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Gamle danske vejrvarsler:
(Fra Ib Askholm: "Gamle danske vejrvarsler")

Hvad der sker der i naturen:

I-dag i Slagelse den 13.november kl 09.00.
Sted: Seminariet.
Pris: 120.00 kr.
Foredrag ved tidligere leder af rejseholdet: Bent Isager Nielsen og kulturchef Erik Lindsø.
Bent Isager er bl. a. kendt for bogen: " Man jager et bæst og fanger et menneske."
Erik Lindsø udgangspunkt er: "Jeg bærer med smil mit smil."
Tilmelding gildevis til Villy Grønlund på tlf 54 60 16 22; mobil 30 31 70 46 eller på
Mail: eghvgh@hotmail.com
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Medlemskartotek på Sctgeorg-lf.dk
Et nyt tiltag på hemmesiden er et medlems kartotek hvor medlemmer har mulighed for at oprette
sig, eller blive oprettet af webredaktøren. Dette er et skridt i mod en nemmere vej til at kunne
kontakte hinanden. Dette har været en lidt lang process da der har skulle mailes en del med
Datatilsynet for at alle retningslinier var på plads. For dem der har adgang til internettet, vil jeg
bede jer om at gå ind at oprette jer via menupunktet ”medlemskartotek” – ”opret” på
http://www.sctgeorg-lf.dk. For dem der ikke har adgang til internettet, eller ønsker at jeg opretter
dem, vil jeg bede om at de gennemlæser de følgende sider og aflevere deres accept på at de må
oprettes, til en fra jeres gildeledelse. Så kan jeg modtage dem på et distrikrådsmøde.
HUSK at dette skal være et hjælpe værktøj for andre gildebrødre til at kunne kontakte jer.
Dette betyder også at det selvfølgelig for at fungere kræver at det enkelte medlem opdatere sine
oplysninger, hvis der skulle være ændringer i disse.
På de følgende sider vil være en beskrivelse af datatilsynets fortolkning omkring registrering af
medlemsoplysninger.

På forhånd tak og med venlig hilsen¨
Webredaktør Espen Buch Kristensen
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Datatilsynets fortolkning:
Foreningers behandling af personoplysninger
Registrering af medlemsoplysninger

Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til
persondataloven.
Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i persondatalovens kan
registrere almindelige oplysninger som f.eks.
indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt
også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter,
f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Videregivelse af medlemsoplysninger
For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem
to situationer:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes
(medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems
samtykke.
Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en
ukontroversiel - f.eks. en sportsforening, er en privat sag.
Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil være en risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis)brugt til uvedkommende formål, f.eks. markedsføring.
Offentliggørelse af en oplysning om persons medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke.
I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet i sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et
foreningsblad m.v. under forudsætning af,
at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende
side.
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Egen tilføjelse:

Medlems kartoteket er basseret på at der er mulighed for at hente oplysninger om andre medlemmer i Sct.
Georgs Gildet Lolland Falster. (Navn, adresse, e-mail, gilde og telefonnummer)
Dette kartotek administreres af Webredaktøren (PT Espen Buch Kristensen), som skal godkende alle
tilmeldinger hos det enkelte gilde for at sikre sig
at den pågældende ansøgning er på et, hos det enkelte gilde, registreret medlem.

Medlemmet der registrere sig på siden, giver sit samtykke til at andre medlemmer af Sct. georgs gildet
Lolland Falster kan til søge på oplysninger om det enkelte medlem, hvis de selv,
med deres adgangskode, har adgang til dette.

Disse oplysninger er KUN til internt brug og vil ikke af administratoren videregives til tredjepart. Det er
forbudt for tilmeldte at videre give oplysninger fra dette kartotek til ikke registrerede.
Det anbefales at denne tekst gemmes (printes ud), for til hver en tid at kunne se kriterierne for tilmeldelse.
Ved at godkende dette (tilmelde dig medlemskartoteket) tilkendegiver du at du er indforstået med det
ovenstående.
På vegne af Webredaktøren og Distriktsledelsen.
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Jeg:_________________________________________________________
Har læst ovenstående og er inforstået med dette. Jeg ønsker at blive
oprettet i medlemskartoteket af webredaktøren med følgende
oplysninger:
Navn:_______________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________
By:_________________________________________________________
Postnummer:_________________________________________________
Gilde:_______________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________
Mobil:_______________________________________________________
E-mail:______________________________________________________

_______________
Dato

___________________________
Underskrift

Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

I eftergildehallen vil Lone Jehrbo fortælle
om at være lærer (islam) på en muslimskskole i København.
Traktement, som består af en let buffet samt
kaffe koster 80 kr. – som noget nyt, skal
deltagerne selv medbringe drikkevarer!
Tilmelding skal ske til Ellen senest den 11.
november på mail ellenogkai@mknet.dk
eller tlf. 54 75 82 60.
Vi glæder os til at se mange gildebrødre –
samt ledsagere - denne aften.
På glædeligt gensyn
Kulturelt laug.

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk

Julemøde 2010

Deadline næste nummer: 15. november

November
16.
20.+21.
23.+24.
26.+27.
26.

Fødselsdagsgildehal
Grandage
Opsætning af julebazar
Julebazar
Julemøde

December

Årets julemøde vil igen blive afholdt efter
lukning af julebasaren fredag den 26.
november – det endelige tidspunkt bliver
senere oplyst.
Vi kan allerede nu oplyse, at prisen for
deltagelse bliver 75 kr. pr. person (ledsagere er selvfølgelig også velkomne) og så
skal vi også spille om pakker – så hver deltager medbringer 2 pakker.
Vi håber, at mange gildebrødre og ledsagere vil deltage i dette møde.

Ingen planlagte arrangementer
På glædeligt jule-gensyn
Gildeledelsen.

Fødselsdagsgildehal
tirsdag den 16. november 2010.
Årets fødselsdag fejres i år med optagelse
af 3 nye svende og 1 gildebroder, som tidl.
har været medlem i andet gilde.
Gildehallen er en lukket gildehal – men
ledsagere er meget velkomne til at deltagere
i eftergildehallen. (der vil være lokale, hvor
ledsagere kan opholde sig under gildehallen)
Gildehallen foregår på Maribo Vandrerhjem
den 16. november kl. 19,00.
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Julebazar
er en af årets helt store opgaver. Den afholdes i Qvades Pakhus
fredag den 26. november og
lørdag den 27. november
Men forinden er der meget, der skal på
plads.
Lauget vil - som de plejer - sende materiale
med oplysninger om vagtplan, tovholdere
og praktiske oplysninger i god tid før basaren, så vær klar ved mailboksen / postkassen.
Derudover er der grandagene – se nedenstående.
Vi ses alle til nogle hyggelige og travle
dage.

Og har I bare et par timer i overskud,
så er I også meget velkomne
Skulle I være i besiddelse af pæne kurve
eller potter, så tag dem med.
Vi er i ”de grønne pigers hus”:
lørdag d. 20. nov. kl. 10-17 og
søndag d. 21. nov. kl. 10-17
Der er kaffe på kanden og en bid brød til
frokost
De efterfølgende dage aftales nærmere
med STOR tidlig julehilsen
Ilse (54782322 / 30575000)

Forårstur til Sverige.
Naturlauget vil gerne indbyde til en vandretur rundt om Finjasjön fra fredag den
13-05 til søndag den 15-05-2011.

/tba
Den 13-05-2011
Vi kører hjemmefra ca. kl. 15.00.
Indlogering på vandrehjem Hassleholmgården i 2 og 4 personers værelser (linned og
håndklæde forefindes).
Aftensmad på nærliggende restaurant –
hovedret og dessert.
Herefter råhygge.

Julebazar 2001

Grandage
Kære Gildebrødre m/familie!
Indbydelse til grandage
20. og 21. november kl. 10-17.
Weekenden inden vor Julebazar slår vi os
ned i ”de grønne pigers hus” og indtager
dette frem til om onsdagen.
Her arbejder vi med at fremstille kranse og
dekorationer med mere til selve granboden.
I behøver ikke at have ”grønne fingre” for
at kunne hjælpe til; der er mange forskellige
arbejdsopgaver.

Den 14-05-2011
Morgenmad + udlevering af frokostpakker.
Vandre ca. 10-15 km (½-delen af søen
rundt) med besøg/afstikkere til diverse
seværdigheder og frokostpause.
Indlogering på Skyrupsgården (kro) i dobbeltværelser.
Aftensmad – hovedret og dessert.
Herefter råhygge for dem der stadig har
peps til det.
Den 15-05-2011
Morgenmad + udlevering af frokostpakker
Vandre ca. 10-12 km tilbage til Hassleholmgården incl. besøg/afstikkere til
diverse seværdigheder og frokostpause.
Køre hjem.
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Maksimum deltagerantal er 30 personer, da
der ikke er flere sovepladser på vandrehjemmet, så tilmelding bliver efter ”først til
mølle” princippet. Tilmelding kan foretages
frem til den 29-10 d.å. (hvis der stadig er
pladser til den tid).
Turen kommer til at koste kr. 1.000,00 pr.
person (incl. ovenfor beskrevne). Hertil skal
lægges ca. kr. 230,00 – 250,00 til bro og
benzin.
Ved tilmelding bedes der samtidig indbetalt
depositum kr. 600,00 pr. person på gildets
konto 0682-0000162043.
Da turen er baseret på at vi kører i privatbiler, bedes det samtidig med tilmelding oplyst om man kan køre. Der er 270
km til Hassleholm, så det skulle være overkommeligt.
Tilmelding bedes foretaget til Susanne på
tlf. 23 96 84 06 eller mail sb@mknet.dk

På naturlaugets vegne
Grethe og Susanne

”Sakset” fra Wikipedia
Finjasøen (dansk) eller Finjasjön (svensk)
er en sø, beliggende få kilometer sydvest
for Hässleholm i det nordlige Skåne. Finjasøen har en gennemsnitlig dybde på tre
meter. Den dybeste punkt er på 12 meter.
Søens areal er 10,5 km². Søen har fem tilløb, og afvandes via Almaån, der leder til
Helgeå. Ved søen ligger Hofdal Slot.
Hässleholm (på dansk tidligere også
Hesselholm) er med cirka 17.700 indbyggere en større stationsby i det nordlige
Skåne, som voksede frem omkring
jernbaneforbindelsen mellem Helsingborg
og Kristianstad i 1800-tallet.

I 1914 fik byen stadsrettigheder. Den er nu
hovedby i Hässleholms kommun, Skåne
län, Sverige.
Byen ligger i den såkaldte snaphanebygd.
Det var her Sverige og Danmark mødtes
under de skånske krige i 1600-tallet. I de
dybe skove kæmpede dengang de dansksindede snaphaner eller friskytter deres guerillakrig mod de svenske tropper, som havde
besat Skånelandene. Til minde om de skånske snaphaner har Kunstneren Axel Ebbe
opført statuen Snapphanen.
I 2002 indviedes byens ny kulturhus med
bibliotek, biograf, restauranter og forsamlingslokaler.
Hovdala (før 1658 dansk: Hofdal slot) er et
slot, der ligger ved Finjasøen få kilometer
syd for Hässleholm i det nordlige Skåne.
Under krigene mellem Danmark og Sverige
spillede renæssanceslottet en vigtig rolle
med sin beliggenhed i grænselandet. Slottet
er omgivet af en park med en nu tørlagt
voldgrav, urtehave og orangeri.
Slottets ældste dele dateres til begyndelsen
af 1500-tallet. De daværende bygninger
blev opført på en holm i et sumpet område
tæt ved Finjasøen. Rundt om blev der
anlagt dybe voldgrave med to vindebroer.
Det cirka 13 meter høje porttårn kom til i
1600. Tårnet er bygget som forsvarstårn af
store kampesten.
Under Kalmarkrigen 1612 forsøgte svenskerne under Gustaf 2. Adolf forgæves at
erobre slottet. I 1655 købte danskeren Jens
Mikkelsen Hofdal Slot. Da Danmark med
Roskildefreden tabte Skånelandene, sluttede
Mikkelsen sig til svenskerne. De dansksindede snaphaner så ham nu som forræder, og
brændte hele slottet på nær tårnet ned. Mikkelsen kunne flygte i en båd ud på Finjasøen. Snaphanernes angreb mod Hovdala
har også været en hævnaktion efter
Massakren i Örkened samme år, hvor den
svenske hær nedbrændte alle gårdene i
snaphanernes højborg Örkened.
Slottet er siden 1947 et statsligt
bygningsminde.
/tba
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October 1,
2010

1.NYKØBING FALSTER
Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt- Enighedsvej 9 Nyk.F.- Tlf. 5486.1779
E-mail: Kjaer-Hasfeldt@email.dk

KALENDER:
Torsdag d. 4. nov.: Fødselsdagsgildehal sammen m. 2. Gilde

Invitation
1. og 2. Gilde holder fælles Fødselsdagsgildehal
Torsdag d. 4. november kl. 19, i Good-Turn på Industrivej 17.
Vi har denne aften også den glæde at Erik Børre, skal have sin 50 års gilde jubilæums nål.
Af hensyn til traktementet, som i øvrigt er til sædvanlig billig pris, vil vi gerne have en
tilmelding senest 27. okt. på tlf. 2330 9343 eller mail: osscout@gmail.com
Vi glæder os til at se Jer!
1. Gilde

Julestue
Da de første julereklamer er begyndt at fylde vores postkasser, må det være på sin plads at gøre
opmærksom på Julestuen.
Denne vil igen i år blive afholdt i Good-Turn på Industrivej 17 Mandag D 6 December.
Tilmelding til gruppe 3.
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: allan.henriksen@ny-post.dk

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

Deadline for indlæg er d. 15.

Aktivitets og møde kalender:

Fødselsdagsgildehal ved 1.Gilde. Gruppe 5 skriver referat
I Dag i Slagelse kl. 900 13. november
Dansk Flygtningehjælp, Landsindsamling

Julemøde / Jubilæum arr. (Pop)
Gildeledelsen arrangerer. Gruppe 3 skriver referat

Gildejubilæum
I de næste måneder har vi to gildebrødre der kan fejre deres jubilæum. STORT TILLYKKE
Den første der skal fejres er Erik Børre. Han kan 3. november se tilbage på 50 år som gildebroder.
Det bliver holdt på den fælles fødselsdagsgildehal d. 4 november i spejderhytten på Industrivej.
Så bliver det Pop der skal fejres. Han har været i gildet hele 65 år. Se ”annoncen” herunder.
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POP
65 års Gildejubilæum

Erik Pontoppidan
2. Gilde Nykøbing F.
Har 65 års Gildejubilæum d. 3. dec.2010

Invitation:
2.Gilde Nykøbing F. inviterer til
jubilæumsreception med gildehal for POP
lørdag d. 4. Dec.2010 i Nykøbing F.

Program:
Kl. 1300 Gildehal i Pigespejderhuset på
Poul Martin Møllers Vej 6a
Kl. 1400 Reception med buffet i
KUDU-hytten på
Poul Martin Møllers Vej 6b
Pris pr. kuvert til receptionen kr. 65,Tilmelding til GM Mona Jacobsen pr. mail
mona.jacobsen.mail@gmail.com
eller telefon 43 45 85 28
inden d. 15. november 2010

GILDEMØDE D. 7.10.2010
En aften i Kudu-gruppens hytte — helt rart at være ”hjemme”.
Snakken gik sandelig også godt, gruppe 3 stod for aftenen med kaffe og hjemmebag.
Sri Lanka var aftenens rejsemål sammen med Bente og Helge, venner til Anni og Jens Åge.
De viste deres mange farverige lysbilleder fra øen, hvor de i mange år har ferieret i et par måneder
om året. De medbragte nogle specielle ting bl.a. en maske, der holdt onde ånder fra døren. Det er
helt klart et feriemål - (som Anni og Jens Åge havde oplevet først på året.) – kanske skal gildet
ikke til Femø men Sri Lanka næste år!!
Vi blev orienteret om kommende udfordringer, og tilbud.
Lis (vor distriktsgildemester) bad om opbakning til Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 14/11
”Bliv indsamler og giv nødhjælp”

Tak for en aften i gildet
2. gr. v/Jytte
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omkring den første, og vaner er meget svære og
komme af med. Det var jo ikke livet om at gøre
at få læst det. Og der var flere ”gode”
undskyldninger.

Sct Georgs gildet i Rødby

Jeg er en smule bange for, at vi har skudt os selv
i foden ved at gå over til kun at udkomme
digitalt, nu glemmer gildebrødrene, at det er på
nettet bladet skal findes.

Liljen november 2010
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby

Der udkommer i Danmark en del forenings
blade, der alle sammen har trange kår som
Liljen, man gider ikke at læse dem!
Gildehal i Willers gaard den 13. oktober hvor vi
14 gildebrødre.

Emil: helgelund@stofanet.dk
Da jeg sidst i tresserne blev overført til
gildebevægelsen her på Lolland, deltog jeg
umiddelbar efter jeg var ankommet i et
distrikts arrangement, der blev afholdt på
hotel Hvide Hus det nuværende hotel Maribo
Søpark.
Jeg husker ikke hvad den røde tråd var på
mødet, men på et tidspunkt gik Pop på
talerstolen, og gav os alle en opsang om, at
der var for mange gildebrødrene i distriktet,
der ikke læste Liljen, men lagde bare bladet
væk sammen med alskens brochure, der
vælter ind i postkassen.
Jeg har altid selv læst bladet fra ende til
anden, men jeg må erkende, at Pops ord
sikkert aldrig har haft større sandheds værdi
end i dag, selvom alle redaktører gør deres
bedste for at få et fornuftig blad ud af Liljen.
Men bliver bladet læst?
Dette er tredje blad, efter at bladet kun
udkommer digital, og jeg har på
fornemmelsen, at Liljen
læses af færre
gildebrødre nu, hvor man skal koble sig på
nettet… Jeg har foretaget en lille rundspørge i
vores gildet, - om man havde læst Liljen.
Flere måtte indrømme, at de ikke kunne huske
den digitale adressen, alt andet lige at den
havde stået flere steder i det sidst postomdelte
blad, og nogle havde ikke husket, at de selv
skulle hente det på nettet, man havde jo altid
været vandt til, at det kom med posten

Gildemesteren talte om uledsagede børn, der
flygtede til Europa, enten for at få en bedre
tilværelse, eller for at undgå at blive dræbt af
myndighederne eller af ekstrem religiøse
grupper. Han omtalte blandt andet to drenge ved
navn Abdula og Barbara, der begge var flygtet
fra Afghanistan, da de ikke så anden udvej for
at beholde livet. Gildemesteren nævnte
ligeledes,
at
antallet
af
uledsagede
flygtningebørn udgør en større og større andel af
de flygtninge, der kommer her til landet.
Villy holdt 5. min Sct. Georg, og de to indlæg
mindede meget om hinanden.
Villy sammenlignede vores stille og fredelige
del af kloden, hvor Danmark befinder sig, med
den del af verden hvor der ofte forekommer
vulkanudbrud, oversvømmelser eller jordskælv.
Vi lever i et sorgløst, privilegeret og bekymrings
frit liv, og Villy opfordrede til, at vi alle tager en
indsamlingsbøsse den 14. november, og
indsamler til Dansk Flygtning hjælp, for i
gennem økonomisk hjælp at lindre en smule på
de smerter, naturens kræfter forvolder, i den del
af verden, der oplever katastrofe på katastrofe.

Husk-at:
Østersø tur søndag den 21. november. Mødes i
stationens ankomst/afgangs hallen senest kl.
1755.
Gadesalg den 26. november fra kl. 1600 til 1900
samt den 27. november fra kl. 1000 til 1300.
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Sct. Georgsgildet i
SAKSKØBING.

Lokalredaktør
Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
Telefon 54704161.
e-mail:

bogjlohse@gmail.com

At huske i november:
04. Åben gildehal.
14. Dansk Flygtningehjælp.
21. Julemarked.
29. Telefonkæde julestue.
30. Gildets Julestue.

Åben gildehal.
Spejderledere, gruppestyrelse og
gildebrødre med fæller
inviteres til gildehal i Spejderhuset på
Birkevej den 4. november kl. 19.30.
Invitation er udsendt, og
som det fremgår bydes der i eftergildehallen
på en let anretning for 35 kr. incl. kaffe/the.
Erik Petersen fra Støvmiderne kommer og
fortæller om sidste nye udgivelse. Der er
lagt op til en
god aften med kammeratligt samvær, og vi
håber at se så mange som muligt.
Tilmelding til Lilian på 54757022 eller
Michael på 54706205,
ja den 30. oktober, men
nåede man det ikke, så ring
alligevel, (der er altid plads til én til).
Gildehilsen Michael Gr. 2.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS LANDSINDSAMLING. Den 14. nov.
Det er jo sådan, at Sct. Georgsgilderne i
Danmark har påtaget sig at være
koordinatorer for indsamlingsstederne, og i
Sakskøbing har vi base på Saxenhus i vores
lokale. Kan du afse – og har du lyst til at gå
en tur med indsamlingsbøssen søndag den
14., så ring
på 54704161 og meld dig som indsamler.
Hvis du i sidste øjeblik får lyst eller tid, så
mød bare op i lokalet kl. 10, så har vi en
rute klar.
Sidste år havde vi 9 indsamlere i
Sakskøbing, det blev til kr. 7.907,- men
tænk, hvis vi bare kunne mønstre ti
indsamlere mere. Temaet i år er
NØDHJÆLP og behovet er stort.
Koordinatorhilsen Jørgen.
JULEMARKED
Den 21. november
kl. 10-15 på Sakskøbing
Vandrerhjem.
Opstilling foregår fra
lørdag kl. 10 – indtil vi er
færdige.
Vandrerhjemmet står igen for det
kulinariske, og
Gildet har de sædvanlige attraktive boder, spejderne sælger brombærsyltetøj, og
Lions Club sælger juletræer.
Kreativ Gruppe har jo længe været i gang,
og rundt omkring i de små hjem er
grupperne nu også i gang med ”julerierne”.
I en tid med julemarked i
så at sige hver anden ejendom, så vil vi
stadig hævde, at VORES julemarked er
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noget særligt. Forhåbentlig finder rigtig
mange gæster
(kunder) vej til vandrerhjemmet den 21.
november,
og forhåbentlig vil vi i gildet stadig føle, at
det er en
god ting, vi her har at samles om. Vel mødt
til Julemarked 2010.
Birgit (tovholder).
TELEFONKÆDERNES
JULESTUE afholdes
den 29. november på
Vandrerhjemmet. Det er altid en hyggelig
sammenkomst, hvor kædemedlemmer såvel
som kædeledere
får lejlighed til snakke lidt
mere sammen end den daglige
morgenhilsen. Samtidig
er der altid megen sjov og
”spænding” omkring det
amerikanske lotteri.

GILDETS JULESTUE.
HUSK at reservere tirsdag
den 30. november til julestue på Saxenhus.
Vi mødes kl. 18.30 og starter med det
kulinariske, som vil være til en rimelig pris.
Vi skal hygge os, snakke og synge samt
konkurrere om æren af at arrangere næste
års julestue.
Nærmere invitation fremkommer til
grupperne.
På vegne af Gr. 5/Annelis.

FRIMÆRKEBANK.
Husk at det fremover er
Hanne Jensen, der skal have vores
afklippede frimærker, hvis der da snart er
nogle frimærker at klippe. På landsgildets
sider kan I også læse om frimærkebanken,
om formålet med klipperiet
og hvordan det i øvrigt
fungerer. I bladet Sct. Georg
står der også af og til noget
om frimærkebanken.
Birgit (red.)
FRA SIDELINIEN DEN 1. oktober (ref.)
Et mylder af børn mellem ½ år og 5 år med
dagplejere, pædagoger og enkelte forældre,
fandt vej til Sportscentrets hal A. Gildet
havde inviteret til Cirkus som et af flere
kulturelle arrangementer på denne dag.
Det blev en god forestilling med grin, og
klapsalver fra små og større hænder. Jo,
Karsten Klovn kendte sine virkemidler.
En halv snes gildebrødre var med blandt
publikum.
Vi var nok et par stykker, der tænkte tilbage
på, da vores nu voksne afkom, var i samme
alder.
Eftermiddagen var for de voksne.
Mange var mødt på motionspladsen, hvor
KRAM terapeuterne var klar til at afsløre
fejl og mangler på vores sundhed, for
derefter at blive sendt videre til
instruktørerne Birthe og Hanne, som kunne
anvise de øvelser, som netop ville være
gode for at genoprette en skavank eller
flere..
Dejligt at se så mange
Mennesker på pladsen.
Se Billeder side 14, eller på
www.sctgeorg-lf.dk
Birgitte
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LOPPECAFEEN (ref.)
Det var utroligt spændende,
hvordan det hele skulle spænde af i de nye
omgivelser. Men det gik over al
forventning. Vi havde endda et helt køkken
til rådighed, og efter at bl.a. Jette havde
brugt et par kilo knofedt, så det hele
brugbart ud. Mon ikke vi blev løbet lidt
over ende om lørdagen, så da jeg mødte
Bodil dagen efter lød det: ”Altså hvis der
skal evalueres, så vil jeg bare sige, vi skal
være flere i cafeen om lørdagen”.
Fuldstændig rigtigt, men det var
bl.a. fordi jeg ikke havde taget højde for, at
vi jo selv bryggede kaffen, og der var
immervæk mange trappetrin
op og ned med kaffe, lagkager osv. Og Inge
… som hun selv udtrykte det, stod jo bare
fast i vaflerne, de blev flået væk, næsten før
de blev bagt. Men dejligt om søndagen at
se, hvor godt det hele var gået, - og igen i år
skal der lyde STOR TAK for alle
lagkagerne og for jeres arbejdsindsats
iøvrigt. Vi omsatte for nøjagtigt 5000 kr. –
Og tænk på, at 1 kop kaffe koster 5 kr.
lagkage og vafler 10 kr., så man forstår
godt, hvis der har været travlhed. I det hele
taget er det også dejligt at se, hvor mange
gildefolk, der hjælper spejderne i
forbindelse med loppemarkedet. - Birgit
(red.)
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Diissttrriikktteett hhaarr ppllaannllaaggtt
fføøllggeennddee m
møøddeerr::

2010-2011
September

20 Distriktsgilderådsmøde

Oktober

26

Fellows hipday

November

13

I-dag, Kl 9.00 i slagelse

Januar

17

Distriktsgilde rådsmøde

Februar

28

Distriktsgildehal

Maj

18

Distriktsgildeting

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT
DGM:

DGK:

Lis Mølvig
Henriksen

Italiensvej 55

Jannie Johansen Lunden 5

4800 Nykøbing F.
Lis.henriksen@ny-post.dk

2622 6747

4990 Sakskøbing
2213 3739
jannie.johansen@nordicsugar.com

DGS:

Birte Larsen

Italiensvej 1A

4800 Nykøbing F
Birte_l@Hotmail.com

5482 4616

DIS:

Lisbeth Bælum

Fuglekongevej 54

4930 Maribo
libaelum@yahoo.dk

6177 1946

DUS:

Villy Grønlund
Hansen

Egevej 10

4970 Rødby
eghvgh@hotmail.com

5460 1622

Orenæsvej 31

4700 Næstved
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk

2619 9318

Webred.:

Espen Buch
Kristensen

Deadline: d . 1 5 / 11

