Liljen
62. årg

Oktober 2010

Nr. 8

Om vi vil det eller ej, er Oktober måned nået.
Hvordan vi bruger den er op til os selv.
Om vi tager til oktoberfest eller sort sol er et valg.
Men husk blot at nyd det, for der er et helt år til det igen
er oktober. 

Hele distriktet:
Lolland Falster Distrikt og 2. Nykøbing Gildet indbyder til Fellowship day
Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19:00 på Cafe Lagunen, Guldborg havn
(på Lolland siden)
Vi starter med spisning:
Gammeldags oksesteg med hvide kartofler, gulerødder, hjemmelavet agurkesalat,
tyttebær samt skysauce
Under foredraget serveres der kaffe/the
Pris: kr. 80,Drikkevarer kan købes i Lagunen

Derefter vil Gunnar Langelykke fortælle om sin Tur til Anarktis

Vi slutter af med Gildehal ved dristriktsledelsen
Tilmelding – gerne gildevis –
Senest den 18. oktober 2010
Til
Solveig Garsdal
Tlf. 54 44 41 47 / 41 58 72 47
Eller mail:
solveig@joyzer.dk

Internationalt laug
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Referat fra distriktsgilderådsmøde mandag den 20.09.2010
Sted: Spejderhytten, Poul Martin Møllers Vej 6B, Nykøbing F

Afbud fra:
Anja Pihlkjær, 1. Nyk. - Kjeld Mikkelsen, 2. Nyk. - Susanne Bjørklund, Maribo –
Inge Eriksen, Hans Chr. Schoppe, Rødby – Jannie Johansen, Distriktet.
I stedet for Carsten Egeskov Petersen, 2. Nyk. deltog Solveig Garsdal, 2. Nyk.
Dagsorden:
1. Hjemmesiden: www.sctgeorg-lf.dk Ros og ris – forslag til webredaktøren og Distriktet.
2. Water World – evaluering på aktiviteter og afholdelse af løbet.
3. Fellowshipday 2010 – planlagte aktiviteter, 2. Nykøbing F.
4. Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling, kan vi gøre noget i fællesskab for at skaffe
flere indsamlere på Lolland-Falster.
5. Hvordan skal vi blive mere synlige i samfundet omkring os – gode ideer fra gilderne omkring
aktiviteter og PR.
6. Gildernes fremtid – oplæg fra Landsgildet (Vedhæftet som fil)
6a. Midtvejstræf
7. Eventuelt
8. Kort orientering fra gilderne
--------------------------1.

Liljen er nu for første gang udkommet på nettet. Nogle har haft problemer med at åbne. Husk
at tilmelde så der sendes mail, når der kommer ny udgave af Liljen eller andre nyheder. Hvis
Liljens adresse ikke kan huskes, kan den Googles.
Der bliver lavet link til Landsgildets hjemmeside.
Meget stor ros til Espen for det flotte arbejde han har lavet. Espen bad om at de enkelte gilder
laver en kort beskrivelse af sig selv til hjemmesiden.
Som hovedregel udkommer Liljen hver måned det enkelte gilde kan gøre undtagelser herfra.

2.

Water World blev en succes. 250 deltagende spejdere og ledere. Gode poster. Der var ting
ved natløbet, der ikke fungerede. Billeder på www.sctgeorg-lf.dk .

3.

Fellowshipday afholdes 26. oktober på Lagunen i Guldborg. Gunnar Langlykke fortæller og
viser billeder fra Antarktis. Aftenen slutter med distriktsgildehal. (se invitation andet sted i bladet)

4.

Dansk Flygtningehjælp afholder Landsindsamling 14. november. Vi opfordrer gildebrødrene til
at hjælpe med at finde indsamlere på Lolland og Falster, så vi kan få et flot resultat.

5.

Sct. Georgs Gilderne er ikke særlig synlige i lokalsamfundet – dog med undtagelse af
Sakskøbing, der virkelig er synlige, men det koster også megen energi. Vi skal selv henvende
os til pressen. Brug kræfterne, hvor det er synligt.
På landsplan har der været en markant tilgang af nye spejdere, det er meget glædeligt.

6.

Der er oprettet gilder i 9 lande, hvor der ikke tidligere har været gilder. 14 kr. pr. gildebror går
til internationalt arbejde – halvdelen kommer fra indsamling af frimærker. Der har været en
nettonedgang på 114 gildebrødre på landsplan i perioden september 2009 – juni 2010.
Debatmateriale fra det netop afholdte gildemesterstævne var vedhæftet indkaldelsen til dette
møde. Det handlede i store træk om ”lov og praksis”.
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Evaluering af handlingsplan 2009-2011 sendes til Landsgildet. Der er ingen deadline.
Næste Landsgildeting afholdes i Aarhus 16. – 18. september 2011.
I 2012 uge 30 afholdes tværkorpslig landslejr i Holstebro med 35.000 deltagere. For hver
kommune oprettes en ”by” med spejdere og gildebrødre. Ideen er, at spejdere, gildebrødre og
kommuner lærer hinanden at kende. Der kan læses mere på hjemmesiden:
www.spejderneslejr2012.worldpress.com eller ”facebook.comspejderneslejr”
6a: Midtvejstræffet blev et godt arrangement – godt vejr – mange børn og gode aktiviteter.
Men hvad med fremtiden – der skal være flere med til at arrangere og hjælpe på selve lejren,
så tænk over hvordan du kan være med næste gang i uge 28 år 2012.
7.

Villy opfordrer alle til at deltage i I-dagen i Slagelse den 13. november.
Hvor Bent Isager-Nielsen fortæller over emnet ”Man jager et bæst og fanger et menneske”
Maribo afholder næste distriktsgilderådsmøde den 17.01.2011 i Spejdervænget.
Lørdag den 4. december har Pop, 2. Nykøbing 65 års gildejubilæum, der vil være invitation i
Sct. Georg og Liljen.

8.

2. Nyk. 28 gildebrødre. En gruppe har haft emne om kirker – afsluttede med besøg i Sct.
Bends Kirke i Ringsted. Sæsonafslutning og friluftsgildehal i kommunens grønne
forsamlingshus ”Virkethus”. Deltaget i Water World. Haft week-end på Femø med 22
deltagere.
1. Nyk. Aftentur i Lergraven. Sæsonafslutning med besøg i Nykøbing F. Klosterkirke.
Midtvejstræf. Water World. Aftenspisning i Amagerhuset. Næste møde gildemøde og
fødselsdagsgildehal.
Sakskøbing. Grillaften i Spejderhuset. Gildehal, har deltaget i Økseløb, Krambussen,
Æblefestival, og skal afholde loppemarked 9.-10. okt., deltager i Dansk Flygtningehjælps
Landsindsamling .Afholder julemarked.
Rødby. 20 gildebrødre – et par udmeldelser. Sæsonafslutning med grillhygge. Set film fra
Galapagosøerne. Gildehal med Rotary-udvekslingsstudent, der har været i Brasilien.
Østersøtur til November. Juletur.
Maribo. 51. gildebrødre. Opstartmøde med løst og fast. Deltagelse i Water World med 2
poster. Fødselsdagsgildehal, 69 år. Julebasar og julestue..
Det er Lis’ hensigt at komme på besøg i alle gilder i den kommende sæson og hun opfordrer til
at vi skal være bedre til at besøge hinanden.
På distriktsgilderådsmødet i januar bliver DIS, DUS, samt lokalredaktører inviteret med.
Formålet er at give hinanden inspiration og input til fremtiden.

For refetat:
Birte Larsen
22.9.2010
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Gildemesterstævne 2010

Mona Jacobsen, GM 2. Nykøbing F samt undertegnede deltog i Gildemesterstævnet som blev afholdt på
Bygholm i Horsens.
Der var lagt op til debat og gruppearbejde omkring love og administrative bestemmelser, der skal beskrive
gildebevægelsens idé og virke fremover.
Emnerne som var skitseret i oplægget :
1.
2.
3.
4.
5.

at skabe overensstemmelse mellem lov og praksis
at opnå større rummelighed med hensyn til aktiviteter og arbejdsformer
at gøre ledelsearbejdet i gilderne lettere
at anerkende gildernes forskellighed
at justere i forhold til den sproglige udvikling

Alle gildeledelser har fået materialet og kan arbejde videre med det i gilderne, så muligheder er altså til
stede for at drøfte disse punkter i de enkelte gilder og evt. melde dette videre.
Foruden dette blev der præsenteret en ”ny” folder til brug for PR arbejdet i Gilderne, samt en
oplysningsfolder til brug for interesserede, nye gildebrødre og andre, der blev dog indstillet til at begge
foldere fik en gennemsyn for at gøre dem mere præsentable.
Vi blev præsenteret for det arbejde der foregår under Sct. Georg:
Vi fik en god introduktion til de nye ideer der er fra Kursusudvalget, til at arbejde med andre begreber i
forhold til gildearbejdet, dette tænkes som et træ:
Rodnettet: Vore rødder fra spejdertiden
Stammen: Vore idealer
Kronen: Grene og blade, her skal beskæres og ryddes for at få nye grene
En opdatering fra Frimærkebanken, hvis lagre er ved at være tomme, både fordi der ikke skrives sa mange
breve mere og derfor ikke kan skaffes så mange frimærker, men også fordi det er en opfordring til gilderne
om at aflevere frimærkerne løbende. Frimærkebanken kan kan kontaktes gennem Hans Fink tlf. 86720040
Status for indsamling kan ses på Landsgildet’s hjemmeside: http://www.sct-georgs-gilderne.dk/
Narkolauget fortalte om de aktiviteter som stadig foregår, bl.a. foredrag på skoler og i spejdergrupper hvor
der oplyses om problematikkerne ved brug af narko, her har de en god kontakt til en tidligere misbruger
som holder foredrag for deltagerne.
Gambialauget som stadig har mange aktiviteter og får sat mange ting i gang til gavn for rigtig mange.
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Højskolen, Rodbjerggård og Good Turn blev alle præsenteret med de aktiviteter som foregår, for alles
vedkommende blev der opfordret til at gøre brug af de tilbud der kommer i Sct. Georg.
ISGF med det verdensomspændende arbejde som især nyder godt af indtægterne fra Frimærkebanken,
hvor halvdelen af indtægterne bliver brugt på det internationale arbejde.
Vejlegilderne har udviklet en Power Point præsentation som kan benyttes af gildern, her vil der være
mulighed for at indsætte egne fotos og andet materiale så den får et lokalt islæt.
Desuden har Vejle Gilderne haft kontakt med Landsgildet for at forhøre sig om muligheden for at
overtage/købe Rodbjerggård, dette er dog ikke kommet til endelige drøftelser men ligger som et forslag.
Lørdag aften havde vi den fornøjelse at bliver underholdt af Filosof og forfatter John Engelbrecht , som
holdt foredrag over emnet:

Livsmod og langsomhed – om kunsten at skynde sig langsomt for at blive hurtigt færdig

Det var meget anderledes foredrag - både sjovt, spændende og særdeledes givtigt for os alle, ingen tvivl om
at han har ordene i sin magt og forstår at bruge dem på den mest inspirerende måde.
Meget kan berettes om dette Gildemesterstævne, men alt kan alligevel ikke beskrives med ord, så derfor
må resten ses på Landsgildet’s hjemmeside.

DGM
Lis
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Maribo

Water World

www.sct-georg.dk/maribo

Harpunværkstedet (Post 7)

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tba@mknet.dk
Deadline næste nummer: 15. oktober

Oktober
26.

Fellowshipday (DI)

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

Fødselsdagsgildehal
Grandage
Opsætning af julebazar
Julebazar
Julemøde

Jeg var inviteret med på post af min mor.
Jeg synes, det var rigtigt hyggeligt at være
med, da jeg kendte alle de gildebrødre, der
var på posten.
På den post jeg var på, skulle spejderne
fremstille en harpun, (således at de senere
kunne fange deres mad).
Efter at være budt velkommen af Kåre, fik
spejderne udleveret en arbejdstegning, ud
fra denne kunne de så finde de materialer,
de skulle bruge for at kunne fremstille harpunen. Der skulle bruges et nedløbsrør,
nogle fjeder, diverse træskiver, snor og en
pil.
Efter endt fremstilling var der mulighed for
at de kunne få afprøvet deres våben. Dette
forgik ved at skyde til måls efter nogle delfiner, der var limet på en stor skumblok.
Alle spejdere gik til opgaven med stor iver.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag til tros for
vejret.
Med venstre næve
Christine Høegh
(Vand) post 11

Mogens Brandenborg fylder 80 år den 2610-2010.
Vi ønsker hjertelig tillykke med hans store
dag.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

Efter at have nydt madkurven, startede det
samlede Torriglaug opstillingen af 4 vanvittigt spændende oplevelser i Hylddalen.
Regnen styrtede ned (8 mm.) under forberedelserne af de 4 opgaver, nemlig:
1. Bue og pil mod vandballoner,
2. Fakler slukket med brandpumper,
3. badebolde skudt i mål med vandgevær,
4. Vandballoner fyret af mod et mål af en
kæmpe elastikblide.
Vores udklædning bestod af farvede regnslag med strutskørt, og spiraler om benene.
Præcis kl. 16,00 ankom en broget flok af 79
små spejdere og FDF'er + 32 ledere anført
af Birte og Helge. Samtidig holdt regnen
op. De blev samlet på 4 ”øer” i
Muslingeskallen og udstyret med
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forklædning og hver sin farve. Det viste sig
dog at mange af dem var farveblinde
hvilket en overgang var skyld i et vist kaos.
De fik så at vide, at de skulle lære at forsvare sig mod piraterne i Water World, og
blev ført frem til de forskellige opgaver,
hvor de gik til biddet med krum hals. De fik
15 min. hvert sted, og der opstod mange
sjove episoder. Undertegnede var sammen
med Torben posteret ved vandgeværerne,
og prøvede da også at få et gevær fyret af i
ansigtet, men jeg havde så den glæde at
have lejlighed til at skyde igen, hvilket vist
forbavsede den unge mand. På spørgsmålet
om hvorfor vi havde spiralerne om benene
svarede jeg, at det var for ikke at blive bidt
af rumvæsner. Jeg blev så belært om, at der
ikke var rumvæsner med i Water World
men pirater, og de bed ikke. Han havde
åbenbart set filmen, hvilket jeg ikke har.
Kl.17,15 bekendtgjorde Jan med megafon,
lidt svagere end hans normale stemme, at
festlighederne var slut, til stor fortrydelse
for pigerne og drengene, de fleste ville
gerne have fortsat lidt endnu, men Birte og
Helge førte flokken hen til Mudderbroen,
hvorfra Anemonen sejlede dem til Naturskolen. Der var nu kun tilbage at snuppe en
tår kaffe, og at rydde op.
På trods af det fugtige vejr var det en skæg
eftermiddag i gode venners lag.
Jørgen N.

Den 26. oktober er der nemlig Fellowshipday, hvor man ud over et foredrag også kan
møde gildebrødre fra de andre gilder på
Lolland-Falster.
Der stod lidt om aftenen i sidste nummer af
Liljen, og der er nok også en indbydelse i
dette nummer.
/tba
Husk at tilmelde dig nyhedsbrev på
www.sctgeorg-lf.dk

Mindeord over Kaj Larsen

Fredag den 10. september sov vores
afholdte medlem af Sct. Georgs Gildet i
Maribo Kai Larsen ind efter længere tids
sygdom.
Selvom Kais hjerte var svagt de seneste år,
har det altid banket varmt og stærkt for gildets ve og vel.
Kai tilhørte gildets fornemme kreds af
grand old men, som er med til at holde traditionerne i hævd, men samtidig var Kai
altid åben overfor nye tiltag. Kai har altid
været et givende og fornøjeligt bekendtskab, både når vi havde opgaver at løse og
når vi mødtes i sociale sammenhæng i gildet. Kai efterlader sig en tom plads i gildet
og vil blive savnet.
Æret være Kais minde.

Se foto fra posten på
http://www.sctgeorglf.dk/gallery/gallery_maribo.php

Sct. Georgs Gildet
Maribo

Fellowshipday
Som bekendt har Maribo gildet ingen programsatte arrangementer i oktober.
Men det har distriktet i samarbejde med 2.
Nykøbing.
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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. 14. okt.: Gildemøde
Tirsdag d. 26. Okt.: Fellowship day.
Torsdag d. 4. nov.: Fødselsdagsgildehal sammen m. 2. Gilde

Vi startede sæsonen med en grillaften ved ”Amagerhuset” i Sørup den 13. september. Det var en
dejlig sensommeraften, hvor snakken gik livligt om sommerens mange oplevelser og selvfølgelig
også Midtvejstræffet der blev afholdt her på lejrpladsen.
Det med en grillaften er et nyt tiltag som absolut tåler en gentagelse til næste år.
os

Gildemøde torsdag den 14. okt. kl. 19, i Good-Turn
Denne aften har vi i gildeledelsen afsat til bl.a. en drøftelse af oplægget om gildernes fremtid fra
Landsgildet. Vi har nok også et behov for at drøfte vor egen lille andegård.
Vi vil gerne have en melding fra grupper og laug om deltagelse i gildemødet og gildeledelsen vil så skrue en
aften sammen hvor vi får kaffe mm.
Gildeledelsen

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
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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.

På Gildemødet d. 7.oktober kl. 19oo i Kudu hytten
kommer Bente og Helge Christensen ( begge tidligere spejdere ), og viser billeder fra
den smukke ø ” Sri Lanka”, der hvor paradiset findes.
Bente ( som i øvrigt er Nyk. F. pige ) og Helge, har holdt ferie på øen hver vinter
igennem en lang årrække, de kan fortælle en masse om ”Sri Lanka”.
Kaffe, The med brød i pausen.
Vel mødt. Gruppe 3.

Aktivitets og møde kalender:

Gildemøde gruppe 3 arrangerer. Gruppe 2 skriver referat
Fellowshipday 2. Nykøbing. Sted: Lagunen i Guldborg.

Fødselsdagsgildehal ved 1.Gilde. Gruppe 5 skriver referat
Dansk Flygtningehjælp, landsindsamling
I Dag i Slagelse ved vi ikke hvilken lørdag det bliver (sorry)
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Turen til FEMØ fredag den 10. – søndag den 12. september.
22 personer ankom til Femø på forskellige tidspunkter både med færgen og fra luften.
Vi fik vore værelser efterhånden som vi kom til øen, men samlet blev vi, næsten –
enkelte var ikke kommet, da vi besøgte Elly Hansen, og vi så hendes store samling
”En Kongelig Samling”, hun var en hyggelig dame på 85 år, og hvor havde hun dog
samlet, af avisudklip mv. og fortælle kunne hun også. Efter besøget gik vi på
værelserne, og gjorde os klar til en dejlig middag på kroen, god stemning, derefter gik
vi i fællesstuen, hvor der var en god snak.
Lørdag morgen startede vi med morgenmad kl. 9:00, så på med traveskoene
Kl. 10: startede vi på en guidet tur rundt på øen, vi så bl.a. kirken, museet og Elmo
Pedersens stensamling, undervejs stoppede Monas kørende bar med øl, vand og
sandwich.
Vi var tilbage på kroen til kl. 15:00 til kaffe og kringle, derefter holdt Pop et
interessant foredrag om bl.a. faunaen på Femø – så gik vi næsten alle til stranden – da
Jørgen Hansen ville bade, hvis vi alle kom med – det var jo også en oplevelse, Lis
havde været så venlig at medbringe håndklæde. Så var det jo kun os øvrige der skulle
gøre os klar til aftenen.
Velkomstdrink på terrassen i dejlig solskin, derefter 3 retters festmenu og ikke mindst
vin ad libitum, og kaffe med cognac eller bailey, humøret var højt, det var musikken
også, men efter den blev dæmpet lidt gik det godt. Så gik dansen lystigt til kl. var
01:00.
Søndag mødtes vi til brunch kl. ca. 9:00 og fik rundet weekenden af på en god og
rolig måde, vi blev enige om at vi havde haft en givende og rigtig hyggelig tur.
Tak til jer alle
Solveig – gr.3

Så er der billeder fra:
Midtvejstræf 2010, Femø og Økseløb (Water World ), på siden:
http://www.sctgeorg-lf.dk/ klik på Billeder, se under de forskellige gilder
god fornøjelse. Der vil løbende komme flere billeder på (evt. også gamle)
Gildehilsen
redaktøren
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på dette afgrænsede geografiske område.
Disse arter kalder man endemiske.

Sct. Georgs gildet i Rødby

Jeg tror ikke, at øerne ville have haft nogen
særlig stor interesse, hvis ikke Darwin havde
gjort dem ”berømte”, da han med øernes
dyreliv som baggrund, udviklede sine teorier
om ”Arternes oprindelse”.
******

Liljen oktober 2010
Lokalredaktør:
Helge Lund tlf. 54605370
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk

Økseløbet blev afholdt i weekenden 4. 5.
september på Naturskolen i Bursø. Stedet
indeholder alle de faciliteter, som er
nødvendigt for at afvikle et arrangement af
denne art og størrelse, her findes sove- og
opholdsrum samt køkken og meget
udenomsplads.

Vi startede gilde året 2010/ 2011 med
gildemødet i Willers gaard den 24. august.
På mødet blev der vist en videofilm fra vores
rejse til Galapágos øerne, som min hustru og
jeg foretog for ca. et år side. Før filmen var
der en indledning på ½ time, og efter filmen
blev der svaret på spørgsmål om øerne, og her
var spørgelysten stor.

Billede fra afslutningen
Lørdag var regnfuldt med byger, der går og
kommer, men søndagen viste sig vejrmæssigt
fra sin bedste side, med strålende sol og kun
lidt blæst.
Der var god tilmelding til arrangementet med
over 200 spejdere og mange ledere fra alle
divisionens grupper, og arrangementet var en
stor succes.
Galapágos øerne tilhører Ecuador, og øerne
ligger ca.1000 km fra Sydamerikas kyst.
Øerne er meget forskellige med hensyn til
vegetation, og de fleste består af størknet lava
og meget få pioner vækster, mens nogle har
meget vegetation, men fælles for dem alle er
det utroligt tamme - og rigfoldige dyreliv, der
findes, og hvor mange af disse arter kun lever

Hus-kat:
Gildehal i Willers gaard den 13 oktober kl.
1930.
Fellowshipday den 26 oktober hvor 2.
Nykøbing står for arrangementet
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Sct. Georgsgildet i Sakskøbing.

Lokalredaktør
Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
990 Sakskø4bing
Telefon 54704161.
e-mail:

bogjlohse@gmail.com

At huske i oktober:
Den 1. Kulturnat.
Den 9. og 10. Loppemarked.
Den 26. Fellowshipday.
Kære gildefolk.
September måned blev måske ikke så travl som
forventet, idet Loppemarkedet blev rykket, men
Water World og Sydhavsøernes Frugtfestival
blev godt overstået, og nu kan vi så kalde os
teltholdere. Gildet har nemlig investeret i et telt
eller rettere en pavillon, og man kan nok sige, der
var sus i sejlene, men pavillonen bestod sin prøve
i strid vind i Søndergade lørdag og søndag den
18/19. sept. TAK til Bente og Arnold for gode råd
om ikke at købe en billig havepavillon, som vi
ellers først havde tænkt os. Når vi så, hvordan det
gik flere af staderne på Torvet, så ville vi i hvert
fald også have mistet fodfæstet med en pavillon af
spinkel karakter. Nu har vi en rigtig god og solid en
af slagsen, og allerede den 1. oktober kommer den i
brug igen, idet vi stiller den op ved
Motionspladsen i forbindelse med
kulturarrangementet. – Også til loppemarkedet
regner vi med at bruge den som salgssted for
cafeen.
Jeg har skrevet til jer alle vedr. bemandingen af
boder osv. på loppemarkedet, - der er allerede
kommet flere tilkendegivelser, men hvis I ikke har
meldt jer, kan det nås endnu – også hvis man vil
komme med en lagkage, Det er bare at ringe
54704161.
Fellowshipday den 26. holdes på
Lagunen i Guldborg, se her i Liljen nærmere om
dette arrangement. Prøv at arrangere
samkørsel og ring 54704161, hvis I har
kørselsproblemer, så finder vi ud af noget.

Åben Gildehal den 4. november
reserver datoen, nåh ja, det har I jo allerede gjort.
Nærmere herom.
Vel mødt til KULTURNAT.
Gildehilsen Jørgen.
Friluftsgildehal. (ref.)
Friluftsgildehallen den 18/8 blev holdt ved
”Grisoteket” i Majbølle..Bålet var gjort klar, men
gildeledelsen havde besluttet at trække indenfor, da
det blæste en del. Jette aflagde væbnerløfte udfra
spørgsmålet: Baden- Powell sagde, vi skulle prøve
at efterlade verden en lille smule bedre end vi fik
den, hvordan synes DU, vi i vores hverdag kan
gøre noget for at leve op til dette.
Jette gav et flot svar, kom bl.a. ind på bidrag til ulandene, omtanke i hverdagen m.h.t. forbrug af
ressourcer og måden vi behandler hinanden på i
hverdagen.
Gildemestertalen handlede om
oplevelser gildemesteren havde haft i løbet af
sommeren, både privat og i forb. med gildet og
spejderne. Gildemesteren var i det lune hjørne,
sommerens oplevelser blev fortalt meget levende
og blev rundet af med en rigtig god vits, der fik
latteren til at rulle. Alis holdt 5 min. Sct. Georg,
hvor hun fortalte om sin rejse til Indien. Den store
fattigdom Alis havde oplevet under opholdet,
havde sat dybe spor, hvilket var tydeligt at høre.
Der blev spist og hygget i eftergildehallen. Kaffen
blev nydt sammen med kagerne – bagt af gruppe 1.
Rent praktisk blev der snakket ”økseløb” og ikke
mindst loppemarked, hvor det endnu ikke var
lykkedes at finde stedet til afholdelse.
Lone, gruppe 3.
Water World 2010. (ref.)
Vi var en lille trofast skare gamle og unge spejdere,
der mødte op til dette års store satsning af et fælles
”økseløb” for alle slags spejdere. Der mødte ca.
250 små og store spejdere op. Det skulle vise sig, at
de fik oplevet lidt af hvert. Overfaldet og forfulgt af
Sharks og sejlet ud til Hestø midt om natten. Vi i
Sakskøbing Gildet, godt hjulpet af Humleklanen ,
havde meldt os til at stå for 2 poster, en som havde
overskriften ild på vand, og en som gik ud på at
finde skjulte skatte. Det er sidstnævnte, jeg vil
fortælle om. Vi havde fået fat i nogle
metaldetektorer, og ved hjælp af dem skulle
mikro- og minispejdere finde de skjulte skatte. Det
var en stor succes på trods af, at der var alskens
metal i den jord, hvor vi havde vores post. Vi fik da
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heller ikke fundet alle skattene igen. Om natten –
som i øvrigt var meget smuk og helt stjerneklar,
havde vi fået indrettet os med læsejl og bål. Da det
første hold endelig kom, og de var blevet sendt af
sted med GPS tracker
(de store skulle nemlig finde skattene med dette
instrument),
var der pludselig en der råbte
”DER STÅR EN KO”, - ja ja den er god med dig.
Jacob og Olsen kom pigen til undsætning, og der
stod ikke bare én ko, - men seks tyrekalve. De
havde bestemt ikke til sinds at forlade vores lille
lejr, så der var ikke andet at gøre end at nedlægge
posten. De efterfølgende hold fik det desværre lidt
for nemt, de fik nemlig stukket skatten i hånden
med det samme, og det var lidt ærgerligt, men
hvem regner med at blive invaderet af en flok
tyrekalve i nattens mulm og mørke?
Alt i alt var det en fin dag med sol, regn og blæst
og en rigtig smuk og flot aften/nat.
Michael, gruppe 2.

Snapshots fra den 31. august på
Motionspladsen.
En dejlig dag med KRAMbussen og masser af
motion med instruktør Hanne Kofoed.
Foto: Lars Simonsen.

Se alle billeder på hjemmesiden.
http://www.sctgeorg-lf.dk/gallery/gallery_saks.php
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Sørupvej 24
4863 Eskilstrup Falster

Lejrpladsen ligger lige op af, og med adgang til statsskoven og Borremosen en
rigtig naturperle.

Udlejning: Lasse Warberg på tlf. 5485 3098
E-mail: besked@amagerhuset.dk

1.Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falstet
Spejderfonden
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D
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 / 1 0

