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    66. årg Oktober 2014 Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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       2014 - 2015 

DGM: 

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

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

     Mobil: 61 70 28 57 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

Solveig Joyzer  Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing  solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

DUS: 

Vakant 

 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2014:  Mødedatoer:  

10. september Distriktsgilderådsmøde 
23. oktober Fellowshipday, Nykøbing F 
 
2015: 
15. januar  Distriktsgilderådsmøde 
15. april   Distriktsgildearrangement 
12. maj  Distriktsgildeting 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Åbent gildemøde med Jurist Lars Ærendal fra Danmarks Radio DR  

onsdag den 9. oktober 2014 kl. 19.00 i Spejderhuset på Poul Martin 

Møllers Vej 6B, Nykøbing F.  (se 2. Nykøbing F. Gilde) 
 

 

 

 

Kom og mød Landsgildemester Helmut Werth som vil tale om gildearbejdet i grænselandet. 

Program: 

 Kl. 18.30 Vandrehal 

  Gildehal V/DGM Lis Henriksen 

  Spisning (smørrebrød) 

  Gildearbejdet i grænselandet V/LGM Helmut Werth 

 Kl. 22.00  Afslutning V/DGM Lis Henriksen 

Prisen For forplejning inkl. 1 øl eller vand samt kaffe/te kr. 75,- 

Tilmelding – gerne gildevis med navn på hver enkelt til 

Solveig Garsdal  solveig@joyzer.dk eller tlf.  41 58 72 47 

Senest fredag den 10. oktober 

Gildehilsen og på gensyn 

Gruppe 3 & 4 - 2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F. 

mailto:solveig@joyzer.dk
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 Lolland – Falster Distrikt       2014 – 2015 

Nyt fra Distriktet: 

Ved det ekstraordinære Distriktsgildeting den 10. september, lykkedes det at 

få besat DGK posten med Vibeke Christiansen, Maribo og DIS posten hvor 

Solveig Joyzer blev genvalgt. 

Posten som DUS er stadig ikke besat, men med ovenstående valg er Distriktet 

igen beslutningsdygtigt jf. lovene. 

____________________________________________________________ 

Samme aften blev der afholdt DGR møde, denne gang med to punkter på 

programmet som vi ikke har prøvet før, indlæg med overskriften: Er nutidens 

spejdere rigtige spejdere? 

Her fik vi indsigt i spejderlivet for de spejdere, som vil og tør udfordre sig selv 

med de hårdeste spejderløb: hvad bliver de udsat for, hvad er udfordringer for 

nutidens spejdere og hvordan klarer de det? 

Sille fra Solaris teamet er en af ca. 80 frivillige, som laver det årlige spejderløb 

Solarisløbet, fortalte om dette løb samt andre løb som er med i Adventure-

ligaen, her kan spejderne få mange og spændende udfordringer, som er 

meget anderledes nu, end i ”gamle dage” som vi ofte refererer til.  

Spejderlivet udvikler sig hurtigt, og skal netop udvikle spejderne i takt med 

samfundet og de muligheder der er for at benytte elektronisk udstyr og blive 

stærkere på de færdigheder som er vigtige for unge i dag. 

Der er stor søgning til disse spejderløb, som hvert år afholdes forskellige 

steder i landet og som giver spejderne nogle oplevelser som vi ikke engang 

kan forestille os, se mere på disse link: 

http://www.solaris.dk/ 

http://spejder.dk/adventure/bispestaven 

http://liga.adventurespejd.dk/forside/ 

DGM 

http://www.solaris.dk/
http://spejder.dk/adventure/bispestaven
http://liga.adventurespejd.dk/forside/
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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 

23. Fellowshipday  

 

November 

 

18. Fødselsdagsgildehal 

22.+23. Grandage før julebazaren 

25.+26. Opstilling af julebazaren 

28.+29. Julebazar 

 

 

Tur til Knuthenlund søndag den 7. 

september 2014 

 
En dejlig sensommerdag var vi på travetur i 

Ugleholtskoven.  

Vi startede ved Godset Knuthenlund og gik 

til den 400 år gamle store smukke eg. Vi 

forsatte herefter over Ørbyå og dens impo-

nerende skrænter til jættestuen. Ved jætte-

stuen spiste vi vores medbragte mad og gik 

derefter videre af den planlagte rute som 

skulle være fem km lang. På vores tur igen-

nem skoven stoppede vi flere gange for at 

plukke og spise brombær som voksede 

langs stien, og for at betages af de mange 

ahorn, gran, eg og thuja der præger skoven. 

Turen endte igen ved Knuthenlund, hvor 

der var ”kokke-konkurrence” med deltagere 

fra bl.a. Holland, Tyskland og Danmark 

samt flere økologiske boder med frugt, 

chokolade og andre lækkerier. 

 

Inge Lehman 

 

 

Gold Rush 
 

Maribo gildet stod for to poster ”Coloma 

Valley” og ”Santa Fay Callow Ranch”, som 

er refereret herunder. 

 

Vores oplevelse fra weekenden: 

Ja, igen har vi oplevet, hvordan fællesska-

bet med andre spejdere, ledere, hjælpere og 

andet godtfolk giver én lyst til at kaste sig 

over opgaven en anden gang.  En virkelig 

dejlig weekend, hvor der var lagt mange 

kræfter i fra arrangørernes side, men sande-

lig også fra alle andre involverede. Det var 

et festligt skue at se toget komme ind på 

stationen og ligeledes hvordan byen levede 

sig ind i scenariet.   

På vores post havde vi et godt og velfunge-

rende team, som hver især hjalp til med det 

store arbejde at få slæbt et ton hestesko, 

ambolt, esse og ikke mindst deltagelse af 4 

levende heste. Det var de yngste spejdere 

meget imponeret af. 

De skulle finde 4 nye hestesko blandt alle 

de mange, mange brugte, som vi med rund 

hånd havde spredt ud i området. Dernæst 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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kunne de forsøge sig med ”hesteskokast”. 

Vi havde indtryk af, at de syntes godt om 

vores post. 

 

Natløbet er jo altid et kapitel for sig selv. 

Alene mørket gør jo noget særligt for en 

lejr med flagermuslygter. De store skulle 

hente 4 hestesko ind fra et område, hvor der 

var mange slanger, så derfor måtte de 

benytte sig af en A-buk, som skulle styres 

af 4 tov, en mand på bukken og 4 i toven-

derne. De klarede det rigtig godt og var ret 

begejstret for opgaven – flere havde aldrig 

set eller vidste hvad en A-buk er.  

Da tågen efterhånden havde lagt sig tykt 

omkring pladsen og løbet sluttede, var det 

et friskt hold, der også fik ryddet op og vi 

var vist alle trætte, da vi kørte hjem ved 02-

tiden. 

Hele arrangementet har været præget af 

rigtig god planlægning og organisering, 

inkl. afvikling af bespisningen. 

Tak for denne gang. 

  

Med stor gildehilsen 

Folkene fra Coloma Valley 

 

 

Vi kender ikke tallet, men gætter på, at tæt 

på 500 spejdere, ledere, hjælpere m.v. del-

tog i dette store løb. 

Torriglauget stod for denne post, men da 

lauget kun kunne mønstre fem gildebrødre, 

fik vi hjælp fra Kissers søn Rolf, hans 

kammerat Morten og Ilses bror Hans Peter. 

Uden deres hjælp kunne vi ikke have ”kørt” 

posten, da der flere gange var fem patruljer 

ad gangen, så stor tak for denne hjælp. 

På posten skulle spejderne fange ”kvæg”, 

idet det med at grave guld ikke altid var så 

indbringende, som ventet. Indfangningen 

foregik med lasso eller tovringe, og det er 

ikke nogen hemmelighed, at en del kvæg 

undslap. 

Men kvæget skulle også mærkes, og det 

foregik med tre brændejern med henholds-

vis kort streg, lang streg og bue. Disse tre 

typer skulle så sammensættes til mærke, 

som skulle brændes på træskiver eller 

læder. Det kom der mange forskellige 

motiver ud af. Endelig skulle der flettes en 

snor til mærket.  

Mon ikke kvæget var godt tilfreds med, at 

brændemærket ikke kom på deres bagdel. 

 

Det hele forløb fint, og ind imellem hyg-

gede vi os med medbragte madpakker, 

kaffe og kage. 

 

Traditionen tro fik vi tomatsuppe, inden vi 

brød posten ned. 

Det blev en lang dag. Vi kørte hjemmefra 

kl. 1230, og efter oprydning kørte vi hjem i 

tæt tåge, og kunne krybe til køjs kl. ca. 

0400. 

 

Hilsen fra Guldgraverne på  

Santa Fay Callow Ranch 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43 

E-Mail: osscout@gmail.com  

Gildemøde, 
onsdag den 8. oktober kl. 19, hos Beate og Leif Olsen! 

Vi ser os lidt om på lokaliteten bl.a. det rige fugleliv, Beate sætter vand 
over til kaffe/te og lur os om ikke der også vanker en eller anden form for 

kage til. 
Vi skal også lige have styr på fødselsdagsgildehallen hvor det er os der 

inviterer 2. gilde.  
Beate vil nok gerne vide noget om hvor mange vi kommer, så giv lige et 
signal evt. på 54868435, størst chance for at komme igennem er nok 

sidst på eftermiddagen.                                                            Gildeledelsen 
  

1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag 

og det er denne gang 1. Gilde der inviterer -  

Invitation til Fødselsdagsgildehal. 
Det vil glæde os at se Gildebrødrene med ledsagere,  

fra 1. og 2. Gilde  
til Fødselsdagsgildehal den 5. november 2014 kl. 19.00  

i D.D.S. hytten på Poul Martin Møllers Vej 4. 
 

Efter Gildehallen serveres et par snitter eller 3. 
Alm. påklædning, prisen pr. deltager er 50 kr. 

Med Gildehilsen 
1. Gilde Nykøbing F. 

 

Tilmelding senest lørdag den 1. november til Ole S.  
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343  

 

   

Fellowshipday den 23. oktober i Nykøbing F., på Nordbyskolen! 
Læs mere andet sted i her i Liljen og mød op og høre vores  

Landsgildemester Helmuth Werth. 
 
 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

KALENDER, september og november 2014 

Onsdag d. 8. oktober:    Gildemøde kl. 19 på Tingstedvej 4-6.   

Torsdag d. 23. oktober: Fellowshipday i Nyk. F. se mere her i Liljen. 

Onsdag d. 5. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
www.2-nyk-f-gilde.weebly.com 

 
  

Datoer i Oktober 
 

Gildemøde den 9. oktober 2014 kl. 19.00 
Jurist Lars Ærendal fortæller om Danmarks Radio 
DR set med juristens øjne og vil også fortælle lidt 
om Melodi Grandprix 2014, (så meget han nu må 
og kan). 
Lars Ærendal er leder af en af DR´s juridiske 
afdeling. 
 

Arr. Grp 3  -  Ref. grp. 4. 

 
FELLOWSHIPDAY Torsdag den 23. okt. kl. 18.30 
Nordbyskolen, Nordby Allé 2 4800 Nykøbing F. 
Se fælles siden (foran i Liljen) 
 
 

Så er vi i gang – godt og vel 
 

Efteråret er traditionen tro der hvor rigtigt meget 
sættes i gang.  
Det er også sket hos os i år. Grupperne har haft 
deres første møder og måske allerede valgt 
vinterens emner.  
Vi har holdt gildemøde i september, desværre 
med en aflysning fra Ellen Margrethe Løj. Det 
viste sig at gruppen hurtigt (med lidt hjælp 
udefra) fik lavet aftale med Hans-Peter Tams, som 
fortalte, en på mange måder helt utrolig historie, 
det var en god erstatning.  
Allerede i oktober har vi to spændende 
arrangementer, det første, er et besøg fra en der 
er tæt på økonomien i DR (han ved vist også lidt 
om det meget omtalte Grand Prix) Fellowshipday 
den 23. oktober er månedens sidste 
arrangement. 
 Allerede nu er der rigtigt godt styr på det (gruppe 
3 & 4), vi ser alle frem til de to spændende 
arrangementer.  
Det er vist ikke en overdrivelse at påstå – Så er vi 
i gang. 
 

På gildeledelsens vegne 
Flemming 

 
Gildemøde med Hans-Peter Tams 

 

ET STORT MENNESKE berigede 2. gilde torsdag 
den 6. september med et indblik i et liv, hvor 
barndommen blev levet i Tyskland, som barn af 
dansksindede forældre under 2. Verdenskrig og 
en voksentilværelse i Danmark. 
Hans-Peter Tams’ far (ortopædskomager i hæren) 
blev tvangsflyttet fra landsbyen Lunden, syd for 
Eideren til Polen. 
Familien levede på en kasserne, og som 5-årig 
kommer Hans Peter Tams i ”skole”, hvor pigerne 
lærer sygepleje, og drengene lærer overlevelses-
teknik samt våbenbrug og ikke mindst lærer at 
adlyde. Det er også på den tid Hans-Peter bliver 
bloddonor. 
I 1943 sendes faderen, der har lært at flyve med 
Stuckert-maskiner, beordret til Østfronten, resten 
af familien bliver i Polen, men må i 1944 flygte til 
Berlin. Der bliver moderen skilt fra de 6 børn, der 
er i alderen fra 9 år til 8 måneder. Børnene over-
lever i kaosset i Berlin og flygter mod vest og 
ender i en Røde Kors-lejr ved Hamborg.  
Alle overlever og genforenes først med deres mor 
og senere med deres far. 
Hvordan man kan overleve en sådan tilværelse og 
stadig være et meget positivt og ikke et bittert 
menneske, er for mig helt utroligt og meget 
tankevækkende. 
 

På gruppe 3’ vegne 
Birthe Flindt 

 
Invitation til 

fødselsdagsgildehal. 
Se 1.nykøbings side.  

 

Afbud meldes t i l  GK Cars ten Egeskov  40 76 55 62 e l ler  Mai l :  cegeskovp@gmail .com   
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B . 

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

mailto:cegeskovp@gmail.com
mailto:e.skafte@gmail.com
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
   August 2014 
 
Lokalredaktør: tlf. 54605370 
 
Helge Lund 
Strandagervej 74 
4970 Rødby e-mail: helgelund@stofanet.dk  

 

 
Gildemødet den 27 august var ”store 
klippe dag”, hvor der blev klippet 
frimærker til frimærke banken. Jeg ved 
ikke hvor mange kilo der blev klippet, 
men der var mødt 13 gildebrødre op som 
arbejdede ihærdigt. 
 
Gildemesteren orienterede om donation 
til hjemmeplejen på 1000 kr. samt om 
følgende gilde aktiviteter. 
 
Landsgildemøde i Horsens den 27 
september, distriktsmøde 10 september, 
Golden Rush i Amagerhuset i weekenden 
22 og 23 september, af disse 
arrangementer er de fleste overstået i 
skrivende stund. 
 
Til slut kaffe og et stykke brød. Alt i alt en 
dejlig aften i Willers gaard. 
 
Den 16 september var vores gildemøde 
henlagt til et virksomhedsbesøg hos 
virksomheden E-ON Vestre Kaj 6 i 
Rødbyhavn. 
 
E-ON står for den daglige drift og 
vedligeholdelse af den vandbaserede  
vindmølle park Rødsand 2, der ligger ud 
for Hyllekrog Fyr i Fehmarn Bælt. Ca. 3 
km øst for Rødbyhavn  
 
 
I den 1500 m2 store drifts- og lager 
bygning, hvor 25 medarbejdere har deres 

daglige færden, blev vi budt velkommen 
af selskabets direktør Pia Lanken og 
driftschef Bjarne Pedersen. 
 
Vi 9 gildebrødre med påhæng fyldte ikke 
meget i deres store konference lokale. 
Her fik vi en meget fyldestgørende 
information om firmaet fra dets start, til 
det firmaet er i dag, hvor parken har en 
ydelse, der er i stand til at levere strøm til 
200.000 husstande.  Det var rigtig synd at 
flere ikke var mødt op, hvor vi også  blev 
beværtet med både kaffe, slik og dansk 
vand. 
 
Vindmølle parken blev taget i brug i 2010, 
efter godt halvanden års bygge tid. 
Parken består af 90 dansk producerede 
vindmøller, og anlægget hører i dag til en 
af verdens største vandbaserede 
vindmølleparker med en effekt på 207 
MW. 
 
Foredraget var meget detaljeret og 
grundigt, det var som om vi tilhører selv 
skulle påbegynde bygningen af en 
vindmølle park. 
 
Lidt fakta fra foredraget: 
 
Vindmølle rotor: 60 ton 
Maskinhuset: 82 ton 
Tårn: 100 ton 
Fundament: 1900 ton 
Møllevinge: godt 46 m 
Bebygget areal: 34 km2 
Vindmøller: 90 stk.   
   

              Hus-kat:       
     
Gildehal den 6. oktober i Willers gaard kl. 
1930. 
 
Fellow Ship day  23 oktober. Tid og sted 
se Liljen. 
 
 

-------------- 
 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2  

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

                 Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i oktober: 

13. Sjov og leg på Familiesundhedspladsen. 

14. Besøg på Visual Climate Center. 

23. Fellowshipday. 
Og i november: 

04. Gildehal.                                         
December: Julestue er den 3. dec. i stedet for den 4. dec. 
 

SJOV OG LEG PÅ FAMILIESUNDHEDSPLADSEN. 
Mandag den 13. oktober kl. 10-14 markerer vi vores 5-års fødselsdag ved at holde 

”åbent hus” på pladsen. Vi laver leg og konkurrencer for børn og voksne – og 

selvfølgelig motion for dem, der har lyst til det. Der bliver i ”usundhedens navn” 

serveret sodavand og kage. Vi håber på godt vejr og håber børn og voksne vil benytte 

sig af dette lille tilbud i efterårsferien, - også gildefolk med eller uden 

børn/børnebørn. 

Hilsen Motionsgruppen. 

 

Visual Climate Center i Holeby. 
Tirsdag den 14. oktober kl. 19-20 har Naturgruppen arrangeret tur til Klimacentret, 

Fabriksvej 2 i Holeby. Hvis man ikke har 

besøgt centret før, er det en oplevelse 

alene at se globen svæve frit i luften, - det 

er det også selvom du har været der før. 

Det kan under alle omstændigheder 

anbefales at deltage i arrangementet. Der 

er i forbindelse med besøget booket en 

gennemgang af klodens tilstand på ca. en 

time. Det anbefales at komme, så man er 

klar til rundvisningen kl. 19.00. 

Vi håber arrangementet vil fange jeres interesse, også fordi der er lidt økonomi i det: 
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Den bestilte gennemgang koster 1500 kr., vi har valgt at sætte entreen til 75 kr. pr. 

person. Det betyder, at arrangementet løber rundt med 20 deltagere. Vi må være op 

til 40 deltagere, og man er velkommen til at invitere familie og venner med. 

Der er ikke noget traktement medregnet i prisen. Tilmelding efter ”først til mølle” 

princippet til Gerner på 24443867 senest den 10. oktober. 
Venlig hilsen 

(og forhåbentlig på gensyn) Naturgruppen. 

 

Fellowshipday 

afholdes den 23. oktober i Nykøbing, se nærmere andet sted i Liljen. 

 

Gildehal - tirsdag den 4. november kl. 19.30. 
Kursen er sat – vi mødes på Færgen ”Omøsund” i Havnegade. I gildehallen vil der 

være væbneroptagelse, idet Catarina Huelle og Svenn Hugo vil aflægge væbnerløftet. 

- I eftergildehallen vil der være rundvisning på færgen, og der serveres en lækker 

”skippersuppe” samt kaffe/the og småkager. Drikkevarer medbringes. (Kan ikke    

købes). 

 - Tilmelding 

gruppevis til Hanne Knudsen på 61726076 eller mail hkkk@sol.dk  

senest den tirsdag den 28. oktober. 

Skipperhilsen Gruppe 2. 

 

Mærkedage: 

Den 6. oktober fylder Arnold Larsen 75 år.  

Sct. Georgsgildet ønsker hjertelig tillykke. 

 

Den 23. september fejrede Lene og Bent Bak 

sølvbryllup, 
det var desværre ikke kommet med i sept. nr. af 

Liljen, men Gildet HAR ønsket 

tillykke, og redaktøren gør det hermed og håber I 

havde en dejlig dag. 

 

TAK.  

Mit 60 års jubilæum. 
Det blev en meget særlig dag, og min benovelse over at skulle være midtpunkt var 

stor. Jeg vidste jo godt, at noget skulle ske og var så klar, som jeg kunne være. 

Gildebrødre og gæster kom lidt før 10, og der var en herlig stemning i 

vandrerhjemmets forhal. - Der blev kaldt til gildehal, og vi indtog vores plads. DGM 

Lis Henriksen og jeg på første række. I højsædet sad tidligere GM Jørgen Lohse, GK 

Lone Andersen og tidligere GS Anni Nielsen. Der blev spurgt om DGM Lis 

Henriksen ville overtage øksen, - det ville hun gerne. Hun holdt en hjertelig og 

velment tale, hvor hun vidste, at gildebevægelsen har en stor plads i jubilarens hjerte. 

mailto:hkkk@sol.dk
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Næste taler var Jørgen Lohse, som - om nogen, kender mig godt. Jeg var glad for 

hans meget personlige tale. Vi sang min favoritsang ”Sæt dig et mål”. 

Alis Hansen holdt 5 min. Sct. Georg, som bl.a. omhandlede den uendelige snak om  

BROK, folk og fæ imellem. Gildeloven blev læst og gildehallen 

lukket. 

I hall`en blev der som en lille overraskelse serveret et glas 

champagne, og snakken gik livligt, indtil vi skulle ind i spisestuen, 

hvor var anrettet brunch. 

Der var flere, der havde noget at sige om - og til - jubilaren.   
Tusind tak for det store arbejde, der har ligget forud for den 7. 

september, til mit eget gilde. Men også tak til alle jer, der kom 

og var med til at gøre mig glad, og enkelte havde efterladt en 

lille gave til mig på bordet ved udgangen. 

TAK til alle, som har været involveret i at gøre denne dag til en mindedag. 

Birgitte Mertz. 

 

Jubilæums Gildehal. 

 

Vores gildehal, søndag den 7. september, blev holdt på Vandrehjemmet i Sakskøbing og stod i 

”Jubilæumstegn” for Birgitte Mertz – der har været gildebror i 60 år – det er der vist ikke mange der 

opnår !! 

Vi var 29 personer der blev mødt af en glad Birgitte, der stod og tog mod os.  

Vores gildemester Jannie Johansen var på ferie – så det blev Jørgen Lohse der satte sig i 

gildemesterstolen. 

Da Jørgen gennem årene har haft gildemester posten mange gange – var det helt perfekt at det blev 

Jørgen, som har kendt Birgitte i mange år – der skulle holde gildemestertalen for Birgitte. 

Jørgen startede med at tilbyde DGM Lis Mølvig Henriksen ”øksen” – som Lis tog imod, og holdt 

tale for Birgitte, med temaet ”Hjerte” og et pileflet hjerte blev brugt som symbol på Birgittes virke i 

Distriktet – gennem mange år. 

Lis overbragte en gave fra Distriktet og det fine hjerte til Birgitte. 

Lis overlod atter ”øksen” til Jørgen. Jørgen tog atter over – og i sin tale så han tilbage på Birgitte’s 

virke – både inden for spejder livet og i gildet hvor Birgitte altid stod i første række når noget skulle 

arrangeres – bl.a. da man solgte ”saxtop” og planlagde at bygge Vandrehjemmet, og var også med 

da Motionspladsen skulle planlægges efter salget af Vandrehjemmet. 

Spejderbevægelsen og gildet har altid stået – og står Birgitte meget nær. 

Alice stod for 5 min. Sct Georg og temaet var Brok !!, at dagens Danmark var blevet til et samfund 

hvor man i stedet for at være glade og tilfredse med det egentlig  gode liv vi lever, så er det blevet et 

samfund fuld af brokkerier. Vi brokker os over minimaliteter og er utilfreds med alt og alle. 

Til eftergildehallen var vi 26, der med et glas champagne skålede med Birgitte – inden vi gik ind til 

en dejlig brunch. 

Birgitte fik atter mange taler og holdt selv en fin tale – hvor hun fortalte om sine mange år – først 

som spejder der begyndte som 8 årig i 1938 og sin indtræden i gildet i 1954 med udgangspunkt i 

København, og om hvordan hun via forskellige kanaler endte på Lolland. 

Tak ! for en dejlig minderig dag. 

P.v.a. gruppe 1 

Lilian 
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Referat fra Loppe-Cafeen. 
 

Inden middag havde vi fået indleveret en masse fine lagkager, muffins samt 

bradepandekage. Efter åbning af loppemarkedet gik der ikke lang tid, før der var 

livlig aktivitet i cafeen, her blev langet mange kopper kaffe med kage til, over disken 

hele eftermiddagen, og det resulterede i et fint salg. Søndag var der pænt salg, dog 

ikke så stor indtjening som dagen før, men ved lukketid kunne vi konstatere en større 

omsætning end året før. 

Hermed vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak for de mange flotte lagkager, 

muffins m.m.. Uden jeres hjælp kunne vi slet ikke lave cafeen og slet ikke tjene de 

penge, vi gør, 

Gildehilsen Jannie GM. 

 

FRUGTFESTIVAL (ref.) 

Så blev også frugtfestival 2014 overstået. Igen i år et fantastisk arrangement, og hvor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

var vi dog heldige med det fine sensommervejr. Vores stand var i år placeret længere 

nede i Søndergade, men det viste sig, at det blev vi rigtig godt tilfredse med. Vores 

dekorationer blev faktisk meget beundret, de blev også solgt, på nær 4 stk., som vi 

forærede hist og pist.  

STOR TAK til alle, der har lavet dekorationer og til dem der været med til at sælge 

dem, men sandelig også STOR TAK til dem, der hjalp med opstilling og nedtagning 

af vores pavillon, nu ved vi lige, hvem vi skal have fat i næste gang!!! 

MEGET STOR TAK til Sten, Kirsten og Peter, som i gilde-regi arbejder som 

frivillige hjælpere på frugtfestivalen. Gildehilsen Birgit (tovholder). 


