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Når skoven bli’r sort, står vinteren på spring.
Det er tid til at vente og mindes,
mens små snefnug dansende hvirvler omkring,
fortæller at friheden findes.
For frihed består i foranderlighed,
i årstiders skiftende mode,
i folkenes tillid og kærlighed
til, at der er liv på vor klode.
Hør vinden hvisker...
Den hvisker om frihed.
I begejstringen over de blomstrende hegn
såvel som de iskolde vinde,
i trygheden, at efter sol kommer regn,
er freden og frihed at finde.
For så kan vi klare den skiftende tid
og åbne op vores øjne.
Vores nordiske ildsjæl - det frie liv,
det milde, det barske, det nøgne.
Hør vinden hvisker...
Den hvisker om frihed.
Digt af en kollega’s afdøde mor
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Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing.
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Fra Distriktet
I forbindelse med Distriktsgilderådsmødet den 16.1.2020 i Sakskøbing, overrakte
Distriktsgildemester Victor Birch-Pedersen 50 års nålen til Gildemester fra 1.
Nykøbing, Ole Simonsen. Victor fortalte lidt om Oles tid i gildet og overrakte fine
blomster og en dejlig flaske.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

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

Februararrangement
lørdag den 22. februar
Kulturelt Laug har sædvanen tro planlagt et
spændende arrangement i februar. Det finder sted lørdag den 22. februar kl. 13 til
ca. kl. 16.30 i Ulvehytten.
Vi starter med en fantastisk menu tilberedt
af laugets medlemmer, som består af div.
sild, tarteletter, frikadeller, leverpostej,
kalveculotte og kaffe med æblekage. Alt
dette får du for kun 100 kr., og det er inklusiv drikkevarer!
Efter frokosten kommer Kirsten Sydendal
og fortæller om LF-Lovestorm.

Februar
3.
22.

Gildemøde
Februararrangement

Marts
12.

Gildeting

Gildeting
HUSK at indkomne forslag til Gildetinget
den 12. marts 2020 skal være gildemesteren
i hænde senest den 12. februar.
Gildeledelsen

Det glæder vi os meget til, og vi håber at se
mange gildebrødre og gæster.
Tilmelding senest den 10. februar til Besse
– besse.j@email.dk
Med gildehilsen
Kulturelt Laug

Nytårsgildehal i restaurant Bangs
Have den 8. januar
Der var 32 tilmeldte gildebrødre og gæster.
Gildemesteren talte om det gamle år, der er
gået, og om det kommende år 2020. Hun
talte også om livskvalitet, som er meget
forskelligt fra menneske til menneske.
Herefter læste Lena gildeloven. Elfi holdt 5
min Sct. Georg. Nytår, en ny begyndelse på
et nyt år. Fortalte om sit liv i Østrig, og
hvordan det var at komme til Danmark.
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”Jeg er dansker, men har Østrig i mit
hjerte”. Til sidst et lille vers af Nikolai
Frederik Severin Grundtvig:
Til et Folk de alle hører,
Som sig regne selv dertil,
Har for Modersmaalet Øre,
Har for Fædrelandet Ild;
Resten selv som Dragedukker
Sig fra Folket udelukker,
Lyse selv sig ud af Æt
Nægte selv sig Indfødsret!
Svar ei fattes Skoven!
Til eftergildehallen var der flot opdækning
med blomster på bordene. Der blev serveret
en to-retters menu bestående af en fiskeanretning til forret samt kylling, ris, salat og
flute til hovedret. Superlækker mad og gode vine. Til sidst var der kaffe og småkager.

Som sædvanligt blev der talt og grinet meget ved de runde borde. Da kl. var 21.30
sluttede vi af med at synge Spejderbror.
Supergod aften og et godt arrangement. Tak
til svende- og væbnerlauget samt scleroselauget.
Nytårshilsner
Connie

Det er altid dejligt at synge, så hvert bord
skulle vælge en sang fra et sanghæfte. Lena
læste en nytårshistorie af H.C. Andersen;
rigtig hyggeligt.
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43

KALENDER, februar og marts 2020
Torsdag d. 13. februar: Gilde Bowling kl. 17.45/18.45 ?
Torsdag d. 19. marts: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Søndag d. 15. marts : Generalforsamling Ovstrup Spejdercenter.

Gilde- Bowling, torsdag d. 13. februar.
Vi mødes hos Super Bowling på Marielyst kl.17,45,
vi satser på fællesspisning kl. 18 og efterfølgende
en times bowling, alle får nærmere besked!
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen, som Espen sikkert vil prøve at forsvare, er i
spil, så mød op til en hyggelig aften.
Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen.

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

Indkaldelse til gildeting!
Der indkaldes herved til ordinært gildeting,
torsdag den 19. marts 2020, på Bogfinkevej 37, kl.19,
med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen
i hænde senest den 27. februar 2020.
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles
medlemmerne senest 14 dage før tinget.
Traditionen tro vil der kl.18, være Gule Ærter med det hele til sædvanlig
overkommelig pris.
Tilmelding til ærterne på Ole S. tlf. 23 30 93 43 eller mail: osscout@gmail.com
Kan du ikke tåle gule ærter er du velkommen til at tage din egen mad
med, samværet er det vigtigste. Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.
Gildeledelsen.
*******************************
Nytårs-Gilde-Taflet, skulle efter planen afholdes på Bogfinkevej, men det blev
ændret uden min viden, til at de sædvanlige, ret så store, wienerschnitzler mit
dem gansen moelrwitten, blev indtaget og nydt i fulde drag på Hotel Falster, i
anledning af gildemesterens 50 års gildejubilæum, sagde de formastelige!
Så jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Gildet for gode ord, blomster
og en fantastisk aften.
jeg vil også her sige tak til Distriktet for gode ord,
blomster og en god flaske, samt til Landsgildet for de
pæne ord/brev og 50 års nålen, som jeg fik på
distriktsrådsmødet.
Med spejderhilsen Ole S.
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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.
DER INDKALDES HERMED TIL GILDETING

Opslagstavlen

Torsdag den 12. marts 2020 i Spejderhytten
KUDU på Poul Martin Møllersvej 6B.

Torsdag den 13. feb.
Gildemøde
Torsdag d. 12. marts
Gildeting

Vi mødes kl. 18.00, hvor gruppe 3 står for et
let traktement.
Gildetinget starter kl. 19.00

Gildemøde torsdag den 13. februar

Forslag der ønskes behandlet på gildetinget
skal være Gildemesteren i hænde senest den
20. februar.

kl. 19.00 i Kudu
Vi får besøg af distriktsgildeledelsen:
Distriktsgildemester Victor Birch-Pedersen,
Distriktsgildekansler Kjeld Mikkelsen og
eventuelt også Distriktsgildeskatmester Vibeke Christiansen
De vil fortælle om, hvad deres opgaver
egentlig er, og hvad der rører sig, dels på distriktsplan, dels på landsplan.
Hvad forventer I jer af distriktsgildet?
der er åbent for debat!

-

Der bliver også tid til en kop kaffe/te samt
franskbrød med ost og pølse.
Gruppe 2

Dagsorden inkl. evt. indkomne forslag vil
blive omdelt/sendt inden gildetinget.
Vel mødt Gildeledelsen

Nytårsgildehal den 7. januar 2020
Så var vi der igen – igen – hos Charlotte Krøyer til Nytårsgildehal. En rigtig god tradition,
som jeg tror vi alle glæder os til. Hyggeligt
samvær i dejlige lokaler og lækker mad.
Vi begyndte med gildehallen, hvor Martin i
sin gildemestertale startede med at undre sig
over, hvorfor han stort set hver dag bruger tid
på at forsøge at løse de 2 sudoku’er og 2
kryds-og tværser som Folketidende bringer.
Hvorfor? Fordi hjernegymnastiker godt.
Forskning viser, at det gavner at stimulere
hjernen og holde den i gang. Undersøgelser
tyder på, at man kan udskyde og også mindske risikoen for demens, hvis man udfordrer
sin hjerne.
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Der er altså god grund til optimisme, men der skal en
langtidspåvirkning til, så det
er med at komme i gang!
Demensforskere har en hypotese, der går ud på, at uddannelse øger hjernens reservekapacitet, hvilket reducerer risikoen for demens. Samtidig er det dokumenteret, at tosprogede
personer, der konstant bruger hjernen ved at skifte mellem to sprog livet igennem, i gennemsnit får
demens 4,5 år senere end dem, der kun taler et sprog.
Dog er det sådan, at vi får højere levealder og vi bliver i stigende grad overvægtige og lider af andre
livsstilssygdomme, der kan øge risikoen for demens.
Konklusionen på den nye viden om demens er, at udover at ligge i sofaen og løse sudoku’er, skal vi
udendørs og dyrke noget mere motion.
Anne-Marie holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun bød velkommen til det nye årti, med at tænke lidt
over hvordan tiden iler/løber, med at være positiv og med håb for fremtiden.
Hvorfor iler tiden? Fordi den må skynde sig. Hvorfor må den skynde sig? Fordi der er så meget, den
skal ha’ gjort. Hvor iler tiden hen? - Hvad er tid? –
Er det alt det der iler? Ja, netop. Det er alt det der iler.
Vi skal være positive. Aviser, blade og medier fokuserer mest på
alle de negative ting der sker, men der er så meget håb at hente,
hvis vi kan finde løsninger som får os til at vokse, som får os til
at se fremtiden som en mulighed.
Hvad kan inspirere håbet. Det kan naturen, kunsten og kulturen.
Anne-Marie nævnte kunstneren Marit B. Norheim og hendes
sejlende kunstprojekt Lifeboats. (prøv at Google hende og se de
fantastiske 3 skibe formet som kvindekroppe. De var i Aarhus
2017 og i andre danske havne)
https://www.life-boats.com/marit-benthe-norheim
Tænk på det fantastiske i, at vi alle har ligget i en kvindes liv.
Måske ville verden være anderledes, hvis den blev styret af
kvinder.
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Efter disse to fine indlæg blev
gildehallen lukket.
24 festklædte gildebrødre, nu
iført hatte i alle størrelser og
faconer, indtog spisebordene
og hyggede sig med Charlottes
gode mad.
Hattekonkurrencen blev efter
afstemning og nominering vundet af Flemming og Susanne.
Efterfølgende var der et indslag med Frederik Schütt, der har skrevet bogen ”Lystige, lollandske løgnehistorier” – som er en kærlighedserklæring til Sydhavsøerne. På syngende lollandsk læste Frederik flere af sine historier op. Og så er han fra Esbjerg .
Tak for en god aften til den arrangerende gruppe og til alle der deltog.
Birte Larsen
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

Husk i Februar 2020:
Soc. arrangement i februar midlertidigt udskudt – gruppe 1 vender
snarest tilbage
Husk i marts 2020: Gildeting på Saxenhus den 10/3

Referat af

20 gildebrødre havde fundet vej til årets Nytårsgildehal, der blev afholdt på Saxenhus. Vi startede
med at ønske hinanden godt nytår med et glas ”bobler”.
Anne-Birthe bød velkommen i gildehallen, hvor vi i aften skulle have både en svendeoptagelse
(Anne Andersen) og en væbneroptagelse (Joan Rasmusen).
Anne skulle svare på hvad hendes syn på Gildebevægelsen var og hvilke forventninger hun havde
til at blive gildebror. Anne havde lavet et lille eventyr, der omhandlede hende selv, der som lille
pige gerne ville være spejder og hvordan hun stod foran spejlet og øvede sig i at gøre honnør. En
dag blev hun gammel nok til at blive spejder og en dag skulle hun til mødet medbringe en flaske
ketchup, ja alle skulle medbringe noget, der var sammenhold. Senere i livet fik hendes egne børn
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hende med til Sakskøbing Spejderne og det førte til et møde med Sct. Georgsgildet og her forventer
Anne at opleve det sammen sammenhold, som hun oplevede i sin spejdertid. Herefter aflagde Anne
gildeløftet.
Joan skulle aflægge væbnerløftet og havde fået spørgsmålet ”Hvad kan du gøre for at gøre livet
gladere og lysere for andre”. – Joan svarede, at man skulle være smilende og være positiv, deltage i
frivilligt arbejde, gøre noget, der betyder noget for det dig. Man kunne f.eks. have til mål at smile til
mindst 3 hver dag – latter det smitter. Derefter aflagde Joan væbnerløftet.
2044 eller 2045 er langt ud i fremtiden, men når vi ser tilbage er 25 år ikke lang tid – Lotte blev
optaget i gildet den 10/1 1995 og har i år 25-års jubilæum. Gildemesteren ønskede tillykke og gav
udtryk for at Lotte aldrig havde været bange for at tage opgaver og havde haft mange funktioner i
gildet. – Kansler, telefonkædeleder, gruppeleder, svendegruppeleder. Aktiv i den lille gartner ved
julemarkederne på vandrerhjemmet, og aktiv ved julehygge for enlige, ja listen var lang.
Derefter fortsatte Anne-Birthe med gildemestertalen, som var tredelt og temaet var ”Værdier” –
samfundsværdier, gildets værdier og personlige værdier.
Lone lagde ud med samfundsværdier og lagde ud med en afklaring af ordene samfund og værdier.
Kan man lave en facitliste over hvilke værdier, der er vigtigst for vores samfund. Man kan stemme
om hvilket værdier, der ligger det danske folk mest på sinde, den ide fik Bertel Harder og det endte
med at det danske folk indsendte 2452 forslag til en kanon. Derefter blev der udvalgt 20 værdier
som danskerne kunne stemme om, de 10 med flest stemmer kom til at udgøre Danmarkskanonen.
Som eksempler kan nævnes Velfærd, Frihed, Tillid, men også Hygge, som danskerne jo er kendt for
kom med i Danmarkskanonen og underteksten til denne værdi var, at hygge betegner uformelt
samvær med familie og venner og tit er ordet hygge forbundet med, at man spiser og drikker
sammen.
Anne-Birthe tog derefter over og fortalte, at Gøngedistriktets Gildehøjskole netop i år havde
Danmarkskanonen som emne.
Vi har i aften i forbindelse med både svende- og væbneroptagelse fået repeteret vores fælles
gildeværdier. Vores værdigrundlag er helt unikt og det er skræmmende, at vi med de idealer ikke
oplever en massiv medlemstilgang. Har vi svært ved i ”vort daglige virke med styrke at udbrede
gildeånden”. Vi har alle aflagt spejderløftet og senere har vi aflagt væbnerløftet, hvor det jo nævnes,
at vor deltagelse i Sct. Georgsgildet skal være udviklende for vores egen personlighed. Vi skal
arbejde på, at 2020 bliver et godt og spændende gildeår.
Hanne fortsatte med de personlige værdier. Hanne fortalte, at ledelsen af dagplejen er værdibaseret
– det vil sige, at 2 ens sager behandles ud fra den givne situation den enkelte ansatte har. Af
personlige værdier vægter Hanne ”Tillid” meget højt, tillid giver styrke, anerkendelse og loyalitet.
Men Hanne hav udtryk for, at hun var ved at miste tillid til andre, når hun bl.a. tænkte på de sager vi
har oplevet i 2018 med Britta og nu i 2019 med banker, skat og hospitalsvæsenet – alle bliver snydt.
Vi har mistet tilliden til hinanden – mange tør ikke gå ud efter mørkets frembrud og senest af skræk
for at få en raket i rumpen. Vi lever i en verden, hvor folk er blevet sensationslystne og hvis man
siger noget i fortrolighed ligger det kort efter på de sociale medier eller fjeren er blevet til 5 høns.
Hanne sluttede med ordene ”Jeg vil dog fortsat arbejde på at vise tillid til andre og så håbe, at andre
har tillid til mig”.
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Annette holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun læste et digt af Harald Bergsted (forfatter til Jeg ved en
lærkerede og Solen er så rød mor). Digtet hed Solkarrusellen og handlede om årets og livets gang.
Hvert vers sluttede således ”Gennem tøsjap og roser og løvfald og sne.
Her slutter min beretning, idet vi i gruppe 4 valgte, at dele referatskrivningen, så nu tager Mary-Ann
over. Tak for en god gildehal
På vegne af gruppe 4 – Anni

Eftergildehallen startede fint, da 2 kordeltagere fra grønlænderkoret Aqisseq sang så smukt for os.
De sang om fjeldryper og om hvordan de på fjeldet kunne snuble. Vi sang med på omkvædet til "Jo
mere vi er sammen"
Derefter kunne vi gå til det smukt dækkede nytårsbord.
Vi indtog lækker buffet bestående af tapas fra Brugsen, til slut kaffe og marcipanbrød.
Undervejs havde den arrangerende gruppe lavet en lille opgave, hvor vi gruppevis skulle besvare
spørgsmål om året 2019.
Og vinderne var: gruppe 4

Lotte Hansen 25årsjubilaren fik overrakt gave, en vase og lysestage fra Kæhler og på en mere
uhøjtidelig måde blev Anne og Joan budt velkommen og fik hver overrakt en buket tulipaner.

Oplysninger og reminder fra ledelsen:
Deadline for gruppernes referater til gildetinget: 31/1 2020
gruppevis tilmelding af de medlemmer, som ønsker at være med i ad hoc gruppe til arrangering af
Sct. Georgsløb
Der var 20 tilmeldte til jul for enlige og blev derfor gennemført som vanligt, i samarbejde med
Lions klub. Desværre havde Folketidende lige glemt at nævne os i avisen. Anne-Birthe har påpeget
det overfor avisen.
Vi sluttede en hyggelig aften med sangen "Nu flyver mørkets fugle ud"

Mary-Ann gruppe 4
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