Liljen
72. årg

2020

Nr. 11

November

Klare nætter – sol og regn samt smukke syn af
visnende blade, fra træer og buske der synger deres
afskedssang.
Vinteren er på vej……..

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2020 - 2021

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Merete Nilsson

Skovvænget 10, 4930 Maribo

mereteogerling@gmail.com
Mobil: 24 36 61 41

DGS:
Jytte Peterson

Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing

jytte@peterson.dk
Mobil: 50 12 05 66

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:
2020
7 November

I-Dag. Arrangør DUS-gruppe AFLYST

2021
14 Januar
6 Maj
16 Juni

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing
Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing
Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne,
Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter
Invitation til I-dagen 2020
lørdag den 7. november 2020 kl. 10.00-15.15
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
Hermed programmet for I-dagen, som koster kr. 200 og omfatter 2 foredrag, morgenkaffe, middag
og eftermiddagskaffe. Der betales ved indgangen, kontant eller mobilepay.
Dagen vil blive gennemført ud fra de retningslinjer sundhedsmyndighederne har meldt ud,
derfor kan det medføre venteliste
Formiddag - Hans Petter Hougen – Udenfor skinner solen

Hans Petter Hougen (f. i Norge 1949) har arbejdet med retsmedicin i
over 30 år, meget af tiden som professor ved Københavns Universitet.
Han er nu pensioneret, men formidler stofområdet gennem foredrag og
i flere kriminalreportager i TV.
Hougen har skrevet en bog med titel som dagens foredrag og har
sammen med politi-efterforskeren Bent Isager Nielsen udgivet
samtalebogen ”De 7 dødssynder”.
Retsmedicin handler om at dokumentere død og katastrofer samt om
retfærdighed. Alvorlige og nødvendige sider af tilværelsen er ikke
nødvendigvis dødkedelige at høre om.

AFLYST! Sæt kryds ved
Eftermiddag - Anne
Knudsen og Steen Valgreen om bogen
”Du kom
med alt det der var dig”
d.13.november
2021,
hvor
- en samtale med digteren Jens Rosendal om liv og forfatterskab.
der atter er Anne
I-Dag
Knudsen og Steen Valgreen har gen nem lange

og gode samtaler med Jens Rosendal – of te over en
rullepølsemad og et glas mørkt øl – skrevet bogen om
Jens Rosendals liv og forfatterskab. Billedet viser
hvem og hvordan.
Bogen gennemgår flere af Jens` sange og baggrunden
for deres tekster, men altid ud fra Jens` livsfilosofi om
at stå ved den, du er, hvor svært det end kan være.

Jens Rosendal er den forfatter som har flest sange optaget i Højskolesangbogen, og en anekdote
siger, at hvis man taber en højskolesangbog på gulvet, vil den altid lande slået op på ”Du kom med
alt det der var dig”. Danmarks mest populære fællessang.
Bindende tilmelding til en af nedenstående – angiv navn og gilde – senest d. 25. oktober 2020

Jette Rasmussen
Inga Gustafsen
Amy Jørgensen
Ole Skude

DUS - Dragsholm
DUS - Gøngerne
DUS - Lolland Falster
DUS – Vestsjælland

6130 7269
5171 4867
2970 3899
2137 1643

jetteogfrode@mail.dk
igustafsen@gmail.com
k@jak5.dk
goskude@gmail.com
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”Det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at aflyse I-Dagen d. 7. november 2020. Med de sidste
udmeldinger fra sundhedsmyndighederne, hvor man forlænger de nuværende restriktioner til d. 31.
oktober 2020, er vi usikre på, hvilke restriktioner, der vil være gældende, når I-dagen skal afvikles.
Vi ser frem til at kunne afvikle en I-dag d. 13. november 2021 og beder jer derfor sætte et stort
kryds i kalenderen. Dagen vil fortsat blive afviklet i Kirkehuset i Haslev.
Med gildehilsen
Amy Jørgensen, Jette Rasmussen, Ole Skude og Inga Gustafsen”
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Fellowshipbudskabet 2020
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic Sub-Region) under ISGF
(International Scout and Guide Fellowship). Dette års budskab er skrevet af Karen Hækkerup,
generalsektetær for UNICEF Danmark

2020 har lært os, at håbet og fællesskabet er kernen
2020 blev ikke det år, som vi alle sammen havde forestillet os, da vi hoppede ind i det til rådhusklokkerne.
Vi har alle måttet opgive besøg, rejser, projekter og
fritidsaktiviteter, som vi havde glædet os til. Alligevel
mener jeg, at vi kan lære rigtig meget af 2020 om
fællesskab og håb.
I UNICEF er vores vigtigste opgave at støtte verdens
børn med at overleve, udvikle sig og trives. Det kan
med andre ord oversættes til, at vores opgave er at
give verdens børn et håb for deres egen og vores
fremtid.
I Spejderbevægelsen handler det også om at række
ud og danne børn og unge til at være beredte på
fremtiden ved at give dem spejdermetoden og værdierne med i rygsækken.
Er der noget, som 2020 har lært os alle sammen, så er
det, at vi ikke er alene. Intet menneske er en ø. Vi er i
den samme båd – både når krisen sætter ind, og når
vi skal dæmme op for konsekvenserne.
Da verden i løbet af foråret lukkede ned, var det med
en stor tiltro til ansvar og fællesskabet og med et håb
om, at hvis vi står sammen som verdensborgere, så
kunne vi komme igennem pandemien. I UNICEF satte
vi gang i katastrofeberedskabet og inden for få uger
havde vi med hjælp fra vores støtter, virksomheder
og fonde samlet penge ind til at beskytte verdens
børn mod både smitten og følgekonsekvenserne som
fattigdom og lukkede skoler.
Over hele verden har vi blandt andet hjulpet med at
sikre rent vand, mulighed for at vaske hænder, uddannet i hygiejne, uddelt millioner af stykker sæbe og
igennem radioundervisning sikret, at børn er blevet
undervist, selvom deres skole var lukket.

Indsatser, som bliver stående og lever videre, når
coronapandemien har lagt sig. Det handler om at
genopbygge, så det bliver bedre end før.
Derfor er det for mig også sigende, at 2020 blev året,
hvor vi i UNICEF Danmark underskrev en partnerskabsaftale med Spejderne. Sammen skal vi nå endnu bredere ud med budskabet om børns rettigheder
og det ansvar, som følger med dem.
Rettigheder er noget vi giver til hinanden i fællesskabet, og de giver fællesskabet håb, fordi de blandt
andet sætter rammerne for, hvordan vi skal behandle
hinanden, og hvad alle børn i hele verden har ret til.
Det første store fælles projekt er, at vi i forbindelse
med Børnenes U-landskalender 2020 skal besøge 125
skoler over hele Danmark. I fællesskab har UNICEF
Danmark og Spejderne udviklet en sjov og aktiv
workshop, som bygger på spejdermetoden og børns
rettigheder.
I løbet af efteråret møder op mod 7000 elever i 1.-5.
klasse en frivillig instruktør fra Spejderne, som med
sit spejdertørklæde og sin UNICEF t-shirt viser, at vi
står sammen og har taget opgaven med at skabe håb
og fællesskab på os.
I skyggen af et helt særligt år og med ønsket om, at
vi sammen børn og voksne kan holde fast i håbet i
fællesskab, ønskes I alle en rigtig god fellowship dag.
På vegne af UNICEF Danmark
Karen Hækkerup, generalsekretær
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Vores julemøde i december vender vi tilbage til i december-udgaven af Liljen.
Vi håber, at alle gildebrødre bevarer optimismen med hensyn til vores gildeliv.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Naturtur til Nysted
den 27. september

Deadline: Den 20. i måneden før

Søndag den 27. september mødte 9 gildebrødre og 3 ægtefæller i Spejdervænget i
lidt småregn for at køre til Dyrehaven ved
Ålholm.
Her gik vi en rigtig dejlig tur i regnen, som
undervejs på turen stoppede, og vi så rigtig
mange af kronvildtet, som er i dyrehaven.

November
7.
16.
27.

I-dag – AFLYST
Fødselsdagsgildehal - AFLYST
Gløgg på Torvet – AFLYST

Efter turen kørte vi til Holten Strand, hvor
vi kunne nyde vores madpakker – selvom
bænkede var lidt fugtige efter regnen.
Men en rigtig dejlig søndagstur, og tak til
Hanne K. for turen rundt i Dyrehaven.
Besse

December
14.

Julemøde i Ulvehytten

Fødselsdagsgildehallen
mandag den 16. november
er aflyst
Fødselsdagsgildehallen må desværre aflyses pga. de seneste Covid-19 restriktioner.

Vandretur til Naturskolen
den 7. oktober
Den første tur i det nye Vandrelaug har fundet sted. 10 gildebrødre fra hhv. Maribo og
Sakskøbing mødtes i Spejdervænget, og
derfra gik turen langs søen til Naturskolen,
hvor vi spiste dem medbragte madpakke.

Vi kan godt frygte, at det kommer til at vare
året ud, og det vil ikke give mening at rykke gildehallen til senere på året.
Gildets involvering i byens forskellige
juleaktiviteter er også aflyst.
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Efter den velfortjente pause gik turen tilbage til Spejdervænget. Undervejs nød vi
det fine vejr og snakken gik lystigt, både
om vores gilder og løst og fast om andet.
Det var meget hyggeligt og uformelt at
mødes på denne måde uden dagsorden.
Vi var alle enige om at fortsætte med disse
ture og næste gang går turen med udgangspunkt i Sakskøbing, så hold øje med indlæg
i næste nummer af Liljen. Du kan altid aftale kørelejlighed med en anden gildebror.
Med gildehilsen
Gutte

7

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, oktober og november 2020
Torsdag d. 22.oktober: Fellowship day i Nykøbing F. Se Liljen.
Torsdag d. 12. november: Fødselsdagsgildehal !?
Torsdag d. 10. december: Julestue på Bogfinkevej.

Fellowship Day, er planlagt til den 22 oktober på Oreby Kro Se nærmere i Liljen hvad der sker! og vær opmærksom på
tilmeldingsfristen og til hvem!

*************
Hvad er det lige der sker! med det gode gildeliv? - Ja
vi må nok se i øjnene at hvis vi skal passe på os selv i disse covid 19 tider, hvor
meldingerne bølger frem og tilbage, vi er jo en blandet gruppe, sammensat af
ældre, lidt yngre familier m. skolebørn, og har stadig nogen på
arbejdsmarkedet, bl.a. i plejesektoren alt sammen noget vi skal forholde os til derfor har vi besluttet at minimere sammenkomsterne. Det ser desværre ud til
at der ikke ligger en brugbar vaccine lige om hjørnet!
Jeg har i den forbindelse kontaktet 2. Gilde vedr. FØDSELSDAGSGILDEHALDEN og foreslået, at vi i år holder den hver
for sig i de to gilder, hvis den bliver afholdt (da vi nok ikke kan være
udendørs), dvs. at vi foreslår at flytte den kommende fælles fødselsdagshal
til 2021 m. 2. Gilde som vært og så kan fejre vores 80 års fødselsdag m. 1.
Gilde som vært i 2022.
Jeg håber selvfølgelig på at vi med alle forholdsregler kan holde nogle mindre
arrangementer i vort lille gilde hvor vi jo kun er 13 og møder måske 10 - Jeg vil
kontakte Jer alle på mail og/eller telefon vedrørende evt. gennemførelse af de
planlagte aktiviteter!
Pas godt på Jer selv og hinanden - Ole S.

******************************
Noget positivt sker der - Amagerhuset er ved at få nye vinduer, så
vi kan holde varmen i vintermånederne.
”Ovstrup SpejderCenter” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på centreres hjemmeside.
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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
Torsdag d. 12. november
Fødselsdagsgildehal
og
Julemøde den 8. december
Er Corona-AFLYST

Naturens Dag den 13. september
Tak… ja ,det var en glædelig overraskelse…
Da Jytte Peterson stod i haven med hilsen
fra vort gilde.
Ganske udenfor aftaler ved vort gildeting…
for som det stod i oktober nr.af Liljen blev
jeg halvrund.

Det er med beklagelse, at Gildeledelsen må
aflyse efter indstilling fra Regeringen vor Fødselsdagsgildehal den 12. november, hvilket
pr. telefon er meddelt den arrangerende
gruppe.
Da Gildeledelsen ikke mener, at Coronaepidemien er væsentlig forbedret til december,
er vort Julemøde den 8. december også aflyst.
Afholdelse af vor Nytårsgildehal den 7. januar
vil Gildeledelsen informere nærmere om i Liljen til december.
Landsgildet har meddelt, at Fredslys arrangementer er aflyst i år 2020.
Vor kære gildebroder Solveig flytter til Jylland
og forlader derfor vort gilde.
Solveig har med omhu bestridt posterne DIS
for distriktet i 7 år og gildets kansler i 6 år.

Men tak – at 2. gilde lever – godt nok i CORONA HI - Sådan må det være pt.

En stor tak til Solvig for hendes gode og omhyggelige indsats i vort Gilde.

Jeg vil hygge mig med benene oppe og
læse.. alt imens jeg sender jer en gildehilsen

Med gildehilsen
Kjeld Mikkelsen, GM

En tak skal I have, som begavede mig med
hilsen på dagen.
Jeg er så privilegeret at have både hus og
have og dermed nok at lave.
Nyd hver dag den kommer ikke igen.
Bedste gildehilsner til hver og én !
På gensyn Jytte K.

”Her sidder jeg, pænt anbragt, men mine ben vil
det ikke anderledes”. Lady Baden-Powell’s sidste
store tale.
”Gilwell gensyn” Campfire Circle
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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

November måned: 4. november - Vandretur

Vandretur på tværs af gilderne
”walk and talk”!
Vi gentager succesen, denne gang
med udgangspunkt i Sakskøbing.
Onsdag d. 4.11. kl. 10.00
Mødested er Stadionvej, P-pladsen
efter fodboldstadion, overfor tennisbanerne.
Turen går ud langs den smukke Sakskøbing fjord,
og midtvejs nyder vi den medbragte proviant.
Vi kommer til at gå 6-7 km.
Mød frisk op, der er ingen tilmelding.

Gildehilsen
Lone
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