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Forige års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være
det nye sort.

Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig
prøvet noget nyt.
Albert Einstein (født 1879)

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 Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

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

2014:
10. september
23. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Nykøbing F

2015:
15. januar
15. april
29. april

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildearrangement
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant

 Bemærk ny dato for Distriktsgildetinget
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Der indkaldes til Distriktsgildeting den 29. april 2015 kl. 19.00
Sted: ASF, Dansk Folkehjælp, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F
https://www.folkehjaelp.dk/om/hovedkontor/
1) Valg af dirigent og protokolfører.
2) Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3) Forelæggelse af distriktets regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være Distriktet i hænde senest 15. april
5) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til
distriktet.
6) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
DGM er på valg – modtager genvalg
DUS – vakant, forslag til kandidat modtages
7) Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år).
8) Drøftelse af arbejdet i distriktet.
9) Eventuelt.
Efter Distriktsgildetinget kan der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af nyvalgte
ledelsesmedlemmer.
I eftergildehallen nyder vi en let anretning. Pris 60 kr. som betales ved ankomst.
Gildeledelsesmedlemmer SKAL melde fra – det forventes at alle gildeledelsesmedlemmer deltager
– øvrige gildebrødre som ønsker at deltage SKAL melde til senest den 20. april til:
Vibeke Christiansen: vibekeogcarl@gmail.com Mobil: 61 70 28 57

Distriktsgildeledelsen
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Distriktsarrangement den 15. april 2015 kl. 19.00
Lolland – Falster Distrikt er stolte af at kunne tilbyde dette spændende arrangement.
Vi skal besøge Knuthenlund Gods, få historiens vingesus – dufte og smage på alle de spændende ting fra
Godsets egen produktion og fra andre spændende lokale producenter.
http://www.knuthenlund.dk/knuthenlund/vores_historie/
Glæd Jer til at høre godsejer Susanne
Hovmand fortælle om godsets historie,
den daglige drift og visionerne for
fremtiden, mens I nyder en dejlig
buffet med lækre specialiteter fra
gårdbutikken:
Brød, smør, oste, yoghurter, charcuteri
varer samt andre lokale specialiteter.
Drikkevarerne til den spændende buffet
er selvfølgelig også lokale:
Fejø cider og æblemost, Krenkerup øl,
Dalbakkegård og Søbogård saft samt
Biodynamisk rød og hvidvin.

Bagefter får vi besøg fra QLF, Dea Cordt Kragh vil fortælle om foreningens arbejde:
Quality Lolland-Falster har netop modtaget 400.000 kr. fra Landdistriktspuljen,
som uddeles af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Pengene skal gå til projektet ”Lolland-Falster – a great place to live and
work”, som skal danne netværk og formidle mulighederne på Lolland-Falster
over for tilflyttere med anden baggrund end dansk – både mænd og kvinder.

http://www.qlf.dk/

_______________________________________________________________________________________

Pris 165 kr. for dette spændende arrangement, incl. lækker buffet samt 1 glas vin/øl/vand/saft.
Åbent for gildebrødre og ægtefæller
Tilmelding til Distriktsarrangementet senest den 5. april, helst gruppe/gildevis med navne til:
DGK, Vibeke Christiansen: vibekeogcarl@gmail.com
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TORRIGHYTTEN

Kære Gildebrødre.
Snyd ikke jer selv for en tur til Torrig. Hytten ligger midt i skoven og få
meter fra strandkanten. Der er gangstier ind i skoven og til Kragenæs
langs med vandet. Hytten ligger tæt på Lollands nye spændende
turistmål Dodekalitten – se mere på http://www.dodekalit.dk/
Tag maden med eller tilbered den selv i det veludstyrede køkken. Tag
eventuelt et par overnatninger, der er to køjerum med 12 magelige køjer
i alt. Er det lidt køligt er der en glimrende brændeovn.

Der er flere oplysninger på vores hjemmeside: http://maribo.sctgeorg-lf.dk/torrighytten.html

TORRIGLAUGET
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Sct. Georgs gildehal
Kære gildebrødre
Hermed har vi fornøjelsen af at invitere
gildebrøde med ledsagere til Sct. Georgs
gildehal, hvor vi bl.a. fornyer vores gildeløfte.

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

April
23.

Sct. Georgs Gildehal

Dato:
Sted:
Pris:

Den 23. april kl. 19.00
Frivillighedscentret, Søndre
Boulevard
Kr. 70. Menuen er smørrebrød og
som altid kan I købe øl, vand og
vin til fine priser. Bagefter serverer
vi selvfølgelig også kaffe og te.

Da der er svendeoptagelse og en genoptagelse er det en lukket gildehal.

Maj
8. -10. Tur til Nekselø
29.
Nattergaletur

Kære gildebrødre
HUSK
Dansk Naturfredningsforenings
Affaldsindsamling 2015 foregår
søndag den 19. april 2015.
Kom og vær med. Det ta’r kun et par timer.
Start ved Sømo’s klubhus kl. 10.00.
Hilsen Susanne

I eftergildehallen vil Linda Sommer fortælle om sit engagement i Red Barnet.
Tilmelding til Helge senest den 19. april.

HUSK NATTERGALETUR D. 29 MAJ
MERE HEROM I LILJEN I MAJ.
VENLIG HILSEN NATURLAUGET

Vi glæder os til at se mange gildebrødre og
ledsagere.
Med stor gildehilsen
Debatlauget, Scleroselauget og Væbnerlauget
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Gildetur
Som nævnt på gildetinget følger her lidt
mere info omkring den gildetur, som Spejderlauget har planlagt.
Dato: 29. og 30. august 2015.
Sted. En spejderhytte med mulighed for
indendørs overnatning.
Program: Lørdag kl. 11 mødes alle medbringende madpakke – indretning – efter
frokost forskellige spejderopgaver, som
sker i blandede hold. Aftensmaden laves
over bål – efter spisning lejrbål – aften
hygge og aftenen slutter med et lille natløb!
Søndag morgenmad og oprydning og hjemkørsel kl. ca. 12.
For at turen kan gennemføres skal min. 20
personer deltage - prisen kendes p.t. ikke,
da vi skal have booket en spejderhytte (vi
kan ikke være på Kråruplund, da denne er
udlejet)
Hvis du/I er interesseret i at deltage i denne
tur, så skal jeg have en tilbagemelding
SENEST 30. MARTS 2015.

Grethe Bj. Og ”Besse” var på valg og Anne
Marie blev valgt som ny skatmester og
”Gutte” Elin Birch blev valgt som ny
kansler. Vagn blev valgt som ny faneherold
og Victor blev genvalgt som dørherold.
Revisorerne Hanne H og Kirsten J. blev
begge genvalgt.
Lokalredaktøren til Liljen, Torben og kontaktperson til pressen, Jan W blev begge
genvalgt.
Laugsformændene fremlagde nogle af de
spændende ting, som skal foregå i det
kommende år.
Der nedsættes et jubilæumlaug til at varetage gildets aktiviteter i forbindelse med
Maribo by´s 600 år jubilæum i 2016.
Under evt. talte vi om forslag til indtægter,
hvis der ikke kan afholdes julebazar og
Torrighytten blev også debatteret.
Besse

Teateraften
Mange gildehilsner
Besse

Referat gildeting 17. marts 2015.
29 gildebrødre deltog i gildetinget.
Susanne bød velkommen til sit 1. år som
gildemester og herefter blev Jan W. valgt
som dirigent og Anne Marie blev valgt som
referent.
I Susannes 1. beretning kom hun rundt om
alle de ting, som rører sig i landsgildet,
distriktet og alle de aktiviteter, som vi har i
vores eget gilde. Igen et aktivt år for gildet.
– Ingen bemærkninger til beretningen, som
blev enstemmigt godkendt.
Vibeke C. fremlagde årets regnskab, som
bl.a. viste, at vores julebazar, trods flere
udfordringer, gav et flot resultat. – Vibeke
fremlagde ligeledes budget for 2015, hvor
kontingentet fastholdes.

Som nævnt på gildetinget planlægger Kulturelt laug besøg i Nørregade Teatret –
TORSDAG DEN 4. JUNI 2015 kl 19,30 –
for at se ”Arsenik og gamle kniplinger”.
Da vi har reserveret billetter og skal give
endelig besked omkring påske vil vi høre,
om du/I vil deltage i dette arrangement.
Vi har planlagt, at vi efter forestilling spiser
lidt natmad sammen – pris for dette kendes
p.t. ikke.
Prisen for billetter er 280 kr. pr billet.
Hvis du/I vil deltage, så giv besked til
”Besse” – senest den 31. marts – og samtidig overføres kr. 280 pr. billet til konto i
Jyske Bank – 0682 – 0001526359.
Vi håber, at mange gildebrødre og ægtefæller vil deltage i dette arrangement.
Der vil komme nærmere info til de, som
tilmelder sig.
Mange gildehilsner
Kulturelt laug
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Februararrangement.

Lidt om solen - 2

Kulturelt laug havde igen i år inviteret til et
godt arrangement.
Det foregik i FDF-huset, hvor gildebrødre
med ledsager var inviteret til spisning.
Underholdningen var lagt i hænderne på
Næstved Harmonikaklub.
Der var tilmeldt 26 gildebrødre og ledsagere, og harmonikaklubben mødte op med 7
musikanter.

I sidste nummer skrev jeg lidt om dagens
længde, og vi fortsætter i det spor.
Denne gang skal det handle om forskelle i
lille Danmark.
Den 21. december 2014 stod solen op kl.
0900 i Skagen og gik ned igen kl. 1531. Det
giver en dagslængde på 6 timer og 31
minutter.
Den 21. juni 2015 vil solen stå op kl. 0416
og gå ned igen kl. 2222. Det giver en
dagslængde på 18 timer og 6 minutter.
Hvis man så ser på de samme tal i Gedser,
får men følgende resultat:
Den 21. december 2014 stod solen op kl.
0832 og gik ned igen kl. 1548. Det giver en
dagslængde på 7 timer og 16 minutter.
Den 21. juni 2015 vil solen stå op kl. 0436
og gå ned igen kl. 2152. Det giver en
dagslængde på 17 timer og 16 minutter.
Vi ved godt, at solen om sommeren er længere på himlen i f.eks. Nordsverige end hos
os, og at dagene omvendt er kortere om
vinteren.
Men at dagen i Skagen er 50 minutter længere end i Gedser på årets længste dag, og
45 min. kortere lige før jul, og at dagen
tiltager 11 timer og 35 min. i Skagen mod
10 timer og 0 minutter i Gedser er mere end
de fleste forestiller sig..
Håber ikke i tabte tråden 
/ tba

Vi startede med et par sildemadder. De blev
skyllet ned med et par snapse, hvilket gav
anledning til afsyngelse af snapsevisen.

Derefter underholdt harmonikaklubben med
nogle numre. Så blev der serveret biksemad
med spejlæg. Efter maden delte harmonikaklubben sanghæfter ud, og der blev spillet
og sunget en masse sange, som var populære i min ungdom. Ind imellem gik samtalen som sædvanligt livligt mellem gildebrødrene.
Der er stor ros til kulturelt laug for arrangementet, og jeg giver dem 5 kokkehuer for
det kulinariske. Vi sluttede som sædvanligt
af i en kreds med afsyngelse af sidste vers
af spejderbror.
Vagn.

Sol over Gudhjem
Det bornholmske stykke smørrebrød med
røget sild og æggeblomme.
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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, april 2015:
Torsdag d. 23. april: Sct. Georgs Gildehal. Bemærk dato og sted!
En dag i maj og juni: Skal vi have aftentur og gildemøde.

Gule ærter og gildeting:
Først tak til Dorte for nogle rigtige gode ærter og tilbehør!
Gildetinget bød ikke på de store overraskelser, vi har gennemført det vi har sat
os for og arbejder nu på at få en god løsning vedr. ”Amagerhuset”, regnskabet
så fornuftigt ud og det nuværende kontingent blev fastholdt. Alle valg var
genvalg. Erik (POP) Pontoppidan deltog i tinget.
Nu sker der måske noget! – Stormødet den 12. januar,

blev desværre ikke så stort, men dem der kom
repræsenterede et godt udsnit af de lokale spejdergrupper og
FDF, det var DDS Nykøbing F. Spejderne, KFUM Engmose
Gruppe, DDS Nørre Alslev Gruppe, Sydhav division og FDF
Nykøbing F., og så selvfølgelig fra 1. Sct Georgs Gilde
Nykøbing F.

Konklusionen på mødet blev, at repræsentanter fra de nævnte grupper,
arbejder på at stifte en ”tværkorpslig forening” i samarbejde med gildet, til at
overtage, drive og udvikle et aktivitets- ungdoms- og spejdercenter på
ejendommen i Sørup.
Spejderfondens bestyrelse og gildetinget har besluttet, at ejendommen i
Sørup kan overdrages til den nystiftede ”tværkorpslige forening”, når
foreningen er stiftet, har en vedtægt der tilgodeser vores ønsker og de juridiske
forhold er afklaret bl. a. med hensyn til at ejendommen bruges til formålet og
spørgsmålet ved en evt. opløsning af foreningen.
Bliver den ”tværkorpslige forening” ikke til noget, besluttede gildetinget, at
Spejderfondens bestyrelse kan sælge ejendommen efter et forudgående
ekstraordinært gildeting.
O.S.
**************************************************************

Sct. Georgs aften,
Onsdag den 23. april kl. 18.30 i Systofte,
Hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!
Der vil blive budt et let traktement.
Tilmelding til Beate Olsen på tlf. 26 67 65 06 senest den 12. april,
Vi møder selvfølgelig også talstærkt op til Sct. Georgs aften.
Vi aftaler evt. afhentning.
O.S.
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Carsten Egeskov 40 76 55 62 eller Mail: 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.

Tirsdag den 9/4
Sct. Georgs Gildehal

GILDETING den 3. marts 2015
18 gildebrødre var mødt op til
gildetinget, som startede efter at vi
havde
indtaget
en
veltilberedt
karry/kylling ret med diverse tilbehør.

Derfor vil vi bede om
Tilmelding til arrangementet
til Birte L. på 30 24 46 16
eller
eller birte_l@hotmail.com
senest den 6. april. Men tilmeld dig
med det samme så du husker det.
Gruppe 2
LOPPEMARKED
Loppemarkedsudvalget har besluttet, at
vi igen i år vil prøve at banke en lille bod
op ved Marielyst Camping. Datoerne
ligger ikke fast, men bliver først
besluttet når vi har set vejrudsigten.

Gildetinget forløb i god ro og orden
under Kjelds myndige ”styring”. Referat
fremsendes senere.
Birte L. Gruppe 2

Sct. Georgs Gildehal
torsdag den 9. april, kl. 19.00
Efter Sct. Georgs Gildehallen med
udskiftning i ledelsen, oplæsning af Sct.
Georgs budskabet og fornyelse af
gildeløftet - vil der blive serveret en let
anretning fra Anne’s fisk.

Men for at få en god handel kræver det
jo, at vi har noget godt at sælge – og
det er her vi alle kan bidrage. Jeg
afhenter gerne effekter – så ring til mig
på 30 24 46 16 eller skriv på
birte_l@hotmail.com så kommer jeg.
På udvalgets vegne
Birte Larsen
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www.sct-georg.dk var internetadressen til Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Denne adresse var åbenbart for nem at huske, så nu er det denne adresse:
www.sggdk.dk som skal benyttes.

Gammel vin på nye flasker, dog er der på ”Medlemssiden” et par velkomne nyheder, især til
gildeledelsen. Den nye hemmeside er betalt via sponsorpenge, og er stadig under opbygning.
Alle materialer som kan hentes ned(downloades på jysk), ligger i programmet OneDrive fra (ja
gæt hvem) Microsoft. Det fine ved dette program er at uanset hvilket styresystem eller
skriveprogram du selv anvender, kan alle være med, da det hele ligger på internettet.
Hvis du skulle få brug for hjælp i at bruge den nye hjemmeside, er du velkommen til at ”trække
et nummer” 20 87 15 06 eller e.skafte@gmail.com så kommer jeg når det bliver din tur.

Hvis der er plads i næste nummer af Liljen,
fortæller jeg lidt om Sct. Georgs Gilderne på:
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Gildeåret 2015 begyndte ellers godt, men
her på det sidste, synes jeg, at det er
tilfældighedernes spil der råder.

Sct. Georgs gildet i Rødby
April måned 2015
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
E mail: helgelund@stofanet.dk
Solen har de sidste dage været godt
fremme, og man har kunnet mærke
solens stråler varme, solen har fået magt.
Vi kom hjem fra Burma den 3. marts, hvor
vi oplevede temperaturer på over 30
grader, det var lidt af en omvæltning, at
træde ud af flyet i Kastrup.
Ja, sommetider forfalder man som
lokalredaktør til at skrive ting i Liljen, der
ikke er relevant i Sct. Georg
sammenhæng, men jeg gør det af nød,
fordi jeg mangler stof. Vi har ikke haft et
møde siden engang i begyndelsen af
februar.
Hvis et gilde skal fungere, må der være
nogle sammenkomster for at bevare
sammenholdet i gildet, for at redaktøren
har noget og skrive om, møder og
sammenkomster er det ”sociale kit” som
binder medlemmerne sammen i en
forening.
Vores gildeting, der skulle have været
afholdes den 24 marts, blev aflyst af
gildemesteren og udsat til den 7. april.

Den ikke relevante historie bliver måske
relevant for mig, der skriver indlægget i
Liljen, hvis jeg fortæller om vores rejse til
Burma. Relevant for mig, da jeg der med
udfylder den opgave, at skrive et stykke i
Liljen, selvom jeg mangler stof.
Burma, eller Myanmar som landet nu
hedder, er et dejligt land, men et
besynderligt land, der er ikke så meget
der fungerer. Landets indbyggere består
af 130 forskellige stammer, der helst
ligger i krig med hinanden for ikke at
miste rettigheder, de har tilkæmpet sig.
Vi var taget derud for at fotografere
stammefolk. Men nogle af dem bor, der
hvor verden er forlænget med brædder,
så turen var rigtig hård.

2 smukke piger der tilhører Padaung
stammen.
Der kan ses mere på hjemmesiden:
www.helgelund.dk

Hus-kat
Gildeting i Willers Gaard tirsdag den 07.
april kl. 1930 jf. udsendt dagsorden af 17.
marts.

Så må vi forvente, at indkaldelsen
udkommer til tiden, og at den er fejlfri.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i APRIL:
Den 8. Virksomhedsbesøg.
Den 15. Tur til Skejten.
Den 15. Knuthenlund med distriktet.
Den 22. Sct. Georgsgildehal.
Den 23. Sct. Georgsløb for spejderne.

FAMILIETUR bliver søndag den 7. juni.
(bare så I kan notere datoen allerede nu).

Jannie Johansen fylder 60 år den
10. april.
Gildet ønsker Hjertelig tillykke.

VIRKSOMHEDSBESØG.
Onsdag den 8. april kl. 18.30 mødes vi på Sæbefabrikken, Århusvej 5 i Nykøbing F.
Grupperne har fået invitation med alle oplysninger. Der venter en spændende aften,
hvor Lisbeth fra fabrikken vil vise rundt, hvorefter vi vil beværte jer med kaffe og
kage. Tilmeldingsfrist var den 31. marts, men hvis man ikke har fået tilmeldt sig, kan
det lade sig gøre alligevel. Ring til Annelis på 54706068 eller mail
akjensen@mail.dk – Vi håber på godt fremmøde.
På gruppe 3`s vegne – Annelis.
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TUR TIL SKEJTEN.
Naturgruppen inviterer på aftentur til Skejten den 15. april. Vi mødes på P-pladsen
ved Fuglsang Kunstmuseum kl. 19. Herfra GÅR vi til Skejten. Kom i gode sko og
passende påklædning til en frisk aftentur. Kaffen medbringes og indtages et godt sted.
Tilmelding til Jonna Ebbe på 51895319. -

SCT. GEORGSGILDEHAL
afholdes den 22. april klokken 19.00
i Spejderhytten på Birkevej.
Vi har en optagelse og siger velkommen
til Ingrid Poulsen.
Ved gildehallen skal vi forny og
aflægge vores gildeløfte
samt høre Sct. Georgsbudskabet.
I eftergildehallen vil der blive serveret
boller med ost og pølse til kaffen til en pris
af 25 kr. pr. næse. Samtidig vil Jannie gerne servere lagkage til os i anledning af
hendes fødselsdag.
Gruppevis tilmelding til Lilian på telefon 54757022 senest den 15. april.
På gruppe 1`s vegne – Lilian.

SCT. GEORGSLØB for spejderne.
Den 23. april kl. 17.30-20.00.
Gruppe 2 er tovholder på Sct. Georgsløbet i forbindelse med
spejdernes Sct. Georgsparade. Vi sørger for at arrangere alt i
forbindelse med løbet, og de af jer der gerne vil hjælpe bedes
møde i spejderhuset kl. 17. Bradepandekager bedes afleveret
samme sted og tid. Vi glæder os til et par timer i spejderligt
samvær.
Vel mødt!
Gruppe 2 v/Hanne K.

FAMILIETUR den 7. juni.
Nærmere i næste nummer af Liljen, men gruppe 4 fortæller, at vi skal til det
fantastiske THORSVANG på Møn, Danmarks Samlermuseum. Stedet består af
forskellige butikker, som samtidig fremstår som arbejdende værksteder. Læs om det
på
danmarkssamlermuseum.dk og altså i næste ”Lilje”.
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Gildeting den 5. marts 2015. (ref.)
15 gildebrødre mødte til gildeting på Saxenhus. Gildemester Jannie bød velkommen,
Keld Nielsen blev valgt til dirigent, Annelis Jensen til referent, og de forskellige
beretninger kunne gå i gang. Alle beretninger har været udsendt og behørigt studeret
af os alle sammen, - der kom forskellige supplerende bemærkninger, men alt blev
godkendt. Alle valg var genvalg, som der også var lagt op til i indkaldelsen til
gildetinget, - så der blev klappet gevaldigt hele tiden.
Der blev dog ikke valgt nogen til at lede svendegruppen sammen med Bodil
Mortensen, men det skulle vi prøve at finde i grupperne.
Behandling af indkomne forslag drejede sig om en kontingentforhøjelse, således at
kontingentet nu er kr. 350,- pr. halvår. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Så gik vi over til EVENTUELT, hvor GM meddelte, at Ulla Vedel har meldt sig ud
af vores gilde. Keld Nielsen orienterede om forskellige tiltag, han har foretaget for at
flere enlige skulle blive opmærksom på at være med i Telefonkæden, hvor der p.t. er
ledige pladser. Bl.a. har Keld skrevet til menighedsråd, ældresagen og boligselskabet.
Jannie orienterede om, at vi kunne tjene penge ved at være med som hjælpere på
Broløb Farø, som foregår den 5. september. I grupperne skulle vi snakke om vores
muligheder og eventuelle opgaver. Birgit orienterede om Sct. Georgsløb for
spejderne den 23. april, som gruppe 2 står for, men også dette landede hos grupperne,
som tilbagemelder til Hanne K., gruppeleder for gruppe 2.
Birgit og Jørgen erindrede om, at de sidste år meddelte, at de stopper som koordinator
for Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling, så der skal findes en ny. Appel til
at snakke om det i grupperne, og interesserede kan få oplysninger hos Birgit og
Jørgen. Indsamlingen foregår altid den anden søndag i november.
Birgit fortalte om ”Årets gang på Motionspladsen 2014”. Bestyrelsen for
motionspladsen er de samme, som meldte sig til at være arbejdsgruppe ved
oprettelsen i 2009, men da Lars og Mary-Ann er udgået, kunne der godt bruges et par
andre interesserede i bestyrelsen/arbejdsgruppen. Der arbejdes med navneændring til
”Sakskøbing Familiesundhedsplads”, idet kommunen bruger betegnelsen
familiesundhedsplads. I oktober blev det markeret, at det er 5 år siden, pladsen blev
oprettet.
Snakken gik videre om løst og fast og mundede tilsidst ud i, at dirigenten takkede for
god ro og orden, hvorefter gildeledelsen serverede kaffe/the og lækre boller med
diverse tilbehør. - Selvom vi ikke havde været så mange fremmødte, kunne vi
konstatere, at det havde været et rigtig godt gildeting.
- Nogenlunde (ikke godt nok) men således husket af
”redaktøren”.
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