Tak til 2. gr.

Endnu en god og hyggelig aften blandt
venner.

Jk

Kjeld havde virkelig søgt viden, om traditioner omkring fastelavn.
Vi blev indført i flere hundredeårs historisk folkeligt liv i by og på land, på levende og engageret måde.
Med henvisning til "Daglig liv i norden" af
Troels Lund, også forfatterens kilder fik vi
viden om.
så er der noget vi ikke husker, kan vi søge
i "kilden". Efter rigeligt med fastelavnsboller kom vi til fastelavnsløjerne

Der er indkaldt til GILDETING 2016
Tirsdag den 15. marts 2016 i Spejderhytten KUDU på Poul Martin Møllersvej
6B. Vi mødes kl. 18.00, hvor gruppe 1
står for et traktement.
Gildetinget starter kl. 19.30
Vel mødt
Gildeledelsen

Spisning inden Gildetinget
Inden det ordinære gildeting vil vi kl.
18.00 servere Chili con Carne, med efterfølgende lun hjemmelavet æblekage.
Gildehilsen
gruppe 1
Gruppe 1
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

AT HUSKE i MARTS:
10. Gildeting.

OG i APRIL:
06. Verdens længste familietur i kajak.
20. Sct. Georgsgildehal.
Billedet her er fra Sakskøbing Spejdernes tænkedag den 22. februar

Hanne Knudsen fylder 60 år den
1. marts.
Lilian Jørgensen fylder 70 år den
12. marts.
Gildet ønsker jer begge tillykke.

GILDETING:
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 på Saxenhus, lokale 111.
Gildeledelsen sørger for øl/vand, kaffe/the og brød til en samlet pris på 25 kr.
DAGSORDEN udsendes via mail til alle, der har en mail adr. Til dem der ikke kan
modtage via mail, udsendes dagsorden som vanlig.
FORSLAG til behandling på gildetinget skal være gildemesteren i hænde senest
den 1. marts.
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Efter gildetinget vil der være lodtrækning til NYE GRUPPER , og vanen tro, er det
altid spændende at se, hvordan de nye grupper falder ud!
Gildeledelsen siger på gensyn, og håber at se rigtig mange gildebrødre.
OBS.OBS. AFBUD til gildetinget gives til Jannie Johansen senest den 6. marts
på telf. 22133739 eller mail jannie.johansen@nordicsugar.com

Verdens længste familietur i kajak
har vi alle sammen mulighed for at komme med på, når Lars Simonsen kommer
til Sakskøbing for at fortælle og vise billeder fra hans og familiens tur på Europas
vandveje fra København til Istanbul.
Sct. Georgsgildet står for arrangementet
Den 6. april kl. 19.00 i Festsalen på Saxenhøj
og selvfølgelig regner vi med at sælge rigtig mange billetter, som koster 50 kr. pr.
person. I pausen skal vi sælge kaffe, the, øl og vand, så der bliver nok at gøre i forbindelse med hele arrangementet.
Men allerede nu kan der bestilles billetter på 52242235, så inviter gerne familie og
venner med til denne spændende aften.
På vegne af gilderådet
Birgit.
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Ref. Sangaften i Spejderhuset 4. februar 2015

18 forventningsfulde gildebrødre/ægtefæller indfandt sig kl. 19.00 i Spejderhuset
Musikken: Mette fra Guldborg F. med guitar, Margit fra Fensmark med violin og
Lars fra Fensmark med harmonika var ankommet og var i gang med at stemme instrumenterne. De 3 musikere varmede op med forskellige melodier, danske og irske
folkemelodier, og vi som ”sangere” sluttede os til.
I en pause i sangen serverede gruppe 4 kaffe/the med fastelavnsboller og lagkager.
Og hvilke kager. Der var så alle blev godt og vel mætte.
Vi gik igen i gang med de sangbøger Mette havde medbragt, og kom vidt omkring i
sagens univers. Bl.a. Guldborgvisen, Den røde tråd m.fl. og Anni havde kopieret :
Hymne til Sakskøbing, skrevet i 1980 af kommunaldirektør/og tidligere gildebror
Hans Bech. Melodien til denne er: Skamlingsbanken, og det var godt vi havde musik
til. Aftenen gik hurtigt og vi takkede musikerne for den gode underholdning, og dertil
skal lyde en stor tak til gruppe 4 for en dejlig aften.
Ref. Annelis Jensen gr.3
10

