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Når man er tyve år har man løst 

verdensgåden. I trediveårsalderen begynder man at tænke over 

den og i fyrreårsalderen finder man den uløselig. 

Johan August Strindberg - (1854 - 1900) svensk forfatter og 

dramatiker

Aftensol i skoven omkring 

Gråsten havn 

Lidt have arkitektur fra 

Danfoss Univers på Als 

http://da.wikiquote.org/wiki/August_Strindberg
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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

DGM: 

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

     Mobil: 26 22 67 47 

 

DGK: 

Jannie Johansen Lunden 5, 4990 Sakskøbing  jannie.johansen@nordicsugar.com 

     Mobil: 22 13 37 39 

 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

 

DIS: 

Solveig Garsdal Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

2011:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Datoplan for Distriktet 2011/2012 
 

     2011 Distriktet 1. Nykøbing F 2. Nykøbing F 
 

August     16.8 = Friluftsgildehal 
 

September 

6.9 = DGR (Maribo)      
28.9 = Distriksgildehal 
med Ridderoptagelse 8.9 = Friluftsarrangement 8.9 = Gildemøde 

 

Oktober 25.10 = Fellowshipday 6.10 = Gildemøde 11.10 = Gildemøde 
 

November 

12.11 = I-dag i Slagelse     
13.11 = Dansk 
Flygtningehjælp 
Landsindsamling 8.11 = Fødselsdagsgildehal 

8.11 = Fødselsdagsgildehal  
13.11 Dansk 
Flygtningehjælp 
Landsindsamling 

 

December   5.12 = Julestue 6.12 = Julemøde 
 

     2012 Distriktet 1. Gilde Nykøbing F 2. Gilde Nykøbing F 
 

Januar  17.1 = DGR 

12.1 = Nytårsgildehal               
GL-møde og 
spejderfondsmøde 5.1 = Nytårsgildehal 

 

Februar    23.2 = Gildebowling 7.2 = Fastelavnsmøde 
 

Marts   8.3 = Gildeting 8.3 = Gildeting 
 

April   
4.4 = Gildemøde                   
19.4 = Sct. Georgsgildehal 19.4 = Sct. Georgsgildehal 

 

Maj 23.5 = DGT ?.5 = Aftentur 8.5 = Gildemøde 
 

Juni   ?.6 = Sæsonafslutning 12.6 = Sæsonafslutning 
 

Juli Uge 28 = Midtvejstræf Uge 28 = Midtvejstræf   
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2011 Sakskøbing Rødby Maribo 
 

August 24.8 = Friluftsgildehal 29.8 = Gildemøde 

 
 
22.8 = Gildemøde 

 

September 

10-11.9 = Loppemarked     
17-18.9 = Frugtfestival      
30.9 = Kulturnat 14.9 = Gildemøde   

 

Oktober 
??.10 = 
Virksomhedsbesøg 11.10 = Gildemøde   

 

November 
8.11 = Åben Gildehal          
20.11 = Julemarked 21.11 = Gildemøde 

19.11 = Jubilæum                
25 - 26.11 = Julebasar 

 

December 
7.12 = Julestue                   
24.11 = Enliges Jul     

 

     2012 Sakskøbing Rødby Maribo 
 

Januar  

8.1 = Nytårstræf med 
spejderne                            
9.1 = Nytårsgildehal 9.1 = Gildehal 

8.1 = Nytårsparade & 
Taffel               25.1 = 
Nytårsgildehal 

 Februar  ??.2 = Sangaften 8.2 = Gildemøde 7.2 = Udvidet GL møde 
 

Marts 
6.3 = Gildeting                    
29-31.3 = Påskemarked 13.3 = Gildeting 13.3 = Gildeting 

 

April 

23.4 = Sct. Georgsløb for 
spejderne + Sct. 
Georgsgildehal                          23.4 = Sct. Georgsgildehal 

11.4 = Byløb                          
24.4 = Sct. Georgsgildehal 

 Maj   22.5 = Løvspringstur   
 

Juni   15.6 = Sæsonafslutning 
1.6 = Nattergaletur               
13.6 = Friluftsgildehal 

 Juli       
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Distrikt Lolland – Falster inviterer til  

Distriktsarrangement med Ridderhal 

 

Onsdag den 28. september 

 

Ridderhallen foregår i Våbensted Kirke, hvor vi har fornøjelsen af at optage: 

Villy Grønlund Hansen, Rødby Gildet og Jannie Johansen, Sakskøbing Gildet, 

begge sidder jo som bekendt med i Distriktets ledelse. 

 

 

 

I Eftergildehallen vil der være spisning og kaffe samt hyggeligt samvær i 

”Landsbyen” i Våbensted. 

Vi glæder os meget til at mødes med Gildebrødre fra alle gilderne. 

Nærmere om arrangementet kan ses i Liljen i september. 

(Sæt kryds i kalenderen) 

 

DGM  

Lis  

Mølvig Henriksen 



 

6 

 

Ny sæson er på vej…… 

Sommeren går jo alt for hurtigt, jeg synes lige at det hele er blevet grønt og inden man får set sig om er det 

ved at miste kraften igen, men forhåbentlig har I nydt de lyse aftener, duften af sommerregn og alle de 

andre skønne ting vi kan opleve i sommerperioden.  

Vi skal i gang med en ny sæson, hvor alle gilderne har lagt nyt program og vi mødes til alle de spændende 

aktiviteter i gilderne. Datoplan for aktiviteterne i gilderne samt distriktet er med i Liljen for august og vil 

fremover kunne ses i kalenderen på hjemmesiden. 

Der afvikles Landsgildeting i september i Århus, nogle af de emner der er oppe er Handlingsplan 2011 – 

2013, som vil blive en del af det fremtidige arbejde både lokalt og på landsplan, hvor visionerne bl.a. er: 

Oprette nye gilder - Lejr 2012 - Årsindsamling til humanitære formål - Projekter der gør os synlige  

Brobygning - og sidst men ikke mindst Personlig udvikling 

Det vil være nogle af de udfordringer vi skal tænke over og forsøge at tage med i vore fremtidige planer. 

Rigtig god arbejdslyst i gilderne i den kommende sæson, jeg glæder mig til at mødes med Jer. 

DGM – Lis 

 

Et kig ud over Århus bugt fra Mols siden, hvor vi nød en dejlig sommerdag i juni 2011! 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tba@mknet.dk 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

August 

 

5. Sunset Boulevard, Nørregade Teatret 

22. Gildemøde 

 

September  

 

11. Tur til Nakskov Fjord 

 

 

Fødselsdage i juli 

 
22. Anne Marie Christiansen – 60 år 

 

 

Fødselsdage i august 

 
2. Mogens Jarvig – 65 år 

8. Bente Jørgensen – 60 år 

 

Vi ønsker stort tillykke. 

 

 

 
 

 

Den 22-08-2011 starter Vi op igen, efter en 

forhåbentlig dejlig sommer. Der er åbne 

døre I Mejsehuset kl. 19,00 alle er vel-

komme til mødet, hvor der ikke er nogen 

fast dagsorden. 

Bare en god snak om den kommende 

sæson.  

 

Med stor gildehilsen 

 

Victor 

 

 

Tur til Nakskov Fjord 
 

Som tidligere nævnt afholder Naturlauget 

en tur for gildebrødre og ledsagere til Nak-

skov Fjord 

 

søndag den 11. september. 
 

Vi mødes i Spejdervænget kl. 0900, hvor vi 

fylder bilerne op og kører til Nakskov 

Havn.  

Der starter turen med enten ”Postbåden” 

eller båden ”Gaia” (afhængig af antal til-

meldte) kl. 1000 og slutter kl. 1500. 

På turen vil Otto Paludan være bådfører og 

guide. 

Vores ønsker – og vejret – afgør, hvor vi 

går i land, men mulighederne er umiddel-

bart Slotø, Vejlø, Enehøje og Albuen.  

 

Prisen er også afhængig af antal tilmeldte: 

8-12 personer 225 kr. 

13-19 personer 185 kr. 

20 – 30 personer 140 kr. 

 

Medbring selv mad og drikke. 

 

Tilmelding til Torben på: 

E-mail tba@mknet.dk eller 

Tlf. 51 33 67 66 

Senest den 24. august  

(Jeg er bortrejst 26/8 - 2/9). 

Da vi højst kan være 30 i båden er det først 

til mølle. 

Naturlauget 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:tba@mknet.dk
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Tur til fuglereservatet ved Maj-

bølle torsdag, den 30. juni. 
 

Hele to deltagere har sørget for et referat af 

denne tur. I får begge referaterne her / tba 

 

Der var mødested ved Spejdervænget kl. 

18.30. 

 

I det blæsende og regnfulde vejr, mødte kun 

8 gildebrødre op. Det var Grethe og Erik, 

Susanne, Inge, Connie, Hanne K, Vagn og 

Mogens. 1 gæst havde utroligt nok valgt at 

cykle derhen.  

  

Efter lidt snak frem og tilbage blev man 

enige om at trodse elementernes rasen og 

køre af sted. man kunne jo altid finde et tørt 

sted at spise den medbragte mad, hvis det 

viste sig umuligt at spise i det fri.  

 

 

Ved reservatet er der jo kun et åbent 

udkigstårn. 

Man ankom i god behold til reservatet, og 

fik da også set nogle fugle. Der var svaner, 

gæs, blishøns og nogle få ænder. Men vi 

fandt hurtigt ud af, at der ville vi altså ikke 

spise. 

 

Så blev den våde cyklist samlet op og vi 

satte kursen mod Bangsebroskoven. Her 

fandt vi efter lidt søgen den store tipi, og 

her kunne vi så i tørvejr og læ nyde den 

medbragte mad og drikkelse. 

 

Da måltidet var vel overstået, gik vi tilbage 

til bilerne og sagde tak til hinanden for godt 

selskab efter en, trods vejret, rigtig hyggelig 

tur. 

Per Kobbernagel 

 

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

 

Vi skal mødes i Spejdervænget kl. 17.30.  

 

Jeg ringer til Susanne kl. 17.00 for at høre 

om det er aflyst på grund af regnvejr.  

 

Susanne sagde, at det ville blive afgjort 

nede i spejdervænget kl. 17.30, når vi så, 

hvor mange der mødte op. Hurtigt smøre en 

madpakke, lave kaffe og af sted. Otte gilde-

brødre mødte op, og en var cyklet i forve-

jen. Vi blev samlet i tre biler og kørte ud til 

fugletårnet i Majbølle. Cyklisten var 

ankommet. Vi gik op i Fugletårnet, Hvor vi 

stod i tørvejr. Fugle så vi ikke mange af; 

men vi så da nogle geder, og Susanne for-

talte om sin barndoms badeture ved Hjelm. 

 

Cyklen blev læsset på en bil, og vi kørte 

over til Bangsebroskoven for at spise vor 

medbragte mad i tørvejr i tipien inde i sko-

ven. Efter nogen søgen fandt vi den, så vi 

kunne spise vores mad i tørvejr og godt 

selskab. Efter kaffen vendte vi tilbage til 

Maribo. Tak til de andre gildebrødre for en 

hyggelig aften. 

 

Hilsen Vagn 

 

 

Nattergaletur 

Fredag d. 27. maj om aftenen mødte 26 

friske mennesker op, og var klar til den 

årlige nattergaletur.  

 

Nogle blev tilbage og tændte op i grillen, 

mens resten af os gik af sted. Vi gik fra 

Spejdervænget ned igennem mosen, hvor vi 

hørte nattergalen første gang, og videre 

langs golfbanen til Bønnersvig, hvor vi 
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efter et kort ophold forsatte tilbage mod 

Spejdervænget.  

 

Her var der i mellemtiden blevet ristet pøl-

ser og brød på grillen. Det var en rigtig 

hyggelig tur til trods for, at vejret ikke viste 

sig fra den pæneste side. 

 

Inge 

 

 

Forårstur til Sverige 

 
Naturlauget sendte os på gåtur d.13. – 15. 

maj rundt om Finjasøen i Skåne. 

 

   Vi startede kl. 15 i Maribo i egne biler og 

satte kursen mod Häsleholm Vandrehjem 

efter udlevering af kørselsvejledning. Selv 

forsøgte Lone og jeg os med en nyindkøbt 

GPS, der dog først ville fortælle os den 

rigtige retning, da det gik op for mig, at den 

skulle have at vide, at det var Sverige vi 

skulle til. Jeg troede at sådan en kunne 

tænke selv, men sådan bliver man heldigvis 

klogere efterhånden. Det lykkedes os som 

de sidste at nå destinationen, hvor alle ven-

tede på vores ankomst, så der kunne indta-

ges en velfortjent øl efter den lange køretur. 

 

   Vel installerede på et dejligt vandrehjem 

var der hyggelig komsammen med rødvin, 

snack, øl og vand. Der blev snakket, grint 

og fortalt så det var en ren fornøjelse, og 

alle var spændte på de kommende to dages 

strabadser, der på papiret var sat til en fod-

tur på ca. 25 km. En enkelt deltager ( Carl 

Christian )var dog allerede fra starten ude af 

stand til at gå, så bagagetransporten til 

næste overnatningssted blev varetaget af 

denne bilende vandrer. Senere skulle det 

vise sig også at være heldigt for endnu en 

deltager. 

 

   Om morgenen meget tidligt ( ved titiden ) 

kom vi af sted til fods med, for mit ved-

kommende en alt for tung rygsæk, der dog 

efterhånden blev lettere efterhånden som 

kaffe og andre fornødenheder blev flyttet 

fra ryggen ned i maven. 

 

   Alle startede meget målbevidste i retning 

af søen, som var målet for turen. Efter 

nogen tid opstod der tvivl om retningen, da 

vores lokalkort med vanlig turistmæssig 

præcision kun meget overordnet viste hvor 

vi befandt os. Der blev peget i alle retnin-

ger, og sågar et kompas kom i anvendelse 

(mærkeligt at et sådant instrument var at 

finde i denne flok). Enkelte var dog faste i 

mælet og ikke i tvivl om, at vi nok skulle 

finde søen. Og sandelig om det ikke også 

lykkedes. Jeg råbte straks på kaffepause, 

men nej nej ikke allerede. 

  

  Og der gik vi så med søen på vores venstre 

side i et fantastisk flot landskab, herligt 

vejr, masser af insekter (ikke stikkende hel-

digvis), gode mennesker omkring os, fugle-

kvidren, birketræer, blomster og spændte på 

om benene kunne holde til de mange kilo-

meter. 

 

   Finjasøen er en forkastningssø, der ligger 

i dalen mellem Matterödsåsen og Nävlin-

geåsen. I den sidste del af 1800-tallet sæn-

kede man vandstanden med godt tre meter i 

søen og flere steder kunne den gamle kyst-

linie ses. Omkring 1990 blev søen restaure-

ret og vandkvaliteten forbedret, så der i dag 

er et rigtigt godt vandmiljø. Fugle og fisk 

trives til gavn og glæde for lokale såvel 

som turister, der alle har glæde af en vel-

anlagt tursti med fugletårne, rastesteder og 

gangbroer i de meget spændende vådområ-

der langs søen. 
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 Undervejs lavede vi afstikkere til fugletårn 

og Finja Kirke. Den sidste var desværre 

lukket, men heldigvis var kirkegårdstoilettet 

tilgængeligt med almindelig kødannelse til 

følge. Over for kirken var der et busstoppe-

sted, der blev studeret indgående for 

afgangstider til vores næste overnatnings-

sted, men da der var en time til næste 

afgang og enkelte spage kommentarer om 

noget med at det var en gåtur vi var på, blev 

det besluttet, at vi skulle fortsætte som 

planlagt og valgte så den længst mulige rute 

ad snoede gangbroer gennem et ellers 

ufremkommeligt moselandskab langs søen. 

En spændende rute. Mosen sluttede og vi 

kravlede op af den gamle søbred og ind i et 

skovområde, der fremviste en anden frodig-

hed. Her var det så, at en enkelt deltager 

(Lone) pådrog sig en skade i det ene knæ og 

måtte forsynes med lånt vandrestav, Pinex 

og plaster. 

 

Hun haltede 

videre med 

sammenbidte 

tænder, mens 

der var over-

vejelser om 

tilrigning af 

båre, tilkaldelse af redningshelikopter eller 

anden form for nødhjælp. Hun er dog ikke 

gammel spejder for ingenting, så med sved 

på panden og på halvandet ben gennemførte 

hun turens første etape. Hun blev dog dømt 

til at være bagage den næste dag og blev 

med de øvrige kufferter stuvet ind hos den 

bilende vandrer. 

 

   Vel ankomne til Skyrupgården, hvor vi 

skulle overnatte kastede alle sig i kroens 

udendørs stolearrangement og råbte på øl. 

Det var ikke noget problem at få øl, men det 

viste sig, at der ingen servering var. Vi 

skulle selv hente øllet i baren indenfor. Det 

var lettere sagt end gjort. Det tog et sted 

mellem to og ti minutter at komme op fra 

stolen, rette benene ud og få gang i dem 

igen, og så skulle man også til at vælge 

mellem et utal af ølsorter, inden det blev 

muligt at kæmpe sig tilbage til stolen. En 

kraftig overvejelse om risikoen ved at sætte 

sig igen måtte med, inden de vederkvæ-

gende dråber ramte ganen. 

 

   Indkvartering og herlig aftensmad i en 

riddersalsagtig del af stedet blev efterfulgt 

af et helt nødvendigt Melodigrandprix i 

fællesrummet. Øl, vin og Whisky blev 

blandet med snak og de forjættende melo-

dier fra de deltagende lande. Der var vist en 

to tre stykker der magtede at holde sig 

vågne til den bitre ende. De kunne så med-

dele resultatet til den øvrige forsamling 

dagen derpå. 

 

   En god nattesøvn fik selv de stiveste ben 

til at fungere igen, så turen efter morgen-

maden og de selvsmurte madpakker kunne 

fortsætte. 

 

   Den sidste del af turen langs søen var 

også god, men kunne ikke helt præstere de 

samme afvekslende ting. Der var lidt lande-

vej og enkelte steder med manglende søud-

sigt. Til gengæld var der privatbesøg for 

nogle hos en venlig fisker, der gerne delte 

sit toilet med en halv snes turister. 

 

   En nattergal på tæt hold blev det også til.  

 

   Der var mange gode snakke undervejs 

begge dage. Der var mange gode oplevelser 

undervejs begge dage. Det var i det hele 

taget en rigtig god tur, der endte med et kik 

på det lokale loppis, inden bilerne blev 

taget i brug igen til en fælles oplevelse på 

Hovdala Slot, der var blevet genopbygget 

efter at danskerne havde brændt det ned den 

7.august 1678. Det var den gang snapha-

nerne raserede området. Hvorvidt sven-

skerne har tilgivet os denne udåd fremgik 

ikke, men vi blev da ikke smidt ud. 

 

   Det var så slut på turen og tilbage var kun 

at trykke på GPSens HJEM knap. 
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   Tak til alle deltagere for en meget god tur 

og tak til arrangørerne. Vi deltager gerne 

igen. 

 

Venligst Niels Erik Jehrbo. 

 

 

Friluftsgildehal 

Kråruplund 16.juni 2011 
Det, vi alle havde glædet os til, med alle 

sanser åbne, være et med naturen, satte, 

paradoksalt nok, naturen en stopper for, ved 

at åbne for sluserne med styrtregn lige 

inden vi mødtes. Heldigvis kunne vi i år 

rykke indendørs, i det nyrenoverede spej-

derhus. 

 

Mogens Larsen aflagde væbnerløftet og i sit 

indlæg talte han bl.a. om ærlighed og 

respekt, værdier han selv satte højt. Gilde-

mesteren sagde, at noget af det letteste er at 

aflægge løfte, sværere er det at holde det.  

I gildemestertalen reflekterede Victor over 

begrebet ”Ferie”. Vi blev ført behændigt 

rundt i hans egne oplevelser om ferie fra 

barndommen til voksenlivet. Startende med 

Gabriel Jensens ture for børn fra stenbroen 

til skov og strand. Ferierejser til Jylland 

med damplokomotiv til ophold på bonde-

gård. Teenagetiden bød på knallert-ture. 

Som voksen med familie foregik mange 

ture i telt.  

 

Herefter trak Victor en rød tråd fra Dansk 

Folkehjælps generalsekretær Claus Nørlems 

foredrag i Sognets hus, hvor der bl.a. blev 

talt om hjælpen til danske familier, som 

lever under fattigdomsgrænsen.  

 

Sluttelig stillede Victor det åbne spørgsmål: 

Tør Gildet påtage sig opgaven, at give soci-

alt udsatte børn oplevelser? Skal vi åbne 

Kråruplund for feriebørn? 

Gildemesteren opfordrede til, at tænke over, 

hvad vi kan gøre.  

 

Herefter ønskede han god ferie! 

 

Fem minutters Sct. Georg blev underhol-

dende holdt af Susanne. 

Hun kåserede over sin tid i Gildet. Optaget i 

2002 - Skatmester i 2005 med alt hvad det 

indebar, og det var MEGET!  

Hun benyttede lejligheden til at takke for 

samarbejdet i gildeledelsen og fortalte, det 

har givet hende meget at være en del af 

denne i seks år. 

 

Herefter læste Ella gildeloven, og hallen 

blev lukket. 

 

Gutte opfordrede til indsamling af briller, 

der ikke mere anvendes. 

 

 

 

Den medbragte mad blev nydt inden døre, 

ligesom Eftergildehallen også var forvist til 

at måtte foregå inde. 

 

Lejrbålet måtte undværes, og selv om Ger-

ner gjorde sit bedste for at underholde og få 

folk med i lege og sange, var det unægtelig 

ærgerligt, at Friluftsgildehal ikke kunne 

gennemføres udendørs. 

 

Trods alt en god oplevelse, hvor vi blev 

mindet om, at der er noget der er større end 

os! Og heldigvis for det! 

 

Helle 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt-  Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.-  Tlf. 5486.1779 E-mail: Kihas1@hotmail.com. 
 

 
 

      KALENDER: 

Mandag d. 6 juni: Sæsonafslutning, Gavnø Slotspark. 

Uge 28: 1. Gildes sommer-hygge-arbejdstræf i Sørup. 

Torsdag d. 8. September: Friluftsarrangement kl. 18. 

 
 

Der er arbejde nok til dem der vil arbejde! 
Men der var også plads til hygge, 
på vores arbejds-hygge og grillaften, 
der blev bl.a. muret, spulet tag og 
vasket af i køkkenet. 

I næste omgang skal huset males og 
taget spules færdigt, hvorefter det 

også skal males. 
 

Under hyggen med grillen kom ideen til, 
 

 
 
 
 
 

Gildetræf i uge 28 for alle der har lyst til 

at deltage – familie, venner m.fl. – vi 

planlægger ugen når vi er der – vi arbej- 

der – vi kører til stranden med ungerne – 
vi tager på tur. Du/I kan komme når det 

passer Jer. 
Alt sammen hvis huset ikke bliver lejet ud. 

Er du interesseret så kontakt Ole S. 
 

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

 

Sæsonafslutning mandag den 6. juni! 
I Gavnø slotspark, 

hvor vi alle møder ved parkeringspladsen kl. 18. 

Vi medbringer vores madkurv, drikkelse mv. Skulle vejret mod forvent- 
ning ikke være med, os giver Anja og Espen husly til indtagelse af de kuli- 
nariske herligheder og sætter vand over til en kaffetår. 

Vi satser på en aftale om samkørsel fra Nykøbing F. ved 17 tiden. 
Ring til gildemesteren på tlf. 2330 9343. 

Vi glæder os til at se Jer på disse kanter! Anja og Espen. 

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

Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, nogle af os 
vil aflægge Verdens Jamboreen i Sverige et besøg, ses vi igen den 8. sep- 

tember til et arrangement i vort område – flere ting er i spil, men de sid- 
ste aftaler skal lige på plads. Vi skal dog mødes kl. 18. 

 

Gildeledelsen ønsker alle en god sommer! 
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Aktivitets og møde kalender: 
  
 

                                                           

                         Friluftgildehal kl18.30 Gruppe 4 arrangerer. Gruppe 3 referat 

 

 

 

 

 

 
                 Gildemøde   Gruppe 1 arrangerer.  Gruppe 2 referat 

 

 

 

FRILUFTSGILDEHAL tirsdag den 16.august 2011 kl. 18.30 

 
4.gruppe indbyder til friluftsgildehal med overflytning i ”Anlægget” i Stubbekøbing. 

 

Bemærk det ændrede tidspunkt! 

 

Efter gildehallen spiser vi vores medbragte mad, siddende på vores medbragte klapstol 

og undervejs vil Jørgen Hansen fortælle om ”Anlæggets” historie og udvikling op til i 

dag. 

 

På glædeligt gensyn på gruppens vegne 

Birthe 
 

 

 

 

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: moelvig50@gmail.com 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

Er du forhindret, så meld afbud til:  

GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62  

Mail: cegeskovp@gmail.com  
så vidt muligt senest 5 dage før. 

Er intet andet er anført - afholdes  

Gildemødet /- hallen i Kudu hytten  

Poul Martin Møllers Vej, Nyk. F. Kl. 19.00 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Foredrag til 

Gildemøde 8.september kl. 19.00 
 
Foredragets titel er ”Nynazister i Tyskland og internationalt” og skal gennem 

forståelse af den historiske udvikling af nationalsocialismen forklare, hvorfor det ikke 

er et isoleret tysk problem, og hvorfor det stadig er attraktivt for nogle mennesker.  

 

Gruppe 1 

 

Jytte P  

 

  

 

 
 

 

 

Mærkedage: 
 

Jens Åge Pedersen   75 år den  9.  august 

Lis Halling        75 år den 16.  september 

 

Vi sender et STORT tillykke til dem begge. 
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen august måned 2011 

 

Lokalredaktør: 

 

 
Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby Tlf. 54605370 

 

Emil: helgelund@stofanet.dk 

 

 

 

Jeg ved ikke hvor langt overvejelserne kom med 

udsendelsen af Liljen i juli måned, alt andet lige 

at juli nummeret i mange år ikke er ud 

kommet.Dog stod der på bagsiden af nummeret 

fra juni,  at deadline for juli  nummeret var den 

15/07. Jeg ved heller ikke hvor mange af 

lokalredaktørerne, der blev afkrævet et indlæg. 

Men det bør kunne aftales i distriktet, om den 

gamle aftale om, at Liljen kun udkommer i 11 af 

årets måneder fortsætter. Lad os få en aftale om 

det, og for min skyld er aftalen om at liljen kun 

udkommer 11 gange om året - en hel fin ordning. 

 

Den 18 maj var vi på løvspringstur. Den gik til 

Skelsnæs Pavillonen. Vi parkerede vores biler 

ved kørervejen, og gik den smukke tur i gennem 

den nyudsprungne bøgeskov. Vejret var rigtig 

med os den forårsaften, men måske en smule 

kold. Vi spiste vores medbragte mad i pavillonen 

med lukket dør ud til naturen, så myggene den 

aften gik glip af et måltid.   

 

På vores tur derud stødte vi på en rigtig 

forårsbebuder, en af Danmarks fredede orkide 

arter. Den rødlistede maj Gøgeurt.              

 

     

                          Maj Gøgeurt 

 

 
 

 

Den 17 juni fejrede vi vores treogfyrretyvende  

års fødselsdag, og traditionen tro blev det  

afholdt i Toms sommerhus i Kramnitze. Dette 

selvom der i huset havde været ubudne gæster 14 

dage før vores komsammen. Vi fik spillet vores 

årlige petang dyst, hvor de der vandt, var en 

smule højtråbende og stor skrydende. Ja, det er 

svært at tabe og vinde med samme sind. 

 

 

Den årlige dyst. 

 

 
 

Hus-kat!! 
 
Det første møde i det nye gilde år går til 

Holten Strand ved Nysted. Vi mødes på 

Rødby Torv  kl. 1800 den 29. august. 

                                                                                 
                                                                                                                                         

 

 

              

 
Dirk Turpin knob 

 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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SAKSKØBING. 
Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

At huske i august: 
24, Friluftsgildehal. 

 

Friluftsgildehal. 

Onsdag den 24. august kl. 19 i ”Mejsehuset”, Spejdervænget i Maribo. 

Gildebrødre og fæller mødes til friluftsgildehal og efterfølgende hygge med  

medbragt mad og drikke samt kaffe, hvortil gruppe 3 har hjemmebag med. 

Der er lagt op til en festlig gildehal, da en gildebror i september har  

50 års gildejubilæum, og dette vil vi fejre på friluftsgildehallen, hvor også 

vores distriktsgildemester Lis Mølvig Henriksen vil deltage. 

OBS: ”Fæller” er meget velkomne til også at deltage i selve gildehallen. 

Der er som sædvanlig ikke tilmelding til denne aften, men vi regner med 

at se alle, friske og udhvilede efter en forhåbentlig dejlig sommer. 

Lone Gr. 3. 

 

Kære Jørgen ”Brugsmand”. 

Den 25. september er det 50 år siden, du blev gildebror i Sct. Georgsgildet i 

Sakskøbing. Mange oplevelser har der været igennem årene, og hvem husker 

ikke mangen dejlig sommeraften i Spejderhytten ude i Vålse Skov, - det var i 

de gode gamle dage…. 

Brugsen i Nr. Vedby var dit domæne, - og vi har vi har rigtignok hørt om,  

hvordan din gruppe dengang fejrede dig til dit 25 års jubilæum i Brugsen, 

”sølvbryllup”. 

Mange gildeopgaver har du haft påtaget dig gennem tiderne, - poster på alle slags løb, 

arbejdet med de store fester osv., lykkehjulsbestyrer, ja endog skatmesterposten har 

du haft og altid har du været der med dit smittende humør og en frisk bemærkning. 

Da du gik på efterløn og flyttede til Sakskøbing, - blev det bl.a. telefonkæderne, 

der optog dig, - du er leder af en kæde, og ikke mindst er du ”nøglemand” en betroet 

post med at hente og bringe nøgler hos Falck i Maribo. 

På det seneste har du valgt ikke at være med i gruppearbejdet, men vi håber at 

se dig til mange gildearrangementer fremover og ønsker dig rigtig hjertelig tillykke 

med dit 50 års gildejubilæum.    

På vegne af gildeledelsen 

Jørgen gm.  

 

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Motionspladsen. 

Efter instruktør Hanne Kofoeds besøg den 16. juni kom vi endelig rigtigt i gang 

med vores ”tirsdagshold”,  og på (måske ikke utallige) men på en del opfordringer, 

er vi nogle stykker fra gildet, der møder op for at hjælpe og vejlede, men vi kunne 

sagtens være flere, så bare kom. Det er tirsdag kl. 14-16, eller hvor længe man nu 
har  

lyst. På firmaet ”Sundhed&Livsmod”s hjemmeside, kan vi både finde videoer og  

dejlige billeder fra vores egen motionsplads. – Gå ind på www.sundhedoglivsmod.dk 

og klik videre, - men allerbedst brug selv pladsen, når som helst I har tid og lyst. 

Vi ses. Birgit (red.)  

Nattergaletur. (ref.) 

Fredag den 27/5 kl. 19.00 mødtes vi (14 gildebrødre/fæller) ved Frilandsmuseet i Maribo. Gerner 
havde allieret sig med naturvejleder Uffe Nielsen, som guide på en tur i Kidnakken. Vejret var 
blæsende og råkoldt med spredte byger, men i skoven var der for det meste læ for byger og 
blæst.  Uffe Nielsen er en fremragende fortæller og meget vidende. Vi fik megen viden om skovens 
træer, planter, svampe og fugleliv. Vi hørte nattergalens klare triller og i det udkigshus som er 
opsat ved Maribo sø, så vi ynglende fugle og ænder med ællinger. De små 2 timer som rundturen 
varede fløj af sted, og vi sluttede aftenen ved borde-og bænkesættene ved Frilandsmuseet, med 
udsigt over Maribo sø. Her indtog vi vores medbragte kaffe suppleret med Hanne´s dejlige muffins.  

Tak til Uffe Nielsen, Gerner og gruppe 4 for en god aften. 

Ref. Annelis, gruppe 5  

  

 

 

 

  

 

 

http://www.sundhedoglivsmod.dk/
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Kære alle. Lidt nyt fra webredaktøren. Jeg har i dette nummer, på opfordring, 

ændret sidenumrene, så indlægene starter fra side to. Dette skulle gøre det 

nemmere med udskrift fra bladet, hvis det er specielle sider man ønsker udskrevet. 

Dette skyldes at i Adobe reader vil forsiden også tælle som en side. Det er nu sådan 

at ønsker man specielle sider udskrevet, skal man følge side numrene i bunden af 

siderne.  

Derudover har der været lidt forvirring omkring hvor mange numre der skulle 

udkomme over året. Da jeg kun modtog materiale fra ét gilde til Juli nummeret blev 

dette udeladt. Jeg foreslår at det tages op på en distrikts møde hvor mange numre 

der ønskes, så dette ligger fast. 

Tilsidst blot en påmindelse om at hvis der er nogle spørgsmål, eller noget på siden 

der ikke fungere/kan gøres bedre, så send mig en mail. 

 

De bedste sommerhilsner 

Webredaktøren  

Mail: webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

PS: deadline for materiale til næste Lilje er 15/8, sendes til jeres lokal redaktør. 

mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk

