Liljen
70. årg

September 2018

Solskinsvejr i september
vækker et væld af glade minder.
Sommerdagenes melodi
er nu helt forbi.
Solskinsvejr i september
nu er byen blevet stille,
tiden går nu sin vante gang
og dagen er alt for lang.
De første blade falder,
en sommertid svandt hen.
Hør efteråret kalder
og håbet gror igen.

Endnu engang tak til Lis for forside.
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Lolland – Falster Distrikt

2018 - 2019

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:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2018

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:

6. September
25. oktober.

Distriktsgilderådsmøde, arrangør Maribo gildet.
Fellowshipday.

2019
17. januar.
9. maj.

Distriktsgilderådsmøde, arrangør 1. Nykøbing gildet.
Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet.

2

DDS
Sydhav divisions
100 års jubilæums
Reception
Kære spejdergrupper, spejder venner, Korpsledelsen, Sct. Georgs Gilderne, samarbejdes partnere,
samt personer med tidligere tilknytning til Sydhav division, KFUM, De Grønne Piger, FDF.
Divisionsledelsen inviterer til markering af divisionens 100 års jubilæum. Denne dag skal markere
spejderbevægelsens mangfoldige udvikling, minder og historie som har fyldt Sydhav divisionen
gennem de forgangne 100 år.
Dagen har været markeret for vores spejdere i divisionen, ved afholdelse af Vipporetten, som i år
har været et samarbejde mellem divisionen og Ovstrup spejdercenter. Vipporetten blev en
sommerlejr, med masse af aktiviteter, kammeratskab, spejderfærdigheder, udfordringer, oplevelser,
fortællinger, stemninger og et større arrangement i midtbyen af Nykøbing F.
Divisionsledelsen er derfor vært ved en reception, med en lille forfriskning og en lettere anretning, i
anledningen af divisionen 100 års jubilæum.

Receptionen finder sted d. 2. september 2018 fra kl. 14.00 på
divisionens ejendom Krårupvej 31, 4990 Sakskøbing
Divisionsledelsen ser frem til, at fejre denne dag sammen med alle personer, som på en eller anden
måde har haft forbindelse til divisionen, og mindes dem der startede denne division på Lolland
Falster og vi i dag kan hejse flaget og fejre spejderarbejdet på disse skønne sydhavsøer.
Vi glæder os til at ser jer.
Spejderjubilæums hilsner
Sydhav divisionsledelse
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Maribo

Gildemøde den 15. august

www.sct-georg.dk/maribo

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

Den 15. august startede det nye gildeår med
fællesmøde, hvor 24 gildebrødrene deltog.
Glædeligt at se så mange af jer igen efter en
forhåbentlig dejlig sommer. Tak til Tenka
for rødvin, der blev nydt under formødet
sammen med lækre sandwich.
Herefter fulgte lidt generel information,
både om hvad der er sket siden sidst vi sås,
samt fremadrettet, efterfulgt af en kort
orientering fra laugene omkring fremtidige
arrangementer. Der er spændende ting at
glæde sig til.
I forbindelse med Gildemesterstævnet 29.
og 30. 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.

September
Ingen arrangementer

Med gildehilsen
Gildeledelsen

Oktober
Ingen arrangementer

Fødselsdage i
september

6.

Doktor Zhivago i Hylddalen
den 17. august
Den 17. august inviterede Kulturelt Laug
til teateraften. 5 tjikker-likker fra mig for et
flot arrangement, der startede med at 39
gildebrødre og gæster mødtes i Åparkens
gildesal til velkomstdrink og lækker buffet.

Marianne Madsen – 70 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke
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Herefter gik vi i nogenlunde samlet trop til
Hylddalen for at se et helt fantastisk teaterstykke i de smukkeste omgivelser, byen
kan byde på.
Og godt vejr havde I også sørget for. Endnu
engang overgik Nørregadeteatret sig selv.
Både professionelle og amatører gav alt,
hvad de havde i sig, med fantastisk skuespil
og pragtfulde sangstemmer, hvortil musikken og lyssætningen ”spillede” perfekt. Jeg
kan ikke forestille mig, at der var nogen,
der gik skuffede hjem.
Tak til kulturelt laug for en dejlig aften fra
os og vore gæster.
Med gildehilsen
Susanne
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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

KALENDER, september 2018
Søndag d. 2. september: Sydhav Divisionens 100 års reception
Torsdag d. 27. september: Gildetur/møde til Nørre Alslev

Alle har brug for en VEGVISIR!
En Vegvisir er et islandsk magisk symbol, der ifølge myten
hjælper folk til at finde den rette vej til søs og på deres vej i
livet.
Vegvisiren er med andre ord det ideelle ikon og symbolske
kompas til at navigere i vores gøremål og udfordringer.
Vi stiftede bekendtskab med Vegvisiren i forbindelse en event, som blev
gennemført i august, vel nok den største lokale kapsejlads der nu har sit
hjemsted i Guldborgsund. Her var god brug for de erfaringer og kompetencer vi
har fra spejderarbejdet, som f.eks. ved større lejre og arrangementer.
D&O

DDS Sydhav divisionen, inviterer til 100 års reception,
d. 2. september fra kl. 14.00 på Krårupvej 31, 4990.
På Divisionens ejendom vil Divisionsledelsen være vært
ved en lille forfriskning og en lettere anretning.
O.S.

Gildetur/møde til Nørre Alslev torsdag d. 27 Sept.
Vi mødes hos Anja og Espen på Skovvej 25, kl. 18.30 Medbringende madkurv mv. Vi besigtiger ejendommen
planlægger fødselsdagsgildehallen d. 8. november mm.

og

Vi aftaler selvfølgelig samkørsel med videre som sædvanlig.
Vel mødt O.S.

Det kan anbefales at gå ind på -

WWW. Ovstrup Spejdercenter hvor du kan se hvad der sker!
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B .

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 25. i måneden før.

Friluftgildehal den 16. august

Opslagstavlen
Torsdag 25 september
Gildemøde
Tirsdag 9. oktober
Gildemøde
Hvad mon der sker ved at klikke her:

2018 blev afholdt ved KUDU hytten i strålende
aftensol. I gildehallen skulle Amy og Jens overføres
fra Faxe-gildet til 2. Nykøbing Gilde.
Vi havde den store glæde, at 10 gildebrødre fra
Faxe var kommet til Gildehallen. En stor tak til
Faxegildet for det store fremmøde. I 2. gilde
Nykøbing F var alle gildebrødre mødt frem, så vi var
i alt 32 gildebrødre til Gildeårets første gildehal. En
god begyndelse på et nyt gildeår.

https://goo.gl/JoLyg5

Gildemøde den 25.9
Hvordan fungerer en hjerterstarter,
læren om hjertestartere ved Thomas Bjerre
fra Hjerteforeningen.
Vi får mulighed for at deltage samt kigge på, alt
efter hvad kræfterne formår.
4.000 danskere får hvert år hjertestop uden for
hospital i Danmark: i hjemmet, i lufthavnen, på
stranden, på gaden, på jobbet. Alle steder kan
det ske…..
Vi ved at der findes hjertestartere, men
hvordan fungerer de. Vi kommer jo alle steder
hvor der er mennesker der kan hjælpe, hvis de
altså er klar til at træde til.
De 3 grupper fremlægger ideer til emner der
skal arbejdes med hen over vinteren, og det
hele krydres med kaffe/te samt hjemmebagte
boller og dejlig kage.
Vel mødt gruppe 3

Vi sad alle udenfor rundt om det tændte lejrbål
(afbrændingsforbuddet var ophævet), og der var
ikke brug for nogen røgvender. Sangene var trykt
på forhånd (tak for det), og Birthe F sang for, som
hun plejer.
Vor nye gildemester Martin styrede højbordet og
efter at have budt alle velkommen, blev Amy og
Jens ved overført til vort gilde. Stor tak til Martin for
sin første en inspirerende Gildemestertale.
Herefter fik Gurli ordet for sine 5 min. Sct. Georg.
Gurli fortalte om lov og løfte, som hun skulle
efterleve, da hun blev optaget som KFUK-spejder i
sin ungdom (for mange år siden). Gurli beroligede
os med, at det havde hun efterlevet.
Eftergildehallen med spisning foregik indendørs i
KU-DU hytten. Gæsterne fra Faxe blev fordelt 2 og
2 ved de tre borde. Gruppe 1, som Amy og Jens er i,
havde sørget for smørrebrød og vand til
gildebrødrene fra Faxe, så de ikke kom sultne og
tørstige tilbage til Faxe.
I eftergildehallen tog GM Preben fra Faxe i sin tale
pæn afsked med Amy og Jens og ønskede dem
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begge al muligt held og lykke i det nye gilde.
Flemming fra Grp. 1 bød Amy og Jens
velkommen til 2. Nykøbing og vor gruppe.

Friluftgildehallen lukkede ca. kl. 21.00, idet
Faxebrødrene havde en times kørsel hjem.
Gildebroder Lis M var aftenens fotograf.
Referent Gruppe 1 ved Kjeld.

Gildeledelsen i røg og damp

God snak med gæsterne fra
Faxe gildet….

Endelig fuldgyldige i
2. Nykøbing Gilde….
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i september måned:
8.og 9. september Loppemarked på Sukkerfabrikken
At huske i oktober måned:
3. oktober: Løvfaldsgildehal
Deadline Liljen: Den 20. i måneden før
Loppecafé
Lørdag den 8. og søndag den 9.september, er det igen tid for Gildebrødre at lave smukke lagkager,
bage muffins og bradepandekager.
Vi åbner som altid Gildets LoppeCafé på spejdernes Loppemarked. Åbningstiden er lørdag kl. 12.16.00 og søndag kl. 10. – 14.00.
Det er dejligt, at alle grupperne har givet tilsagn om at bidrage med lækkeriet til salget.
Desuden er der fin opbakning af Gildebrødre, der vil hjælpe med at sælge kaffe og lagkage mm.
både lørdag og søndag.
Bemandingsplanen kommer ud til gruppelederne med referatet fra Gildeledelsesmødet den
8.8.2018.
Fredag aften stilles Cafeen op og der gøres klar. Har du tid og lyst, er du velkommen til at give en
hånd med.
Kontakt Anne-Birthe, hvis du kommer.
På gensyn til nogle hyggelige dage, hvor vi sammen får sat fokus på Spejderbevægelsen og Sct.
Georgsgildet.
Gildehilsen Anne-Birthe
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Angående Frugtfestival:
I Liljen for august måned bekendtgjorde vi at der er Frugtfestival i Sakskøbing den
15./16. september.
Vi har de sidste 2 år betjent Mostbaren, og havde glædet os til denne tjans igen i år.
Frugtfestivalen har imidlertid besluttet at bemande den med egne interne frivillige.
Det betyder at alle, som havde meldt sig til bemanding af baren, nu ikke længere er
”arbejdsramt” denne weekend.
Lederen af Frugtfestivalen beklager den sene udmelding, og siger på vegne af
festivalen mange tak for et godt samarbejde med os.
Annelis

ÅBEN
LØVFALDSGILDEHAL
Alle gildemedlemmer med
inviteres til Løvfaldsgildehal :

ægtefæller

Onsdag den 3. oktober kl. 19.00 i spejderhuset på Birkevej
Det er præcist 1 år siden Bålhytten blev indviet, og Annette vil, i
eftergildehallen, fortælle om hyttens tilblivelse, finansiering og
anvendelse.
Vi vil servere kaffe/the samt boller med ost eller pålæg. Dette til en pris af
25,00 kr. pr. person.
Tilmelding gruppevis til Bent Bak, gruppe 2, senest den 21/9 2018
Med gildehilsen
Annelis, gruppe 2
Sæt X i kalenderen.
Gruppe 1 står for socialt arrangement i november.

Nu har vi en dato, det er den 14. november kl. 18.30.
Det er virksomhedsbesøg med socialt samvær.
Invitation kommer i Liljen oktober.
Gildehilsen
Birgit. GL gruppe 1

10

