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Lolland – Falster Distrikt og Rødby Gildet indbyder til

Fellowshipday 2012
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00
i Rødbygårds festlokaler K. H. Kofoedsvej 8, Rødbyhavn.
Fællesspisning - kaffe m. kage 75 kr. pr. kuvert.
Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser.
Efterfølgende vil Helge Lund fortælle om kongeriget Bhutan Tordendragens land. Landet, hvor bruttonationallykke vægtes højere
end bruttonationalproduktet, og hvor Danmark engang var en stor
bidragsyder af ulandshjælp igennem Danida .
Der vises film fra en rejse i landet.

Gildehal v/ distriktsgildeledelsen
Kørselsvejledning: På motorvejen drejes fra mod Rødbyhavn. I første
kryds efter frakørselen – i Havnegade krydset - køres ret igennem, og
du befinder dig nu på K. H. Kofoedsvej.
Tilmelding gildevis senest fredag den 19. oktober
til et af følgende tlf. nr. 54605360 eller 54605370.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

Oktober
24.

Fellowshipday

Men vi er jo allerede i gang med andre
arrangementer end lige netop i vores egen
kreds. Nogle har hjulpet med til spejdernes
loppemarked, andre gildebrødre har i et
stykke tid været i gang med at planlægge
deres deltagelse i spejdernes tur til Afrika!!
Vi glæder os rigtig meget til oplevelsen og
håber på, at alt kommer til at forløb godt.
Julebazarlauget er også allerede godt i
gang – så der er nok at glæde sig til.
Så vil vi da også gerne slå et slag for deltagelse i Fellowshipdagens arrangement den
24. oktober i Rødby gildets regi – der
kommer nærmere i Liljen. Vi kan sagtens
finde ud af at lave noget samkørsel – bare
skriv til gildemester, eller kansler såfremt I
er interesseret i at køre med eller kan have
nogen med.
Det er jo som vi alle ved, meget sjovere at
lave noget, hvis der kommer mange med til
arrangementerne.
Måske kan vi få inspiration til hvad vores
gilde skal finde på til næste år, hvor vi har
værtskabet.

November
11.

Landsindsamling
Dansk Flygtningehjælp
21.
Fødselsdagsgildehal
24.+25.
Grandage
27.+28.
Opstilling af julebazar
30.+1. dec. Julebazar
30.
Julemøde

Nyt fra gildemesteren
Kære gildebrødre.
Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer
og er fyldt med ny energi til gildearbejdet.
MANGE TAK for den store mødedeltagelse ved vores opstartmøde i august – vi er jo
nærmest som en flok galopheste, der venter
i båsen på at løbet skydes i gang!!
Jeg er sikker på, at det er til både inspiration
og gavn, at vi holder den slags møder. Her
kommer mange gode tanker og ideer i spil.

Også i oktober har vi et par mærkedage:
Gildebror Jan Wandy Petersen fylder 65
år den 03.10.2012 og gildebror Birthe
Christiansen fylder 75 år den 07.10.2012.
Mange fødselsdagshilsner til jer begge fra
Sct. Georgs Gildet i
Maribo. Vi håber, at I får
en festlig dag.
Med gildehilsen
Victor

Kom sikkert igennem vinteren
I Danmark anbefaler man at skifte til vinterdæk, når temperaturen er omkring +7°
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Almasi wa laana
Afrika kalder
Diamanternes forbandelse
Ca. 20 gildebrødre fra Maribo gildet var på
forskellig vis involveret i dette kæmpe
sprjderarrangement med næsten 500 spejdere + et stort antal ledere og postmandskab
m.v.
Herunder kan I læse Nina og Kåres oplevelser fra weekenden.
/ tba
Efter lejrbålet havde vores lille flok en post
som bestod af to opgaver.
Torben og Jørgen udførte et skyggespil for
de 5-7 årige, hvor de skulle gætte de dyr,
der kom op på skærmen og derefter, på
skemaer, udpege dyrene de havde set. En
form for kimsleg. De små tog yderst engageret imod underholdningen; så meget, at
Torben slet ikke fik lov til at fortælle sine
velforberedte historier om dyrene. Herligt.
For de 8-10 årlige havde vi forberedt en
snigeøvelse i granskoven.
Jan sendte holdene afsted med besked om at
være opmærksomme og forsvarlig bundet
sammen til en snor, så ingen blev væk, for
der var virkelig buldermørkt. Og herinde
ventede Boye, Ilse og Nina.
Spejderne skulle følge nogle selvlysende
grene og mødte på vejen underlige lyde og
uhyggelige lys og masker, og et syngende
blafrende spøgelse, der skulle have hjælp til
at åbne en skattekiste, hvori der var guldmønter. De fik hver en mønt som tak for
hjælpen.
Alt dette blev mødt med blandede og morsomme reaktioner. Spændende.
Berit og Erik tog imod der hvor spejderne
kom ud og sammen med hjælpende hænder,
arrangerede de en sanse - lytteleg. De små
var dog trætte og kolde efter en lang dag, så
de blev hurtigt sendt hjem i seng.
Vi hyggede os på denne post.

Boye, Nina og Jan

Ilse og Nina

Løbets omdrejningspunkt - Diamanten
Stor spejderhilsen.
Nina
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Afrika kaldte
I weekenden 22.-23. september oplevede en
stor del af gildets medlemmer at være i
Knuthenborg Park på en ny måde, nemlig
som medvirkende i det store løb Diamanternes Forbandelse for alle spejdere og
FDF'er på Lolland-Falster. Ialt omkring 500
børn og voksne stod klar på lejrpladsen ved
Småland lørdag formiddag i silende regn.
Det tog dog ikke humøret fra spejdere og
postmandskab, som efter en lidt forsinket
start gik til dagens opgaver, mens vores
repræsentanter på køkkenholdet gik i gang
med at snitte gulerødder og champignoner.
Hvor de store blev tilbage på lejrpladsen,
begav de 6-10 årige sig ud på dagløbet,
hvor gildet, nu i form af arkæologer, havde
ansvaret for en af posterne. Posten, Murens
mærkelige tegn, var placeret ved siden af
Den falske ruin og ikke langt fra muren,
hvor de mærkelige tegn skulle findes og
sættes sammen til ord på swahili ved hjælp
af et lille puslespil. I løbet af 5 timer lykkedes det at få de omkring 40 hold igennem,
og alle – spejdere som postmandskab – gik
op i det med liv og sjæl. Da posten lukkede
kl. 17, var det i solskin!
Efter dagløbet var der et par timer til at
hvile sig i og få noget af madholdets gode
mad at spise. Imens lejrbålet tog sin begyndelse, drog vi atter tilbage til vores post ved
muren for at være klar til de 10-16 årige, nu
forstærket af et par gamle spejdere, Rolf og
Søren W, som gav en hånd med. Sværhedsgraden var nu noget større, idet holdene
skulle bygge et hejseværk af rafter, som
kunne hjælpe arkæologerne med at eftervise, hvordan muren i sin tid var blevet
bygget. Igen var der mange hold, og vi fik
lidt under 30 igennem inden vi lukkede og
slukkede kl. 1.30. På det tidspunkt havde
trætheden også for længst indfundet sig hos
især de 10-12 årige, mens vi andre også så
småt kunne mærke, at det havde været en
lang dag på 17 timer.

Søndag stod på morgenmad , oprydning og
præmieoverrækkelse. Alt i alt var løbet en
stor succes, og det var rart at se, at vores
gilde viste flaget på mange fronter i løbet af
weekenden, så mon ikke vi er klar igen om
2 år.
Kåre

”Arkæologerne” ved madbordet

”Lejrbål” på storskærm

Al åben ild var ikke tilladt i parken.

6

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 > 2012
Mandag d. 8. oktober: Gildemøde kl. 18.
Onsdag d. 24. oktober: Fellowshipday i Rødby, se under Distriktet!
Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal kl. 18.30.

Gildemøde d. 8. oktober kl. 19, på Bogfinkevej 37, 4800 Nyk. F.
På mødet vil der blive lagt op til en snak om forskellige aktuelle emner og
vi har jo også en fødselsdagsgildehal, hvor vi skal have de sidste ender til
at nå sammen. Der vil selvfølgelig også blive tid til den sædvanlige
hyggelige udenomssnak, hertil kaffe, te og Dortes hjemmebagte boller.
Giv lige et signal om du kommer på tlf. 23 30 93 43, Ole S.
*****************************************************

1. og 2. Gilde, Nykøbing Falster, inviteres til

70 års fødselsdagsgildehal,
torsdag den 8. november kl. 18.30.
Vi er så heldige at det er på selve dagen og med som gæster inviterer vi
selvfølgelig 2. Gilde der også har fødselsdag.
Fødselsdagen holdes i Sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen
19, 4800 Nykøbing Falster. (Klubhuset ligger ude på broen.)
Efter gildehallen er der festbanket og hyggeligt samvær.
Vi forsøger at holde prisen på omkring en hundredekrone ekskl.
drikkevarer.
Tilmeldinger, på tlf. 23 30 93 43 eller E-mail osscout@gmail.com
hellere i dag end i morgen, men senest d. 1. november!
Vi glæder os til at se Jer, Gildeledelsen

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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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

Aktivitets og møde kalender:

09. Gildemøde. Virksomhedsbesøg Femern Infocenter
i Rødby sammen med Sakskøbing Gildet.
24. Fellowship day.

08. 1. Gilde holder Fødselsdagsgildehal kl. 18 30. i
Sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen 19
Vi er inviteret, så kom med dit gode humør og glade
sind. Se mere i 1. Gildes indlæg

Gildemødet 6/9-12
Gruppe 1, havde fået Randi til at fortælle om Nepal, hun fortalte levende om det
frugtprojekt, som blev støttet med et beløb fra gildet, det kunne dække frugt til ca. 75
børn i et år. Der blev fortalt med hjertet, vi fik nogle gode billeder at se, fra det
børnehjem hvor de boede, samtidig fortalte hun om sin sponsor dreng, om den
opvækst, som han fik hos sin mor, der havde ofret meget for hans skyld, men havde
gjort det af en stor hengivenhed for ham. Alt dette sat i perspektiv, kan vi skatte os
lykkelige, at vi ikke har sådanne problemer, at skulle strides med. Til mødet blev der
serveret dejlig hjemmebagt kage til kaffen, et godt møde.
Vi var ganske kort inde på, hvad vi i de forskellige grupper, havde af sager vi gerne
ville arbejde med.
På gr. 2 vegne. v. h. Susanne
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Georgs myters mangfoldighed, dens varierende
fortællinger og beretninger, noget jeg tror, bliver
en livslang fascination.

Sct Georgs gildet i Rødby
Liljen oktober 2012
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Tlf. 54605370
E-mail: helgelund@stofanet.dk
Engang imellem er man heldig som
lokalredaktør, ja, det er kun sket en gang i min
tid som redaktør i Rødby gildet.

For snart 25 år siden, accepterede gildeledelsen i
Rødby Gildet, mit ønske om en optagelse i
gildefællesskabet, her blev jeg igen bedt om at
afgive løftet om loyalitet, i alt mere forpligtende,
og i overensstemmelse og takt med den
personlige udvikling, fra barn til voksen.
Hvor de 25 år er blevet af, forekommer
overraskende. Det opfatter jeg udelukkende
positivt, realiteterne taler deres eget sprog, ingen
kan modsige dem, det er der absolut heller ingen
grund til, fællesskabets glæder er overbevisende.
Ja, pludselig står man der – startet som lille
og er blevet stor!

Tro det eller lad være, men jeg har fået et indlæg
til Liljen fra en gildebroder.

Fra ulv til 25 års Gildejubilæum!
Så står man pludselig, med et tilbageblik og et
perspektiv, på ca. 60 år, med mange erfaringer
og glæder rigere, end dengang da jeg blev
optaget som ulveunge og siden aflagde ulveløftet
overfor de ældre ulve og ulveledere.
Med et ja til at overholde ulveloven, vedkendte
jeg mig et forpligtende fællesskab, baseret på
loyalitet, venskab og vedholdenhed. At jeg
måske ikke, som 6-7 årede, vidste hvad det
egentlig indebar, betød ikke så meget, det kom
simpelthen ind med ”ulvemodermælken”, om
man så kan sige. Det skete gennem fællesskabet,
opgaver og udfordringer og ikke mindst gennem
Junglebogens opdragende fortællinger.
Gennem tiden som ulv, blev jeg forberedt til
spejderlivet, med større udfordringer. Her kan
man betegne tilværelsen som spejder med
teksten, til en gammel børnesang: ”Man starter
som lille, og så bli’r stor!” Det var også sådan
udviklingen formede sig, og skete for mig
gennem min skoletid, læretid, soldatertid og
unge voksen år. – Fra patruljebroder til
roverleder, undervejs med nye udfordringer og et
tilsagn til mere forpligtende løfter. Som en
sidegevinst blev jeg bevidst om Den Franske
Liljes symbolværdi og ikke mindst om Sct

Indlægget skrevet af Kurt Ebsen - Kau til
lejligheden.
Vi startede vores gildesæson med en tur til
Fuglsang Kunstmuseum, hvor vi så en masse
dejlig kunst. Der var en særudstilling af Thorald
Brendstrup, nok ikke den mest kendte
guldaldermaler, men en lokal kunster med
mange billeder fra Lolland, især fra området
omkring Maribo sø. Kunstneren var lokalt, gift
med en Kierkegaard fra godset Sølyst. Vi så
Ildsteds dejlige billede: Amor og Psyke. Ildsted
en anden Lollandsk maler når de er bedst..
Gildebroder Kurt Ebsen-Kau har 25 års
jubilæum i gildet den 8. oktober. Kurt er en af de
gildebrødre, vi ikke kan undvære i
gildebevægelsen, altid positiv, klarsynet, loyal,
hjælpsom og mange flere adjektiver kunne
tilføjes.
Du ønskes rigtig hjertelig tillykke på dagen.

Hus-kat
Gildehal den 8. oktober i Willers gaard kl. 1930
Fellow Shipday afholdes den 24. oktober, se
mødet annonceret og omtalt under Lolland
Falster distrikt andet sted i Liljen.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i oktober:
09. Virksomhedsbesøg Femern Bælt.
13. Geocenter Møns Klint.
22. Event med vandrerhjemmets medarbejdere,
24. Fellowshipday i Rødby.

VIRKSOMHEDSBESØG 9. OKTOBER 2012 KL.19.00
Kære gildemedlemmer og ægtefæller Vi har med Femern Infocenter i Rødby indgået
aftale om et virksomhedsbesøg 9. oktober 2012 – infocentret er beliggende i
Rødbyhavn, Vestre Kaj 50 C, 4970 Rødby. Mogens Hansen fra Femern projektet vil
tage imod os og fortælle mere om det, især for vores egn,
spændende projekt, som er under udvikling. I vil kunne læse mere om projektet på
www.femern.dk
Femern Bælt serverer en kop kaffe og af hensyn til dette beder vi om gruppevis
tilmelding– senest 25.9.2012,
til Annelis tlf. 54 70 60 68 eller mail
akjensen@mail.dk.
Hilsen gruppe 2
PS: NÅEDE I IKKE TILMELDING I RETTE TID, SÅ RING STRAKS TIL
ANNELIS, DET KAN MÅSKE KLARES ALLIGEVEL.
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FAMILIE-Tur til Geocenter Møns Klint,
Stengårdsvej 8, 4791 Borre.
Lørdag den 13. okt. mødes vi ved Geocentret senest kl. 11.
Samkørsel fra Sakskøbing aftaler I selv. PRIS: Indgang kr.
115,- pr. person, men hvis vi er flere end 10 personer er prisen
kun 100 kr. pr. person. Der vil blive bestilt 1 times guide, dette
koster kr. 500,- som gildet dog betaler. (Tak skatmester Anni). Der vil i øvrigt være
mange gratis tilbud om oplevelser, da det er efterårsferie. MEDBRING mad og
drikkevarer, som skal nydes udendørs. Man kan også købe mad i cafeen inden døre,
hvis man vil det. TILMELDING allerede den 13. sept. (af hensyn til guide
bestilling). Ring eller mail til Anne-Birthe på 21287868 eller holmrasmussen@privat.dk
Naturgruppen håber I og jeres familier vil benytte jer af dette spændende tilbud.
Naturlig hilsen Anne-Birthe.
BEMÆRK: Guiden ER bestilt, så man kan stadig nå at tilmelde sig, bare
ring til Anne-Birthe (se ovenfor).

Event med vandrerhjemmets medarbejdere.
Vores årlige hyggedag med vandrerhjemmets medarbejdere bliver mandag den 22.
oktober. Vi mødes på vandrerhjemmet kl. 9 til lidt morgensang i pejsestuen. Når
klokken er 10 befinder vi os i Den
gamle smedie i Saxemarken. Her
vil der være tændt op i essen og
smedene vil fortælle om deres
arbejde, og så kan man få lov at
smede sit eget søm. Efter besøget
hos smedene serverer gildet
sandwich og sodavand, og så er det
ved at være slut på en forhåbentlig
spændende formiddag.
Der skal bruges hjælp til at smøre
og servere sandwiches, så jeg
håber nogle friske
gildefolk vil ringe til mig på
54704161 eller 52242235 og tilbyde sig.
- Billedet her er fra Event 2011.EVENT-hilsen Birgit (tovholder),

Fellowshipday den 24. oktober arrangeres i år af Rødby-gildet, se selv efter
her i Liljen under distriktet eller Rødby, hvad der foregår og snak sammen om det i
grupperne, så der evt. kan findes ud af noget samkørsel.
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Hilsen Birgit. (red.)
NB
.

NB

NB

NB

NB

NB

NB

Værd at vide: Hermed får I foruden gildeledelsen også navnene på de nye
gruppeledere, så kan I få mærket dem af i den lille grønne, - selvom
man ved, hvem der er GL i ens egen gruppe, kan det være rart at kende navnene på
alle GL, synes jeres redaktør. Hilsen Birgit.

GM Jannie Johansen
GK Lone Andersen
GS Anni Nielsen
Gruppeledere:
Gr. 1. Liselotte Hansen
Gr. 2. Annelis Jensen
Gr. 3. Lilian Sk. Jørgensen
Gr. 4. Peter Petersen
Naturgruppe: Anne-Birthe HolmRasmussen
Svendegruppe: Jane Pedersen

22133739 - jannie.johansen@nordicsugar.com
42322525 – lb.andersen@privat.dk
54705883 – mmlak@mail.dk
54707312 – virkelyst@hansen.mail.dk
54706068 – akjensen@mail.dk
54757022 – lilian@mknet.dk
54705659 – k.dahl.p@gmail.com
54441460 - holm-rasmussen@privat.dk
29827185 – jopesaks@turbopost.dk

NATURGRUPPEN, skovturen den 27. august. (ref.)
Mandag den
27. august var premiere på
Naturgruppens
aktiviteter i Sakskøbing Gildet.
Vi havde fået
Bent Jensen, der har stor interesse
for
gamle
træer og sten til at være
guide på en
aftentur i Holmeskoven. – Kl.
18.30 stod 17
forventningsfulde gildefolk klar til
at få en viden
om, hvad der gemmer sig af
spændende
sten i skovbunden.
Bent kunne fortælle, at Holmeskoven er en af de få skove, hvor der aldrig har været
opdyrket jord. Derfor er skovbunden kuperet, og der er fortsat store overgroede sten,
som når man kommer tættere på, har helt specielle tegn. Om tegnene har en
betydning og i givet fald hvilken, kom der ikke noget endegyldigt svar på i løbet af
aftenen, men almindelige flækmærker, var det bestemt ikke.
Vi blev ført rundt i den smukke sommeraften, og på hengemte sten under blade og
mos kunne Bent med sin lille fugeske, fremvise spændende huller på række, fuger og
andre tegn, der i forskellige kompasretninger kunne have haft betydninger i
middelalderen.
Mange af deltagerne på turen har deres daglige motionsrute i skoven og syntes, det
var spændende at få indsigt i, hvad skoven også har at byde på.
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Naturgruppens næste arrangement er en familietur til Møns Klint med guidet besøg
på Geocenteret den 13. oktober. HUSK der er bestilt rundvisning kl. 11, så vær der i
.
god tid, så vi ikke bruger af guidens tid til ankomst, parkering og toiletbesøg.
Medbragt mad skal spises udendørs, så tæpper og varmt tøj skal medbringes.
Vi glæder os til at se jer alle – til en rigtig hyggelig og spændende lørdag på Møn.
På Naturgruppens vegne
Anne-Birthe.

FRUGTFESTIVAL 2012. Den 15/16. sept. (ref.)

5 år på bagen, og stadig lige godt, i år var det børnefestival. Der var rigtig mange
boder af den ene og den anden slags. VORES var festlig med masser af smukke
dekorationer. Det gik som smurt med salget, så vi havde en fin omsætning.
Sakskøbing Sct. Georgs gilde var med i Børnestafetten ”Den store udfordring”, hvor
man skulle besøge 6 poster rundt om på festivalen, vores post var ”Den vandrende
pind” med mange funktioner, man skulle bestå en test med 4 punkter bl.a. løbe 1
minut på løbebåndet, det kunne godt give lidt sved på panden. Når testen var bestået
fik hvert barn et personligt diplom. Der var rift om posten begge dage, og det var
skønt at se så mange børn i fuld aktivitet. To dage med sol, - kan man forlange mere.
Hilsen Jane, gruppe 1.
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ØKSELØB
Diamanternes forbandelse
Nej! ØKSE-løbet blev for et par år siden afløst af et langt større arrangement, der omfatter hele
Lolland-Falster. Hvis man kan leve med ikke længere at have ”vores ØKSELØB” , må denne model
tilskrives en masse fordele. Eksempelvis er der tale om langt større arrangementer, ( i år var der
over 400 deltagende spejdere), og det har vist altid givet de største oplevelser for spejderne. Hvert
gilde får som regel kun tildelt én post og kan derfor gøre lidt mere ud af udklædning o.lign..
Planlægningsteamet
kommer også til at bestå af flere
eksperter og får en langt
større berøringsflade og derfor
flere forbindelser, man
kan trække/(nasse) på.
Løbet i år foregik i
Knuthenborg Park og handlede
om, at der for mange år
siden - vist nok - var blevet
fundet én eller flere meget
store og kostbare diamanter i
Proficlicminen i
Sydafrika. Finderen var
pludselig død under
uopklarede omstændigheder –
og en del af hans bagage
var ved ”en fejl” blevet sendt til
Knuthenborg Park og dens
daværende ejer. Spejderne
skulle nu prøve at finde ud
af om denne historie
overhovedet havde
grobund i nogen form for
sandhed , og hvis ----skulle disse måske endnu
uslebne diamanter findes.
Dette gav spejderne en masse
udfordringer på forskellig
vis :
Da man ikke var sikker
på, om diamanterne fandtes, og
hvis de gjorde, ikke var
sikker på, om de ikke fra starten
var skyld i finderens
mystiske død, og de derfor
indeholdt en eller anden form for trolddom, blev spejderne sat til at lave en model af en diamant.
Det daglige syn af den frygtede ting skal efter overleveringerne kunne afhjælpe frygten for det
pågældende. Denne post var Sakskøbinggildet stærkt involveret i.
Datidens Afrika var også i høj grad præget af landevejsrøvere, krybskytter og andre opportunistiske
folk. Her havde Sakskøbinggildets klangruppe påtaget sig at illustrere dette for spejderne ved at
ligge på lur og kidnappe og berøve, hvem der måtte passere. Det gjorde de på fantastisk vis. Jeg var
dér forbi og havde nær mistet en væsentlig del af mine ejendele ( bl.a. min bil), og da jeg forlod
dem, anede jeg ikke, hvordan jeg kom videre rundt på min færd.
En anden udfordring til spejderne bestod i at spejderne kom forbi et stengærde, som indeholdt sten,
der tydeligvis på et tidspunkt var blevet brugt til at bevare mærkelige ord på swahili. Disse næsten
ulæselige ord skulle læses og tydes bedst muligt.
På deres vej rundt befandt spejderne sig pludseligt midt i en zululandsby, hvor de måtte vise deres
evner inden for bueskydning. Samtidig blev de indbudt til at drikke en drik sammen med
zuluhøvdingen. ( Det var vist et af de tilbud, man ikke kan tillade sig at afslå).
Naturligvis fik spejderne også brug for deres evner ud i pionering, da bl.a. den krokodillefyldte
Mambo mto-flod skulle passeres.
Søndag formiddag, da man gjorde (point)status, viste det sig, at det faktisk var lykkedes spejderne
at finde ikke mindre end 12 diamanter i 3 forskellige størrelser. De 4 største blev udleveret til det
mikro-,mini-,junior og storspejderhold, der havde klaret opgaverne bedst. Den mellemste størrelse
blev fordelt til de 4 nr. 2 og de mindste til nr. 3. Her gjorde Sakskøbings gruppe sig flot bemærket,
idet to af diamanterne nu står i lokalerne på Birkevej.
En spændende weekend var slut kun med det ene minus, at den afrikanske regntid faldt lørdag
formiddag under etableringen; men også denne udfordring blev taget med godt humør.
Gerner
14

