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Svampe skyder frem

I denne blæst falder en del
blade af

Menneskelig lykke frembringes ikke så
meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de
små ting, man hver dag kan glæde sig over.
Benjamin Franklin (1706-1790) amerikansk journalist, forfatter og videnskabsmand

Lolland – Falster Distrikt

2017 - 2018

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2017:
6. september.
25. oktober.

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F.
Fellowshipday.

2018:
18. januar.
8. maj.
14. Maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing.
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet.
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
onsdag den 6. september 2017 kl. 18.30.
Poul Martin Møllers Vej 4, 4800 Nykøbing F.

Deltagere:
Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS og DIS er automatisk tilmeldt.
Distriktets GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet.

1: Oplæg til Landsgildeting
2. Vedtægtsændringer – drøftelse
3. Nyt vedr. Fellowship
4. Opfølgning på Ovstrup Spejdercenter
5: Nyt fra Gilderne
6: Eventuelt

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er 50 kr. pr. deltager, som betales til DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet.

Afbud eller tilmelding senest den 3. september skal ske til DGK Kjeld Mikkelsen pr. mail:
kjeldmik@post7.tele.dk

Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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Fellowshipday 2017
Vi mødes den 25. oktober kl. 18 i Kettinge Fritidscenter

Vi glæder os til at præsentere Jer for en særdeles god foredragsholder,
Marie Louise Friderichsen kommer og fortæller om –
Kvindeskæbner under Danmarks besættelse.

I får dejlig mad og kaffe/te med kage til og selvfølgelig et helt forrygende
godt selskab med andre gildebrødre, alt sammen på dette års

Fellowshipday
Men først og fremmest skal der være god tid til snak og hygge
på tværs af gilderne.

Pris for dette fortrinlige arrangement:
125 kr. for gildebrødre - 150 kr. for gæster

Se Liljen i oktober for tilmelding og endeligt program, men HUSK allerede
nu at sætte kryds i din kalender.
På vegne af Distriktet – NETVÆRKSLAUGET
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Gildemøde den 17. august

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Den 17. august startede det nye gildeår op
med fællesmøde, hvor ca. halvdelen af
gildebrødrene deltog. Flot fremmøde, og
nogle hyggelige timer, hvor snakken gik.
Det er jo et stykke tid siden, vi sidst har set
hinanden, så meget skulle fortælles og nyheder udveksles.
Vi fik dog også tid til at gennemgå lidt generel information samt få uddybet, hvad det
nye år byder på.
Selvom vi ikke i år har hverken eget
jubilæum, byjubilæum eller andre store
opgaver, der venter, er der alligevel nok at
glæde sig til, da laugene sædvanen tro
lægger sig i selen for at lave nogle spændende arrangementer til glæde for os alle.

September
3.

Gåtur til Naturskolen

Oktober
Ingen arrangementer
HUSK naturturen den 3. september. Se
omtalen i augustnummeret.
Med gildehilsen
Naturlauget

I forbindelse med Landsgildetinget den 23.
og 24. september indsamles der frimærker
til frimærkebanken. Jeg skal derfor opfordre
alle til snarest at få afleveret deres afklippede frimærker til Erik, så jeg kan få rigtig
mange med. Ved sidste optælling var vi nr.
7 på landsplan – det giver jo blod på
tanden.
Med gildehilsen
Susanne
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 Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43

E-Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, september 2016
Onsdag d. 20. september: Gildetur til Gedser kl. 18,15.
Vi står for det praktiske ved Distriktsrådsmødet d. 6. sept. kl. 18.30.

Gildetur Til Gedser onsdag den 20 September kl. 18,15.
Vi mødes på Industrihavnen i Gedser!
Gedser optræder måske ikke altid som mulighedernes by, men vi vil se på
noget af det der er: Redningsstationen, Sydstenen, Olsen bandens Gule
jernbane hus (kontroltårnet), et strejf af Matador på jernbanestationen og
meget mere.
Vi satser på at spise i det Gl. Toldhus, hvor der serveres dagens ret til en
meget rimelig penge, nærmere information vil tilgå den enkelte, vi har en
plan.
Vi aftaler selvfølgelig samkørsel med videre som sædvanlig.
Vel mødt O.S.

Der er gang i den i ”Amagerhuset” i Sørup!
Efter endnu en arbejdsweekend, er toiletterne, vaskehuset og meget mere
blevet lysnet op og forskønnet.
Der arbejdes fortsat på at søge fonde for at skaffe kapital til nye vinduer
og udskiftning af taget mm.

Det kan anbefales at gå ind
på - WWW. Ovstrup
Spejdercenter - hvor du
kan se billederne fra
arbejds- weekenden og
hvad der i øvrigt sker!
Vi kunne ved lejlighed lave en tur
for at besigtige foretagendet, Vi er
jo medejere af Centeret.
O.S.
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com
http://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppearbejde-2017.html

Referat fra friluftsgildehal den 17. aug.
15 gildebrødre var mødt op for at
være med til gildeårets første gildehal.
Der duftede dejligt af lejrbål og vi
indtog vores pladser ved bålet.
Flemming bød velkommen til tiden, hvor vi begynder at forberede os til vinterens gøremål.
Flemming drog paralleller til landmændenes arbejde – inspireret af
synet af et par mejetærskere der
var i gang med at høste. Det at
høste betyder jo at der tidligere er
blevet sået.
I overført betydning er det jo også
det vi er i gang med, gøre os klar
til at så – finde emner vi kan
drøfte/diskutere på vinterens møder.
Så kan vi jo vente spændt på om
- høsten - den viden nu kan bruges eller måske er i stand til at
præge vores videre færd.
Høst er en del af livets cyklus og
naturens gang. Det, der er sået
skal høstes. Det gælder i naturen
og det gælder i livet.

Hvis vi ser på verden omkring os,
er der til stadighed krig og ufred.
Det står desværre ikke i vores

magt at ændre verden, men vi kan
hver især være med til at ændre/forbedre den, bare en lille
smule, ved at tænke og handle positivt.
Flemming kunne ikke lade være med
at nævne, lidt uden for ovenstående
og måske alligevel ikke. En leder fra
JP den 1.8.2017 – under overskriften:
”Spejderne har atter vist de værdier, som
Danmark skal basere sin fremtid på.”
Det kan ikke undre, at det i disse år
atter er blevet in at være spejder,
da de værdier, der blev stillet til
skue i Sønderborg, er langt mere
perspektivrige for Danmarks fremtid
end dem, der år efter år kan iagttages i Roskilde.
Dyrskuepladsen i Roskilde blev efterladt med 2.400 tons affald og
Spejdernes Lejr ved Sønderborg efterlod dårligt nok et stykke sammenkrøllet ispapir.”
Derefter sang vi ”Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte
har sveget mig” – og så blev der lukket op for sluserne, bålet blev slukket og vi måtte trække indendørs.
Martins 5 min. Sct. Georg handlede
om ”Den ekskluderende og den inkluderende skole”.
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Ved undervisningspligtens indførelse i 1814 havde man et klart
blik for, at ikke alle børn var ens
og derfor ikke kunne eller skulle
lære det samme. Nogle børn skulle
lære det ”hele”, andre det ”nødvendige” og andre ”ikke så meget,
men nok” til at kunne klare sig.
Omkring 1900 ekskluderede man
yderligere dem fra kategori 1 og 2,
der var oversiddere, med det argument at børnene havde behov
for særlig undervisning. Ved skolereformen i 1958 blev en del af de
ekskluderede igen inkluderede,
uden at det blev begrundet med
bedre læring.

Efterfølgende indtog vi vores medbragte mad og nød den arrangerende gruppes hjemmebagte kager.
Da vi stadig har store mængder af
udklippede frimærker gik vi i gang
med saksene.
Gurli fortalte om de associationer
hun har fået mens hun har klippet
frimærker – 1 time om dagen – om
hvordan forskellige frimærker har
bragt minder frem. Hyggeligt.
Birte, gruppe 3

Gildemøde: tirsdag den 12. sep.
Kl. 19.00

Ved skolereformen i 1993 ændredes logikken om elevdifferentiering til undervisningsdifferentiering. Den elevsammensætning
som tidligere havde været uønsket, blev nu god for alle elever.
Den seneste skolereform beslutter:
at alle børn skal trives bedre
at alle børn skal blive dygtigere
og flere børn skal inkluderes
Dette system kalder på væsentlig
større lærerindsats for ikke at
ende i situationer, hvor børn ikke
trives, ikke bliver så dygtige, som
de kunne og ikke er inkluderede i
undervisningen.
Gildehallen blev afsluttet.

Tidligere sognepræst og missionær Hans Iversen kommer og fortæller om sine år som missionær
på Madagaskar.
Madagaskar er en østat i det indiske ocean beliggende 400 kilometer ud for Mocambiques kyst og er
verdens 4. største ø og har 22 millioner indbyggere.
Gruppe 2
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i september:
Loppemarked 9. og 10. september
Frugtfestival 16. og 17. september
At huske i oktober måned:
Åben Løvfaldsgildehal 2. oktober kl. 18.30

Loppemarked og Loppecafé

Spejdernes årlige loppemarked afholdes lørdag/søndag den 9/10. september på
Sakskøbing Sukkerfabrik.
Til vores Gilde-Café er der brug for lagkager og andet bagværk, så hvis man ikke
allerede har givet tilsagn, så ring til Jannie på tlf. 22 13 37 39.
Cafeen skal også bemandes : lørdag kl. 12-16 og søndag kl . 10-13, også her tager
Jannie glad mod henvendelser.
Spejderne har også brug for vores hjælp, så har man lyst til at give en hånd med ved
at bemande en af de mange salgssteder, så ring til Michael Eriksen på tl. 22697633.
HUSK- hver aften i ugen op til loppemarkedet, hvor der skal stilles op, kan ALLE
hænder bruges. Så møder man op på Sukkerfabrikken ca. kl. 18.00
Gildehilsen fra Gildeledelsen
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FRUGTFESTIVAL 16. – 17. SEPTEMBER.
Da vi gjorde det så godt sidste år, har vi igen fået tilbudt at
betjene ”Mostbaren” på frugtfestivalen, og dermed mulighed for at tjene
lidt til ”kassen”.
Vores ”arbejde” består i at uddele stemmesedler samt smagsprøver af most
fra 6-8 lokale avlere/mosterier.
Vi skal bemande baren begge dage i hele festivalens åbningstid, og kl.
15.30 søndag skal vi have optalt og afleveret stemmerne fra begge dage, så
vinderen af årets bedste most kan kåres.
SÅ vi skal have nogle friske folk til at betjene baren i tidsrummet: lørdag
kl. 10-17 og søndag kl. 10-16.
Erfaringen fra sidste år siger, at vi skal være rigtig godt bemandet især
lørdag – lidt færre søndag.
Jeg tager mod tilmeldinger og laver en vagtplan, så ring eller skriv hvornår
du/i gerne vil stå i baren.
Det skulle ikke gerne blive til mere end 2 timers vagter!
Flere af os der var i baren sidste år, har vores bluser og forklæder liggende,
så husk at tage det med – eller hvis man ikke kommer, aflevere det til en
anden i gruppen/gildet.
Tlf. 42322525 mail: lb.andersen@privat.dk senest d. 11 september.
GH Lone
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ÅBEN LØVFALDSGILDEHAL
Alle gildemedlemmer med ægtefælle inviteres til Løvfaldgildehal
mandag den 2. oktober kl. 18,30 i spejderhuset på Birkevej.
Bemærk ændring af datoen.
Efter vi har spist, vil en af vore spejderledere komme i
eftergildehallen og fortælle om sine oplevelser
på Landslejren i Sønderborg, hvor 37.000 spejdere var samlet
under mottoet ”Vi sætter spor”.
I skal selv medbringe mad, bestik, drikkevarer og kaffe. Gruppe 4
sørger for kage.
Tilmelding gruppevis til Bodil gr. 4 senest den 18/9-17
Tlf: 2033 5430
Med gildehilsen
Bodil
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