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Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for 

hans manerer. 

Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk 

filosof 

http://da.wikiquote.org/w/index.php?title=Charles-Louis_de_Secondat_Montesquieu&action=edit&redlink=1
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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

 

DGK: 

Jannie Johansen Lunden 5, 4990 Sakskøbing  jannie.johansen@nordicsugar.com 

     Mobil: 22 13 37 39 

 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

 

DIS: 

Solveig Garsdal Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

 

Webredaktør: 

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

2011:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Tanker fra et Landsgildeting 

Netop hjemkommet fra Landsgildeting 2011, glædes jeg over at det denne gang 

lykkedes at afvikle dette i en god gildeånd og dermed på en værdig måde. 

Der var som I nok ved, mange punkter på dagsordenen da vore love var under 

behandling, dette kommer også til at have effekt på både lovene i Distriktet og i 

Gilderne.  

Lovene var forinden behandlet på Distriktsgildemesterstævnet i Korsør i januar 

samt på det ekstraordinære stævne igen i marts, så derfor burde der være 

konsensus omkring det meste, men der var yderligere indkommet forslag fra 

Baden Powel Stammen til nogle af punkterne, samt fra gilder og Distrikter, dette 

betød at der var afstemning om ALLE vore paragraffer, det var en længere 

procedure da der skulle argumenteres for alle synspunkter, men vi kom igennem på en god og konstruktiv måde. 
 

Den fremlagte Handlingsplan, som også har været beskrevet i Sct. Georg (som vi behandlede den lokalt på sidste 

Distriktsgilderådsmøde lige forud for LGT) blev tilføjet nye forslag der alle blev behandlet og lagt til skriftlig 

afstemning, så den nye handlingsplan blev lidt anderledes men meget spændende og nuanceret i sit udbud. Se 

referatet fra Landsgildetinget i næste nummer af Sct. Georg eller på Landsgildets hjemmeside: www.sct-georgs-

gilderne.dk/ 

Rodbjerggård som plejer at være ”en varm kartoffel” er nu stort set på plads med en ny forankring i 

Gildecenterfonden og med Vejlegilderne og Rodbjerggårds Venner som støtter, detaljerne omkring købet skal falde 

på plads inden den 1. november 2011. Alle var meget begejstrede for denne løsning som giver muligheden for at 

gilderne i Danmark stadig kan benytte Rodbjerggård og tanken om at lave et rigtigt Gildecenter lever også stadig. 

Der blev også holdt taler fra de fremmødte gæster, herunder den svenske Landsgildemester (som vi havde den ære 

at dele bord med til festaftenen) samt en repræsentant fra det Norske Landsgildeting som holdt en meget 

bevægende tale om bl.a. katastrofen på Utøa i juli, hvor flere spejdere også var blevet dræbt, han fortalte om den 

stemning som hele landet blev ramt af og den kampgejst og vilje til at bekæmpe den onde med kærlighed som hele 

Norge nu har taget til sig, det var meget smukt og rørende. 

Der var som bekendt valg til Landsgildeledelsen og de personer som var foreslået som kandidater (se Sct. Georg 

august 2011) blev alle valgt, så manglede kun en ny PR-sekretær og her blev foreslået en gildebror fra Ikast, som 

præsenterede sig på fineste vis og dermed blev valgt med applaus, jeg husker desværre kun hendes fornavn som er 

Margit… 

Resultatet fra Frimærkebanken samlet set er meget flot når man tænker på hvor få breve der sendes nu om dage og 

hvor meget der er stemplet i stedet, i alt blev det til: 943,875 kg. Vi kan endda ”prale” af at 2. Gilde Nykøbing F. fik 

tilkæmpet sig en flot førsteplads med lidt over 94,040 kg.  

(GM Mona Jacobsen, 2. Gilde Nykøbing F. har beskrevet dette andet steds i bladet) 
 

Det hele blev afholdt på Aarhus Universitet, i Per Kirkeby auditoriet, frokost indtog vi i Matematisk Kantine hvor vi 

kom hinanden meget ved, idet vi sad ret tæt, men det kan vel kun betyde at gildebrødres korpus er større end unge 

studerendes på SU!!!! 
 

Alt i alt en god oplevelse for mit vedkommende og da jeg havde godt følgeskab af GM fra Maribo, Victor samt hans 

kone Elin (Gutte) og GM fra 2. Nykøbing F. Mona Jacobsen, så blev det også til gode snakke når der var lejlighed til 

det. 

 

DGM Lis Mølvig Henriksen 

http://www.sct-georgs-gilderne.dk/
http://www.sct-georgs-gilderne.dk/
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Distriktet indbyder til Fellowshipday  

Dato: den 25. oktober kl. 18.30 

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing 

Det er med stor glæde at vi kan invitere til dette års Fellowshipday  

Her vil vi få besøg af Formand for MAF, dette står for Mission Aviation Fellowship, som er en international 

organisation der flyver for livet. Hvert tredje minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet sted i 

verden for at bringe medicin, nødhjælp, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem 

til deres bestemmelsessted. 

Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge og sumpe – steder hvor  

transport på landjorden er umulig, eller besværlig og tidskrævende. 

Dette er nogle af de mange opgaver som MAF operer med i 30 lande med 200 piloter 

og 130 fly, hvor de betjener 1.500 internationale hjælpeorganisationer og 

gennemførte i 2010 85.000 flyvninger med over 

    200.000 passagerer og 7 mio. kg. gods. 

 

Vil du høre mere om denne meget spændende organisation, så har du alle tiders chance når vi får besøg af: 

Formanden for MAF Danmark, Arne Puggaard. 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se meget mere på www.maf.dk 

Vi starter aftenen med lidt mad, herefter starter første del af foredraget med små filmklip 

og historier fra hele verden og inden anden del af foredraget serveres kaffen, vi afslutter 

aftenen med Distriktsgildehal. 

 

Pris for hele herligheden: 90 kr. 

Drikkevarer kan købes til købmandspriser 

 

Tilmelding senest den 20. oktober til:  

Jannie Johansen, Mobil: 22 13 37 39 

E-mail: jannie.johansen@nordicsugar.com 

Tilmelding må gerne være gildevis 

På glædeligt gensyn 

Distriktet og Internationalt laug  

http://www.maf.dk/
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
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Referat fra Distriktsgilderådsmødet den 6. september 2011. 
Spejdervænget i Maribo 

         
 20 gildebrødre deltog. 
 
Dagordenen handlede om at få behandlet de emner som skulle op på 
Landsgildetinget, så der var mulighed for deltagerne i Landsgildetinget at få 
gildernes mening med sig. 

 
LGT Visioner 2011 – 13. 
 
Vi drøftede LGT visionerne. 
Torben Baltser, synes at det er lidt modigt, af Landsgildeledelsen komme med 
de samme forslag som Landsgildet fremlagde ved Landsgildetinget i 2009. 
Lis: det har været meget diskuteret igennem på Distriktsgildemesterstævnet i 
januar, så det skulle være på plads nu, Lis forklarede lidt om kardinal-
punkterne som blev debatteret grundigt. 
Torben Baltser: ser det også som et problem med, hvordan nye gilder, kan 
starte uden at være optaget som gildebrødre, hvordan bliver disse integreret i 
Gildet? 
Lis: Der skal netop afprøves nye muligheder, hvis vi ikke prøver noget nyt, 
kommer vi ikke fremad. Det er nødvendigt med en tilretning til samfundet i 
dag. 
Keld: Vi skal prøve det og ikke spænde ben for nye grupper. Giv det en 
chance. 
Villy: Vi skal udvikle os for ikke at gå i stå eller det der er endnu værre. 
Lis: Et af kardinalpunkterne der blev debatteret kraftigt på mødet i januar var: 
Begreberne  svend – væbner og ridder, hvor der var en opfattelse af at 
begreberne ville glide ud, men det bliver ikke tilfældet, for det vil man ikke 
give afkald på i hverken gilder eller distrikter. 
Et andet punkt er, man behøver ikke at være væbner, for at sidde i ledelsen, 
og det kan man vel godt blive enig i. 
 
Oprettelse af nye gilder, hvad kan vi gøre: 
Finde og opsøge tidligere spejdere/spejderledere/spejderforældre og 
styrelsesmedlemmer. Desuden Klan spejdere og Gildebrødrenes ægtefæller- 
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Hvad kan vi gøre for at synliggøre os: 
Laver et hygge-løb for spejderledere - interesse-laug – Kulturnat – 
kulturcafébørnecirkus – sundhedspladser – kunstnercafé-frugtfestival-
loppemarked. 
Aftage noget arbejde fra spejderlederne, for at lette dem i deres arbejde. 
Måske besøge hinanden på tværs af gilderne. 
Annoncere i aviserne - Arbejde på tværs af gilderne med humanitært arbejde, 
Sct. Hans i byerne på Lolland og Falster samt julebasar. 
 
Etnisk brobygning: 
Lektiecafé - arbejde sammen om ferielejr for Dansk Folkehjælp. 
 
Spejdernes lejr 2012. 
Lejren bliver inddelt i kommuner men Lolland og Guldborgsund kommer ikke 
til at ligge i samme lejr. Der er kommet meget lidt information indtil nu og det 
er ikke muligt at finde noget på hjemmesiden.  
Kunne tages op på LGT, hvis de ikke selv melder ud med noget.  
De gilder, som melder sig til at komme og hjælpe til, kommer i deres egne 
byer. 
Et andet problem er når man har meldt sig til at hjælpe til ”ikke lige til lejr 
2012” men andet, som der bliver bedt om hjælp til, så hører man ikke andet 
end, tak fordi du meldte dig til. 
 
Årsindsamling til humanitære formål: 
Det er et ønske at Gilderne koncentrerer sig om Dansk flygtninge hjælp og 
ikke opfinder nye aktiviteter, hvis de skal følges helt til dørs. 

 
Projekter der kan gøre os synlige: 
 

 Fredslyset. 
Rødby Gildet meddeler at det er ved at dø ud, da man ikke rigtig kan afsætte 
lysene på plejehjemmene og kirkerne, hvor man ikke må have levende lys. 

 Ferielejr. 
I spejder regi, lavet af gilderne, for flygtningebørn, man vil tage kontakt til 
Dansk flygtninge hjælp. 
 
Personlig udvikling: 
Laugstanker på tværs af gilderne – arbejde med lav i gilderne – interesselaug – 
besøg andre gilder generelt – sundhedspladser. 
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Fuldmagter. 
Blev overdraget til de deltagende gilder, 1. Nyk. overdrager til Lis inden LGT. 
I-dag 
Holdningen var, vi selv skulle prøve noget for området, måske hvert 2. år. 

           DUSérne og GUérne bruger en masse tid, på dette arrangement, men der  
           kommer sjældent mere en et par stykker fra vores område, derfor vi bruge 
           midlerne bedre her hos selv i Distriktet. 

 
Evt. 

      Victor fra Maribo samt Mona og Lis fra Nyk. Tager til LGT. 
 

      Ole Simonsen deltog i det ekstraordinære distriktsforum, og mødet blev af   
      holdt i ro og orden, i forhold til det første møde. 

 
           Næste DGR møde 17. januar 2012, afholdes i Willers gaard Rødby. 

 
          Tinget sluttede kl. 22.00 
 
 Jannie Johansen 
 Protokolfører 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På billedet: Den nye Landsgilde ledelse 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

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

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

Oktober  
 

25. Fellowshipday 

 

November  
 

12. I-dag 

13. Landsindsamling  

 Dansk Flygtningehjælp 

12.+13.+20. Grandage 

19. 70 års jubilæum 

22.+23.+24. Opstilling af julebazar 

25.+26. Julebazar 

 

 

 

Fødselsdage i oktober 

 
7. Lisbeth Bælum – 65 år 

 

Vi ønsker tillykke med dagen. 

 

 

 

 

 

Mindeord over Henrik Langergåd 

Det kom ikke som nogen overraskelse for 

os, det det triste budskab indløb om Henrik 

Langergåds død. Vi har alle vidst, at Henrik 

var ramt af alvorlig sygdom.  

Gildet i Maribo har med Henrik Langer-

gårds bortgang mistet én af vores ældste 

gildebrødre, og han vil blive savnet i vores 

kreds.   

Vi kan med glæde tænke tilbage på, at vi i 

april måned kunne fejre Henriks 50 års 

gildejubilæum og at vi havde en dejlig dag 

sammen med ham og Kirsten.  

Æret være Henrik Langergårds minde.   

 

Gildeledelsen 

 

 

Vores gilde har ingen arrangementer i 

oktober måned, men det har distriktsgildet. 

Den 25. oktober afholdes der Fellowship-

day – se indbydelse andet sted i bladet. 

Til nye gildebrødre kan jeg oplyse, at Fel-

lowshipday er den dag ISGF - International 

Scout and Guide Fellowship (den internati-

onale gildebevægelse) - blev stiftet i 1953. 

Der er p.t. 60 lande i ISGF. 

Se mere om ISGF på www.isgf.org  

/ tba 

 

 

Referat af gildemøde 22. august  

 
Victor bød velkommen tilbage efter som-

merferien. 

Halkjærs fond: Gildet har modtaget 

10.000 kr.! 

Grønne pigespejdere: Grupperne på Lol-

land har søgt om tilskud til PR-fremstød. – 

Forslag om, at spejderne deltager i ”Frivil-

lig dag den 30/9”.  – Plakater op på jule-

stuen og lignende. Andre spejder-grupper 

må selv indsamle penge til PR-fremstød og 

der ønskes mere konkrete forslag til, hvad 

de mange penge (ca. 100.000 kr.) skal bru-

http://www.sct-georg.dk/maribo
http://www.isgf.org/
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ges til. Der var enighed om, at vi - af prin-

cipielle grunde – ikke giver støtte til PR-

fremstødet. – Hvis der kommer gang i de 

grønne pigespejdere i Maribo igen, så vil 

gildet selvfølgelig støtte dette arbejde. 

Rodbjerggård: Sat til salg for ca. 2 mio. 

kr. – holdningen fra forsamling er, at Vejle 

gilderne kan få lov at købe Rodbjerggård - 

for egen midler. Intet tilskud fra Maribo 

gildet. 

Socialt laug: Bente P. er kommet med for-

slag til et nye laug – socialt laug. Bente 

uddyber sit forslag, som sendes rundt inden 

gildetinget, hvor vi så kan beslutte, om der 

skal laves et nyt laug (eller de formål, som 

Scleroselaug og telefonkæden har, kan 

indgå i et socialt laug.) 

Dansk Folkehjælp – sommerferie for 

”fattige” børn: 

Forslag fra Victor om at gildet afholder 1 

uges lejr på Kråruplund – sammen med 

Dansk Folkehjælp – for børn, som ikke 

kommer på ferie. – Danske Folkehjælp skal 

kontaktes for at høre om behov for et sådant 

forslag. Gildeledelsen arbejder videre med 

sagen og den tages op på gildetinget i marts 

2012. 

Nyt fra laugene: 

Julebasarlaug: Vibeke efterlyser glas til 

delikatessen (bær og rødbeder m.m.). Erling 

indkalder det nye laug til møde i september, 

hvor der bl.a. skal vælges en ny formand 

for lauget. – Der bør være en med fra hver 

afdeling til julebasaren i lauget. Granbod og 

gløggbod indbydes til mødet i lauget. 

Spejderlaug: Kommende arrangement er 

nytårstaffel i januar – opfordring til at flere 

gildebrødre deltager i byløb og nytårstaffel! 

Kulturelt laug: Var i Nørregade teatret 5/8 

– mange deltog og alle fik en god aften. – 

har haft debatmøde i februar med mange 

deltagere og god debat. – Afholder arran-

gement i februar 2012 som en fest. Ønsker 

til nye arrangementer kan gives til lauget. 

Telefonkæden: Lone er suppleant. – 

Arbejdet er lidt belastende for én person – 

der er p.t. 4 i kæden. – Systemet virker, hvis 

der ikke er kontakt til et af medlemmerne. 

Naturlaug: Lauget har 21 medlemmer!- 

Tur til Nakskov fjord den 11/9 – der er sta-

dig ledige pladser, 21 er tilmeldt. – har 

afholdt fem ture i det ”gamle” år. – planer 

om tur til Stevns klint 12/5 – afholder nat-

tergaletur. – Har en idebank, som opdateres 

løbende! 

Økseløbslaug: Intet økseløb i år, men lau-

get kommer helt givet i gang i løbet af 

efteråret, når der indkaldes til planlægning 

af arrangement i 2012. 

Torriglaug: Har udskiftet planker og har 

malet.  Udlejning som det plejer (fire-fem 

hold) 

Frimærke- og arkivlaug: HUSK at samle 

frimærker og dåseringe!! 

Internationalt laug: Har nedlagt ”Polen-

projektet”, da præsten i Polen er død og 

Prima rejser er overtaget af et andet firma. – 

Evt. med, hvis der skal holdes lejr sammen 

med Dansk Folkehjælp. 

Scleroselaug: Hjælper stadig her i Maribo 

– igen den 27/9 på Bangshave Centret. 

 Væbnerlaug: har nye i kikkerten til opta-

gelse i 2012. – Har vi ”arbejde” nok til alle 

gildebrødre?? – udvikler vi de nye gilde-

brødre?? (Spørgsmål fra formandinden!) – 

Laugets mål er, blev det oplyst, at tage 

”hånd” om de nye! – Forslag til aktivitet 

kunne være øvelse i ”5-min. Sct. Georg”. – 

Vi vil gerne have nye og yngre med i gil-

det!! 

Debatlaug: Mødes i september for at 

planlægge den næste sæson. Skal stå for 

nytårsgildehallen og skal evt. bruge ekstra 

hænder! 

Jubilæumslaug: Består af: Victor, Ilse, Jan 

W, Torben, Susanne, Nina, Grethe og 

Besse. – Vores jubilæum afholdes lørdag 

den 19. november, hvor der holdes vandre-

hal og gildehal i Kulturværket og fest i 

Logen i Suhrs Gade. – lauget har møde i 

næste uge, hvor der bl.a. skal lægges budget 

og tales om mad m.m. – Gildebrødrene 

informeres, når der er flere konkrete planer 

på plads. 

Landsgildeting: Victor og Gutte deltager – 

det kan blive et spændende landsgildeting, 
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da mange ting er i spil – vi glæder os til at 

få et referat! 

Gildemester: Victor falder for seks-års 

reglen til gildetinget i marts 2012 – vi skal 

have fundet en ny mester og gerne en af 

hankøn!! 

Spejdernes lejr 2012: Der holdes info-

møde den 26/9 omkring lejren – gilde-

brødre, som har interesse i evt. at deltage i 

lejren er velkomne – der udsendes indby-

delse. 

Evt.: 

Skiltet Spejdervænget: Der skal opsættes 

et nyt for at vise, at KFUM-spejderne bor i 

Spejdervænget nu. 

TAK fra Besse og Anne Marie for flasker 

til 60 års fødselsdage. 

Victor takkede for et godt møde kl. ca. 

21,15. 

”Besse” tog referat. 

 

 

 

 
Postbåden Vesta ved Albuens bådebro 

 

 
Se flere billeder på distriktets side: 

http://www.sctgeorg-

lf.dk/gallery/gallery_maribo.php 

 

 

 

 

 

Tur til Nakskov Fjord 
 

Den 11. september var en meget særlig dag 

i verdenshistorien.  

Den dag tog 20 gildebrødre og familie på 

tur på Nakskov fjord. Inden afgangen fra 

Maribo oplevede man et kraftigt lyn og 

tordenvejr, men da vi kom om bord på det 

gode skib Vesta, skinnede solen, og det 

gode vejr var med til at gøre turen til en fin 

og lærerig oplevelse. Vesta havde plads til 

30 passagerer, men havde tidligere været 

bilfærge for de to biler, der var på Fejø 

dengang. Senere var den blevet til en post-

båd.  Skipperen, Otto Paludan var en sand 

underholder. Første stop var Enehøje. Her 

fik vi at vide, hvorfor øen hedder Enehøje 

(eneste høje ø i miles omkreds). Otto var en 

levende fortæller, der begejstret delte ud af 

sin viden og kunne mange anekdoter om 

øen og Peter Freuchen og de kulturkapaci-

teter, Johannes V. Jensen, Otte Gelsted, 

P.H.,  der havde besøgt ham.  Man kunne 

næsten fornemme Peter Freuchen, når han 

efter sine Grønlandstogter og et amputeret 

ben var flyttet ud på øen, hvor han havde 

arbejdet som redaktør af Ude og Hjemme 

og senere som rejseskribent. Man skal lige 

huske på at det var før IT var opfundet. 

Historien om den blå lade fik vi også.  Efter 

en travetur rundt på øen - der er opstået af 

sand og i denne våde sommer viste et fro-

digt landskab med råvildt, får og nogle 

ræve - sejlede vi videre til Albuen. Her 

spiste vi vores medbragte frokost. Bagefter 

gik turen til Lodshuset fra 1873. Det var 

renoveret men indrettet som i 30erne. I dag 

er det et levende museum med mulighed for 

husly. Man fornemmede, hvordan man 

havde levet i huset. Albuen er dannet af 

sandfygning og strøm og flytter sig , og 

Otto forudså, at om føje år var der helt luk-

ket for udsejling. 

Mon ikke alle til sidst var lidt trætte, men 

syntes de havde haft en god dag i selskab 

med et spændende menneske, for Otto nød 

at dele ud af sin viden. 

Bente Parry 

 
 

http://www.sctgeorg-lf.dk/gallery/gallery_maribo.php
http://www.sctgeorg-lf.dk/gallery/gallery_maribo.php
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt-  Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.-  Tlf. 5486.1779 E-Mail: kihas1@hotmail.com. 
 

 

Friluftsarrangementet i september, blev afholdt på Bogfinkevej, der var fyret op 

i grillen og alle havde medbragt madkurv, 2 børn og et enkelt barnebarn deltog 

også, - så det kunne næsten ikke gå galt, hvad det heller ikke gjorde, snakken gik 

livligt både ude og inde, hvor vi kom langt omkring – så tak til værtsparret for 

kaffe, hjemmebagt blå kage, en rigtig hyggelig aften. 
 

********************************************************************************** 

 

Gildemøde i Sejlforeningen Vikingen, Sophieholmen 19, 

tirsdag d. 6. oktober, kl. 19. 
 

Aftenen byder på lidt fra verdenshavene, landsgildetinget, Rodbjerggård, den 

store fælles korpslejr 2012 og Midtvejstræf 2012.  

Undervejs er der kaffe, te og hjemmebagte boller. 

Er vi heldige kan vi opleve solnedgangen ved sundet, som altid er utrolig 

smuk. 

Af hensyn til traktementet vil jeg gerne have en hurtig tilbagemelding om du 

kommer på tlf. 2330 9343. 
 

Vi glæder os til vi ses – Ole S. 
*************************************************************** 

Husk at reserverer datoen d. 8. november til fødselsdags gildehal! 
 

************************************************************************************* 

 

Der er så dejligt – derude på landet – ved skoven! 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster kan bookes for udlejning på tlf. 5485 3098 
 

 
 
 

 

 
 

KALENDER, oktober 2011:  

Torsdag d. 6. : Gildemøde i sejlforeningen Vikingen. 

 

Tirsdag d. 25.: Fellowship day, se andet sted i Liljen. 

 

Tirsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal, kl. 18.30  

                                        Se nærmere under 2. Gilde i Liljen. 

 

mailto:kihas1@hotmail.com
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Aktivitets og møde kalender: 
                                                      

               

 
 

                      Gildemøde. Gruppe 2 arrangerer.  Gruppe 1 referat  

                      Fellowship Day 

 
 

 

 

                     Fødselsdagsgildehal. Grp. 1 arrangerer. Grp. 4 referat 

                     I Dag i Slagelse 

                     Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling           

 

 

Mærkedage: 
 

Flemming Sunke kan fejre at han har været i Gildet i 35 år d. 14. oktober 

 

Vi sender et STORT tillykke. 

 

 

 

Gildemøde den 11. oktober  
 

Mød op og bliv inspireret, vi står sammen med en spændende person for aftenens 

indlæg. 

 

Gruppe 2 

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 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Friluftsgildehal i Stubbekøbing. 
 

Efter en lang sommer startet gildet op igen med friluftsgildehal i Stubbekøbing, det 

var en flot udsigt ud over vandet til Bogø. Efter gildehallen satte vi os ind i det ny 

opførte pavillon og spiste vores medbragte madpakker, her fortalte Jørgen om 

anlægget og den nye pavillon. 

Anlægget startet som en gangsti fra havnen mod vest i 1839. I 1881 kom overlærer 

Andersen til byen og fik udvidet det til et lystanlæg, en park med friluftsscene, 

pavillon og stisystemer. Pavillonen blev revet ned i 1970, men en ny forening ”LIV” i 

Stubbekøbing ville gerne opføre en ny pavillon, der blev søgt mange fonde få at få 

penge til pavillonen, den blev bygget under ledelse af Jørgen Hansen og en flok 

frivillige hjælper. Pavillonen blev indviet til Sankthans 2011 af Jytte Kofoed der er 

oldebarn af overlærer Andersen.  

Tak for en hyggelig aften. 

 

Gruppe 3. 

 

 

 

Fra landsgildeting i Århus hvor Mona Jacobsen får overrakt 1. præmie for indsamling 

af frimærker. 
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Kære gildebrødre.  

Ja just hjemkommet fra et godt, positivt og velfungerende landsgildeting, vil jeg 

sige tak for de indsamlede frimærker, nu må vi i gang til næste landsgildeting om 2 

år som afholdes af Sønderjyllands distrikt, mødet skal holdes på A.P. Møller skole 

i Slesvig ( Tyskland).  

Lis og jeg kørte med toget til Århus. Her fandt vi hotellet og havde 1 time til 

udpakning inden vi tog til Stakladen, hvor kammeratskabsaften skulle 

foregå, her mødes mange gamle bekendte og nye. Vi mødte Lone Loranzen 

der er optaget i Nykøbing F. Vi skulle hilse dem som kan huske hende.  

Lørdag morgen kørte vi med Elin og Victor fra Maribo gildet til universitets 

Søauditorier, hvor vi i Per Kirkeby auditoriet holdt Landsgildetinget. Hele 

gildetinget blev holdt i den rette gildeånd med god tone over for hinanden. 

Vi er i dag 5135 gildebrødre fordelt på 189 gilder. Lørdag aften blev der 

holdt festaften, hele distriktet sad ved samme bord med landsgildemesteren 

fra Sverige og frue, frimærkebankes direktør Niels Liljeberg samt 

international sekretær Anne Haastrup-Nielsen.  

Søndag morgen blev spændingen udløst, da frimærkebanken uddelte 

præmierne. Der er på 2 år indsamlet 943,875 kg. Nr. 110 blev Rødby gildet 

med 0,390 kg. Nr. 65 blev Sakskøbing gildet med 2,900 kg. Nr. 33 blev 

Maribo gildet med 7,400 kg.  

 

NR. 1 blev 2. NYKØBING FALSTER GILDE MED 94,040 KG:  

TILLYKKE, TILLYKKE, TILLYKKE, til os alle.  

 

Præmien er en vandreøkse, som vi har i 2 år. Den skal bruges til alle 

gildehaller, der var også 6 flasker rødvin som vi nyder sammen en dag. 

Lis låner øksen til ridderoptagelse i Våbensted kirke, så hele distriktet kan 

se den.  

Stor gildehilsen  

Mona J.  
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Her er så det flotte diplom som 

fulgte med hjem fra Aarhus. 

Det har især Anni & Jens Åge en 

meget stor andel i. Vi bukker og 

siger mange tak for jeres indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal 
 
Fra Gruppe 1 forlyder det at fødselsdagsgildehallen tirsdag 8. november 

starter kl. 18.30.  Vi skal, foruden gildehal, have noget lækkert at spise (til 

sædvanlig lave pris), samt synge og lege. Så tag det gode humør med så vi kan få en 

hyggelig aften. 

 

 

 



 

16 

 

                   
 

   Sct Georgs gildet i Rødby 

 

Oktober 2011 

 

Lokalredaktør: 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Telefon 54605370 

E-mail: helgelund@stofanet.dk  

 

Efteråret trænger sig på, og sommeren 2011 går 

på hæld, det var den sommer, der druknede i regn. 

Men var det nu så slemt! 

 

Jeg har en skole kammerat, der bor i det helt 

sydlige Portugal i Algarve, det er der, man ser ud 

over Atlanterhavet, når man stå ved stranden og 

kigger til højre. Kigger man til venstre ser man 

ind i Middelhavet. Han sendte mig i sommer en 

mail, hvor han gav udtryk for stor misundelse 

over vores skiftende vejrlig. Der nede havde de 

ikke fået en eneste dråbe regn hele sommeren, og 

hver morgen stod de op til  temperaturer, der sneg 

sig op over 40 grader. Det var i det lange løb 

blevet uudholdeligt.  

 

Den 29 august havde vi vores første møde i 

gildeåret 2011/12, vi var 10 gildebrødre, der var 

samlet i Hans Christians sommerhus ved 

Østersøbadet. Her grillede vi, og havde en rigtig 

hyggelig aften.   

 

 
 

Overstadige grillmestre i gang med grilleriet. 

 

Til gildemødet den 14 september var vi samlet i 

Willers gaard, hvor Mads Pedersen viste 

lysbilleder fra sin rejse til Bhutan. Det nationale 

navn for landet er: Druk Yul, der betyder 

Tordendragens Rige. 

 

Mads deltog i sommer i De Danske Spejders tur 

til Bhutan. Han havde i foråret ansøgt Rødby 

gildet om et økonomisk tilskud til turen, hvilket vi 

gav ham, og han kvitterede med en underholdende 

og meget interessant aften, hvor han levende 

fortalte om dette forunderlige og smukke land, der 

arealmæssigt er en smule større end Danmark, 

men som kun har ca. 700.000 indbyggere. Men til 

forskel fra det flade os, er landet en del af 

Himalayas østlige bjergkæder, verdens tag, der 

byder på nogle af de højeste bjerge i verden. 

Landet har 3 klimazoner: subtropisk-, tempereret- 

og en arktisk klima zone.  

Temperaturen kører op og ned, når man bevæger 

sig i gennem landet, fra de subtropiske dybe dale i 

den sydlige del over bjergpas i 4000 m højde, 

hvor temperaturen falder til frysepunktet.  Bhutan 

har i nord og øst grænse til Kina, i syd og vest til 

Indien, som man i en hvis grad er politisk og 

økonomisk afhængig af. 

 

Den danske stat har tætte forbindelser til Bhutan, 

og vi er en af landets største bidragsydere. 

Ligeledes har Det Danske Spejderkorps et tæt 

samarbejde med den Bhutanske 

spejderorganisation.  

 

 
 

Taktsang klosteret (Tigers nest)  

Et af Bhutans ældste munkekloster på en 

utilgængelig bjerghylde. Bhutans turist ikon nr. 1 

 

Hus-kat: 
 

Gildehal i Willers gaard den 11 okt. kl. 1930. 

 

Fellowship day den 26 oktober, men hvor?   

 

Aftnen der pludselig er blevet et, helt i gennem, 

distrikt arrangement. Før fik lov til at afvikle den! 

Hvorfor nu denne ændring? Er vi ikke gode nok 

ude i gilderne til at forvalte den sag?   
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SAKSKØBING. 
Red. Birgit Lohse  

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

At huske i oktober: 
26. Fellowshipday. 

??. Virksomhedsbesøg. 

 

Kære gildefolk. 

Lige så begivenhedsrig som september, kan man ikke sige, at oktober ser ud til at 

blive, - og ved Liljens deadline er det så heller ikke lykkedes at få sat en dato 

på VIRKSOMHEDSBESØG. Gruppe 4 fortæller, at vi skal på Nykøbing Sukker- 

fabrik, og at nærmere vil tilgå grupperne herom. 

Fellowshipday bliver omtalt her i Liljen, og da det er her i Sakskøbing, håber 

jeg, at rigtig mange bakker op om denne aften. Se nærmere for tilmelding osv. 

På nuværende tidspunkt har der været vandrefestival, loppemarked og frugtfestival, 

så vi har endnu til gode at opleve distriktsgildehal og kulturnat, - før lige at 

opsummere de 5 arrangementer, der stod på programmet i september. Det må være 

på sin plads at sige TAK for jeres indsats på de forskellige fronter, forhåbentlig er 

det ikke kun til gavn for gildet, - men også til glæde og gavn for hver især. 

Endelig må jeg erkende, at min gildemestertale i august ikke holder, hvad den  

lovede mht. sensommeren, - varmen som skulle komme fra Spanien. Det så ellers 

lovende ud på vejrkortet, men vinden må være drejet en anden vej. Alligevel vil jeg 

ønske jer et rigtig godt efterår og god arbejdslyst i grupperne. 

Gildehilsen Jørgen. 

 

Friluftsgildehal. (ref.) 

Den 24. august, Spejdervænget i Maribo,– en lun aften med udsigt over mosen, 

søen og fårene, der græssede. Med skræppende grågæs der fløj i formation. Bålduft 

og glad snak og råb fra spejderne, der holdt møde ved siden af. 

Bedre bliver det ikke, - på trods af aggressive myg. Til tonerne fra fløjtemusik gik 

vi til gildehallen med hver sin stol under armen. Vi sang – vi lyttede – vi nød 

udsigten over mosen på én af de få lune og dejlige aftener i sensommeren. 

 

Aftenen stod i 50-års jubilæumstegn for Jørgen Brugs Hansen. Tænk!!! 50 år i gildet. 

Højbordet stod flot i det høje græs, og fakkellys på bordet udgjorde det for bål. 

GM Jørgen tilbød øksen til distriktsgildemester Lis Henriksen, som pænt takkede 

nej, og Jørgen sagde bl.a. i sin gildemestertale, at det i hele livet drejede sig om at 

være og tænke positivt, og at det var noget man hver især kunne arbejde med. 

Jørgen fortalte videre, at en af sommerens begivenheder havde været, at han og Birgit 

havde haft besøg af deres mangeårige spejdervenner fra England, og om hvordan 

mailto:bogjlohse@gmail.com


18 

 

Denis til den første Vipporette i 1968 med stort S havde ”kørt” sine spejdere, næsten 

som små soldater, rene negle, vandkæmmet hår, fuldt reglementeret hver morgen, det 

var noget, der havde fået de danske spejdere til at kigge lidt, og Jørgen mente ikke, 

han ville have haft held til at drive spejderarbejde på denne måde. –  

 

Den ene Jørgen gik herefter over til at lykønske den anden Jørgen og bemærkede, at 

det var længe siden, Jørgen Brugs havde haft de korte bukser på, han var ellers altid 

den første. Jørgen startede ved sin optagelse i Sakskøbing Gildet som 27-årig, mens 

han var brugsuddeler og bankmand i Nr. Vedby. Det var dengang Brugsen var 

omdrejnings- og samlingspunkt i enhver by. Her mødtes man og drøftede sorger og 

glæder, og skulle man vente lidt på ekspeditionerne, fik man en kvik replik eller en 

lille  vits med på vejen. – Jørgen Brugs er stadig aktiv i gildet, har to gange været 

skatmester og er nu leder for en af telefonkæderne samt er nøglemand, der henter og 

bringer nøglerne til Falck i Maribo. – Distriktsgildemesteren overrakte jubilaren 

50-års nålen og lykønskede på vegne af lands- og distriktsgilde. 

Mary-Ann holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun levende fortalte om pigen ANNE, der 

trods et aktivt liv aldrig opnår et jubilæum. 

Lis læste gildeloven og gildehallen blev lukket. – Eftergildehallen foregik inden døre 

i Mejsehuset, den medbragte mad blev spist, der blev sunget og holdt flere taler for 

jubilaren, som var helt overvældet og takkede rørt for en dejlig aften. 

Det var virkelig også en rigtig god aften, der blev hygget og talt om gamle dage og 

grint over pudsige historier fra ture og udflugter gennem tiden. 

Stor tak til den arrangerende GRUPPE 3 for et godt arrangement. 

På gruppe 2`s vegne. 

Lilian. 

 

TAK. – Mon ikke I alle sammen har forstået, at jeg havde en fantastisk 

jubilæumsaften. Et dejligt sted og smukt vejr til en friluftsgildehal, så rammerne 

var i orden. – Og de blev udfyldt på den mest herlige måde. Tak for alle de smukke 

ord, dejlige gaver, blomster osv. – En aften jeg aldrig glemmer, og ikke mindst tak 

til jer, der sørgede for, at jeg i det hele taget kom derud ……… 

Mange hilsener og tak til alle. Jørgen Brugs. 

 

FRUGTFESTIVAL. (ref.) 

Den 18/19. september blev ikke det smukke sensommervejr, vi havde ønsket os, 

men trods regn og meget lidt sol blev frugtfestivalen et tilløbsstykke, og vores lille 

bod blev godt besøgt. Da vi lukkede lørdag eftermiddag, var udvalget ikke særlig 

stort, så der blev fabrikeret lidt flere dekorationer til om søndagen. Varme sokker til 

kolde tæer var der også godt salg i. – Mange gæster kom udenbys fra, og det var  

hyggeligt at få en snak med folk fra nær og fjern. Det blev et par rigtig gode dage, - 

så mon ikke vi stiller op igen til næste år. 

Hilsen Gruppe 1. 

Inge.   

 

 


