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Månedens ubrugelige viden: 

Vores solsystem roterer en gang rundt om centrum af vores 

galakse pr. 300 millioner år 
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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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 Lolland – Falster Distrikt       2011 – 2012 

 

Siden sidst…… 

 

 

Landsindsamlingen er nu tilendebragt og det har været en stor udfordring for alle i år, da der har 

været massive IT-problemer, helt frem til onsdag før indsamlingen var der endnu ikke styr på det, 

hvilket har gjort det til en vanskelig opgave at få styr på indsamlingen, indsamlerne og alt andet. 

Nu er det så overstået og gode og trofaste indsamlere samt koordinatorerne, har løst opgaven 

endnu engang med resultater der kunne være bedre, da det igen i år har været svært at skaffe 

indsamlere til alle ruter. 

Følgende resultater fra Lolland – Falster: 

By           Indsamlet beløb                Indsamlere 

Nykøbing Falster 2011  28.673,00  30  

Nysted 2011  5.383,00  7  

Nørre Alslev 2011  9.668,00  8  

Sakskøbing 2011  11.179,00  10  

Stubbekøbing 2011  4.880,00  4  

Sydfalster 2011  11.176,00  11  

Guldborgsund i alt  70.959,00  70  

Holeby 2011  10.493,00  13  

Højreby 2011  5.015,00  4  

Maribo 2011  23.105,00  22  

Nakskov 2011  16.621,00  22  

Ravnsborg 2011  1.061,00  5  

Rudbjerg 2011  0,00  0  

Rødby 2011  9.814,00  10  
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Lolland i alt  66.109,00  76  

Fellowshipday  

Blev desværre ikke det største tilløbsstykke, men de gildebrødre som valgte at deltage fik helt 

sikkert en spændende oplevelse og indsigt i MAF (Mission Aviasion Fellowship) som en helt 

ekstraordinær organisation, som gør en stor forskel i de mange lande, hvor de flyver ud med 

nødhjælp – læger og plejepersonale samt meget andet. 

Arne Puggaard var meget inspirerende og fortalte levende om alle de opgaver der bliver løst hver 

eneste dag. 

 

Året går på hæld…. 

Snart er alle dagene brugt op for 2011 og så står 2012 og banker på…. 

Men først skal vi nyde december, med alle de søde hemmeligheder, forberedelserne til den søde 

juletid men kager, knas og konfekt og selve juleaften med den dejlige julemad, ris a la mande og 

alle vore traditioner som nok er ens, men alligevel har hver familie sit eget sæt ”regler” for hvordan 

en rigtig jul skal være. 

 

 

 

       Glædelig jul  

 

 

 

 

Hvad det nye år vil bringe ved vi af gode grunde ikke endnu, men vi kan jo håbe på at der kommer 

noget godt til alle. 

 

Godt Nytår  
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Midtvejstræf 2012 
 

 
Fra 7. til 14. juli, ved Amagerhuset i Sørup på Falster 

Det er 16. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf ved 

Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til 

statsskoven i et fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44. 

Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år hvor der ikke 

var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. 

Træffet er et uformeldt ”sammenrend” af gildefamilier og 

gildebrødre fra hele landet – der kommer med eget telt eller 

campingvogn, (der er ikke strøm på pladsen, køleelementer kan fryses). 

”Sir Georgs Inn” er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes vel 

tilberedt varm aftensmad, ved tilmelding dagen før – det er også her 

der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen. 

Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær 

veksler med tur tilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt 

muligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, lejrbål, 

friluftsgildehal, åle gilde og den afsluttende grill bøf spisning med 

indlagt spontan underholdning i haven hos ”Sir Georgs Inn”. 

Træffet er fra lørdag den 7. juli kl. 15, (lørdagene er eneste dage, 

hvor der ikke serveres mad i Sir Georges Inn) til engang i løbet af 

dagen lørdag den 14. juli. 

Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. 

Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn – børn 15 kr. pr. døgn. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringning 

eller en mail, til ”Midtvejslauget”, som også kan besvare evt. 

spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. 

Vi ses til Midtvejstræf 2012, 

 på laugets vegne Ole Simonsen, tlf. 23 30 93 43, E-mail: osscout@gmail.com 
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Zaxsez lander i Vordingborg! 
Der bliver fart over feltet, når op til 240 spejdere fra hele landet mellem 13 og 17 år 
kommer til Vordingborg for at finde ud af meget mere om menneskerettigheder, 
lande i krig og undertrykkelse! 
 

Zaxsez inviterer for tredje år i træk spejdere fra 
hele Danmark med til et spejderarrangement, de 
sent vil glemme! På kun 2 år er Zaxsez vokset fra 
at kunne rumme 30 patruljer til nu at kunne 
invitere op til 40 patruljer med til årets 
arrangement! 
 
Zaxsez er et arrangement hvor vi forsøger at 
rykke spejdernes grænser for hvad der synes 
normalt. Vi holder fast i en solid fantasiramme og 
kører den derud hvor der ingen vej er tilbage. Og 

hos Zaxsez er der ingen grænser for, hvad der kan ske! 
 
Zaxsez er ikke nødvendigvis et arrangement, hvor der lægges vægt på de fysiske 
udfordringer – i 2012 regner vi med at spejderne samlet set kommer til at gå 10-15 
km. på hele weekenden, fredag til søndag inkl. Natløb. Til gengæld forsøger vi at 
skabe nogle andre udfordringer for spejderne. Udfordringerne ligger i 
spejderværdierne, hvor langt vil spejderne f.eks. gå for at bevare det gode 
kammeratskab? Patruljedynamik og patruljearbejde bliver sat i højsædet og på de 
fleste poster vægter spejderværdierne højere på pointskalaen end den egentlige 
opgave – for hvad betyder det, at spejderne har kunnet rejse et telt, hvis de er blevet 
uvenner undervejs? 
 
I 2012 handler Zaxsez om undertrykkelse, krig og 
menneskerettigheder. Vi sætter endnu engang 
tingene på spidsen og arbejder ud fra sloganet: 
”Don’t tell it – SHOW it!” 
 
Zaxsez skal i 2012 bruge op til 200 hjælpere M/K, 
heriblandt skal vi i særdeleshed bruge ca. 30 M/K i 
alderen 60+… Opgaven er en post lørdag fra ca. 9.00 
til 17.00 inkl. 2 timers frokostpause (frokost kan 
”købes” ved tilmelding til en pris af kr. 20,-). Er det 
noget for dig? Så kontakt løbsleder Merete Stryhn 
Lohse på merete@zaxsez.dk / 28 73 92 44 eller  
Gildebror i Sakskøbing Sct. Georgsgilde Birgit Lohse  
på kasserer@zaxsez.dk eller 54 70 41 61. 
 
Har I lyst til at komme og kigge på hvordan sådan et stort arrangement løber af 
stablen, kan I melde jeres ankomst på zaxsez.dk fra den 1. februar. Vi byder jer 
velkommen på vores HQ fra lørdag eftermiddag og viser jer gerne hvor vores 
natposter skal være, så I kan køre en tur og se dem blive sat op. Vi vil dog gerne 
bede om ”arbejdsro” ved vores kørende poster for at spejderne kan få den bedste 
oplevelse. 
 
Vi glæder os til at mødes i Vordingborg og håber at vi kan drage nytte af et gensidigt 
samarbejde mellem Zaxsez og Sct. Georgsgilderne i 2011 / 2012! 

Billede fra 2011, hvor terrorister sprang et hus 
i luften foran spejderne. 

Zaxsez 2012 temalogo. 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

December 

 

Ingen arrangementer. 

 

Januar 

 

8. Nytårsparade / Nytårstaffel 

25. Nytårsgildehal 

 

 

 

 

 
 

Lokalredaktionen ønsker, at I alle får en 

dejlig jul, og at 2012 bliver et godt år for 

jer. 

 

/ tba  
 

 

 
12.000 danskere indsamlede 13. november 

12 millioner kr. til flygtninge i verdens 

brændpunkter 

 

I Maribo fik 22 indsamlere 23.105,50 kr. i 

bøsserne. 

Gildemesteren med frue og datter snuppede 

hver en rute, og jeg udleverede bøsser. 

Indsamlingen gik godt.  

Alle, bortset fra en, havde stort set kun 

mødt positive mennesker (en del stadig i 

nattøj) på deres tur. 

 

Hilsen Susanne 
 

 

I skrivende stund arbejdes der på højtryk 

dels med de sidste forberedelser til vores 

fødselsdagsgildehal og ikke mindst til jule-

bazaren.  

Når I sidder med Liljen i hånden er begge 

dele overstået og forhåbentligt er det hele 

gået rigtig godt. Jeg forestiller mig, at gil-

dehallen og festen har været noget ganske 

særligt og at vi nu kan tænke tilbage på det 

med glæde og tilfredshed.  Jeg kan da heller 

ikke forestille mig andet end at vores jule-

bazar er gået lige så godt og har været lige 

så hyggelig som altid. Vi har jo i år fravalgt 

at holde julemøde, da disse aktiviteter er 

faldet så tæt på hinanden.  Til næste år skal 

vi da selvfølgelig igen holde julemøde. 

Alle skal her have en stor tak for deres ind-

sats både med gildehallen og med julebaza-

ren. Samtidig ønskes alle gildebrødre med 

familie en rigtig glædelig jul og et velsignet 

godt nyt år.   

 

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen    

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Nytårstaffel  
 

Det nye år – 2012 – vil igen blive startet 

med, at spejdere, FDF´ere og gildebrødre 

med ledsagere mødes på Torvet  

SØNDAG DEN 8. JANUAR 2012 KL. 13.  
Her vil der blive holdt nytårstale og alle går 

herefter til Domkirken, hvor der kl. 13,30 

vil være gudstjeneste under ledelse af Bir-

gitte Flensburg.  

Kl. ca. 14 går alle til Sognets Hus, hvor 

spejderne og FDF´erne får lidt godt til 

ganen og alle ledere, bestyrelsesmedlem-

mer, seniorer, gildebrødre samt ledsagere 

går ind i Sognets hus, hvor der udover lidt 

godt til maverne/ganerne også vil komme 

indslag fra Lisbeth Bælum, som vil fortælle 

og vise billeder fra sin tid i Kina. Prisen for 

gildebrødre og ledsagere er kr. 50, som 

dækker mad og drikkevarer.  

Tilmelding skal ske til Besse –  

SENEST den 28. december 2011.  

Vi håber, at se rigtig mange gildebrødre 

med ledsagere denne dag – det er her vi har 

mulighed for at få en snak med repræsen-

tanter fra de enkelte korps.  

Med gildehilsen og godt nytår til alle gilde-

brødre og deres familier.  

 

Spejderlauget  
 

 

Nytårsgildehal. 
 

For at opfriske hvordan Gildet gjorde tidli-

gere indbydes der herved til nytårsgildehal 

Bangs Have den 25. januar kl. 19,00. 

Det er en åben gildehal.  

Lange kjoler og smoking er naturligvis ikke 

en betingelse. 

Der serveres to stykker smørrebrød samt 

kaffe og kransekage for 105 kr. Drikkevarer 

købes individuelt. 

Tilmelding senest den 18. januar til Helge 

på Tlf. 54 78 03 31 eller 

e-mail helgele@mknet.dk  

 

Debatlauget 

I uge 30 (den 21. – 

29. juli) 2012 mødes 

35.000 børn og 

voksne i Holstebro. 

Det er spejdere og 

ledere fra de 5 inter-

nationalt anerkendte 

danske spejderkorps, 

som mødes. Der vil også komme spejdere 

fra hele verden, FDF´erer, fritidsklubber og 

andre er også inviteret til at deltage i lejren.  

Lejren er opdelt i bydele, hvor hver kom-

mune udgør et kvarter, så spejdergrupper i 

Lolland kommune udgør ”kvarter Lolland! 

Og skal ligge i bydel B.  

Der har allerede været afholdt 2 møder for 

kvarter Lolland og her har vores gildeme-

ster også deltaget i møderne. Gilderne har 

jo som en vision for 2012 at deltage i Spej-

dernes lejr.  

Grupperne fra Lolland har bl.a. planlagt en 

forweekend den 21. og 22. april 2012 for at 

lære hinanden bedre at kende og for at 

planlægge en rigtig god ”Lolland-lejr”.  

M.h.t. gildet engagement i lejren, så ser det 

p.t. ikke ud til, at der bliver brug for vores 

arbejdskraft i kvarter Lolland – men gilde-

brødre, som ønsker at deltage i lejren kan 

evt. tilmelde sig de jobs, der er i bydel B 

(butikker, restauranter, teknik m.m.m.)  

Hvis der er gildebrødre, som har planer om 

at deltage i lejren, så kontakt undertegnede 

– vi er nogle stykker, som har talt om at 

deltage i lejren som hjælpere.  

 

”Besse” 
 

 

 

mailto:helgele@mknet.dk
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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 
 

 

 
En god aktivitet for gruppe, Clan og enkeltpersoner kunne være –↓ 
 

Der startes i år fra spejderhuset på Poul Martin 
Møllersvej kl. 9-11og sluttes senest kl. 13,30. 

Der er korte og lidt længere ruter. 
 

Og så er du klar til - 
 

Julestue mandag den 5. december kl. 18.30. 
På Bogfinkevej 37, 4800. 

Vi skal have lidt god julemad til en rimelig pris  
og du er mere end velkommen til at tage din samlever med. 

 

Hver deltager skal medbringe en til ukendelighed, sirligt i julepapir 
indpakket gave til en værdi af max 20 kr. 

 

Vi vil gerne have tilmeldingen inden  
1. december på tlf. 23 30 93 43 (D&0) 

Vi glæder os til at se alle i højt julehumør – HO-HO-HO gamle Gr. 2 
 

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

Nytårsgildehal torsdag d. 12. januar kl. 19, på Bogfinkevej. 
– glæd dig – 

Det er GildeClanen der trakterer med det kulinariske og underholdningen – vil 
du sikre dig en plads så –  
Tilmeld dig allerede nu på tlf. 2330 9343. eller osscout@gmail.com  senest d. 8. Jan.  

 

******************************************* 
 Skatmesteren meddeler at, det er sidste udkald for indbetaling af kontingent! (Husk når 

du indbetaler dit kontingent, at angive dit navn og hvilket kvartal indbetalingen er for) 
 

******************************************* 
Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år! 

 
Der er så dejligt – derude på landet – ved skoven! 

I uge 28 2012 skal der være midtvejstræf – 
så vi skal i foråret i gang med at fikse hytten lidt op.  

 

    ”Amagerhuset” i Sørup på Falster kan bookes for  
udlejning på tlf. 54 85 30 98 

 

KALENDER, december 2011og januar 2012:  

Søndag d. 4. december: Julemærkemarchen 

 

Mandag d. 5. december: Julestue kl. 18.30, på Bogfinkevej.   

 

Torsdag d. 12. januar: Nytårsgildehal kl. 19, på Bogfinkevej.                                

 

mailto:osscout@gmail.com
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Aktivitets og møde kalender: 
                                                      

       
              

                 Julemøde.  Grp. 4 arrangerer. Grp. 3 referat 

 

 

 

 
                       5. Nytårsgildehal Grp.2 arrangerer. Grp1 referat 

                       8. Nytårsparade 
        

 

Mærkedage: 
 

23. december kan Anni Pedersen fejre sin 70 års fødselsdag  

 

Vi ønsker tillykke med denne dag. 

 

 

Julemøde tirsdag den 6. december 2011.  

 
Gruppe 4 indbyder til Julemøde i KU-DU hytten kl. 18.30  

Gruppens forplejningsafdeling vil servere varm mad, og senere vil der blive lidt 

underholdning, hvor alle kan deltage. Pris pr. deltager kr. 35.00, ekskl.. drikkevarer. 
 

Venlig hilsen gruppe 4 

 

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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Referat fra gildehal tirsdag den 8. november 2011. 
 

Vi holdt gildehal sammen med 1. Nyk. gildet, da vi havde fælles fødselsdag.  

Susanne Nielsen blev optaget som gildebror i 2. Nykøbing gildet.  

Derefter holdt Mona gildemestertalen, hvor hun tog udgangspunkt i H.C. Andersens 

eventyr, Det er ganske vist, om en høne som kom til at pille en fjer af, og som i sjov 

sagde, jo flere jeg piller af, jo dejligere bliver jeg nok. Som vi nok alle ved blev det til 

fem høns inden historien var gået rundt.  

Herefter holdt Flemming Sunke 5. min. Sct. Georg. Han havde netop læst en artikel i 

Jyllandsposten med overskriften ”Det er aldrig for sent at handle” hvor en plan kunne 

se således ud: 

  

1. At sætte mål og nå dem 

2. Hvad forhindre dig 

3. Skab motivationen 

4. Bryd mønsteret  

5. Det nye alternativ og planen 

6. Den gode afslutning                                                                                                                                                                                                                    

 

Dette var tænkt i gildesammenhæng. 

Derefter fortalte han en lille historie om Gandi, som alle indere opsøgte for at få råd 

fra. Det drejede sig om mor med en dreng, der havde sukkersyge. Hun fik først svar 

efter 3. gang hun kom, hvor han sagde til drengen: du må ikke spise sukker. Det holdt 

han så op med. Det forbavsede kvinden hvorfor hun skulle komme tre gange for at få 

den besked, men Gandi svarede: fordi jeg selv indtil i dag har spist hvede – på trods af, 

at jeg ikke kan tåle hvede. 

Efter gildehallen fik vi en dejlig 3 retters menu. 

Derefter kunne Ole Simonsen fortælle, at til næste år den 8. november havde 1. gilde 

70 års fødselsdag.  

 

 

Birthe R. 



13 
 

                          
 

          Sct. Georgs gildet i Rødby 

 

December 2011 

 
Lokalredaktør: 
Helge Lund  tlf. 54605370 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Fellowship aftenen på det gamle sygehus i 

Sakskøbing, var en rigtig god aften, med et 

interessant foredrag, der blev holdt af formanden  

for den danske afdeling af  Mission Aviation 

Fellowship (MAF) Arne Puggaard. 

 

Vi var mødt 29 gildebrødre op, hvilket var et noget 

magert fremmøde, der sikkert kan tilskriver 

forvirringen omkring møde afholdelses datoen. 

 

Jeg må indrømme, at jeg aldrig har hørt om denne 

nødhjælps organisation før denne aften. 

 

Under sloganet ”MAF flyver for livet”  fortalte 

Arne Puggaard om, hvordan organisationen ved 

hjælp af små  fly kan komme til afsides steder på 

jorden, hvor det ellers ville have taget flere dage at 

komme frem til. Isolerede områder hvor transport 

på landjorden er meget tidskrævende og besværligt 

eller næsten umuligt. 

 

  Organisationens arbejde består mest i at yde 

effektiv flytransport til nødhjælpsorganisationer, 

lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber, eller 

at transportere syge og til skade kommende, 

fødende kvinder hvor fødsels komplikationerne er 

blevet så store, at vedkommende må indlægges på 

et hospital. Ligeledes løses opgaver med at bringe, 

medicin, nødhjælp, læger, sygeplejersker, præster, 

missionærer samt evangelister til vanskelige 

tilgængelige områder.        

 

En uhyre interessant organisation der som så mange 

andre nødhjælpsorganisationer kæmper om de 

penge, der er til rådighed i et marked, der er 

voldsomt trængt. 

 

Efter indledning af Arne Puggaard  var der et lettere 

traktement, og man skulle tro, at mit bøn var blevet 

hørt, der blev ikke servere brun sovs, kartofler og 

oksesteg sent på aftenen. Tak!   

Dette traktement vi fik, var dejligt, ganske enkel og 

udmærket. 

 

Lis distriktsgildemester tale fortsatte i samme 

internationale spor, her refereret hun til ”Verdens 

bedste nyhed”, der henviser til FN’s målsætning,  

der tages udgangspunkt i perioden 1990 og frem til  

2015, hvor man ønsker at nå en række udviklings 

mål. Denne kampagne: ”Verdens Bedste Nyhed”  

sætter fokus på, at udviklingen er på vej i den 

rigtige retning. Kampagnen er skitseret i følgende 8 

ambitiøse mål. 

 

1. Halvere fattigdom og sult. 

2. Opnå grundskoleuddannelse til alle. 

3. Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd. 

4. Mindske børnedødeligheden med 2/3.  

5. Mindske mødredødeligheden med ¾. 

6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre 

sygdomme. 

7. Sikre udviklingen af et bæredygtig miljø. 

8. Globalt partnerskab. 

         

                                                                                            

 

                                                                                      

                                                                                       

 

Piktogram af de ambitiøse 8 FN mål. 

 

De 5 min Sct. Georg blev holdt af Solvej, hvilket 

var en meget humoristisk beretning, om en rejes i 

Cuba. 

 

Fellowship aftenen blev holdt i bygningerne, der i 

sin tid husede Sakskøbing Sygehus. For min hustru 

var dette gensyn meget interessant, her var hun 

ansat i en kortere periode for 55 år siden. 

 

Husk – at. 
 

Gade salg den 3. dec. Fra kl. 10 – 13 

 

Alle ønskes hermed en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår. 
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com     
 

 

 

At huske i december: 

 
07. Julestue. 

24. Jul for enlige. 

Januar 2012. 
08. Nytårstræf. 

09. Nytårsgildehal. 

 

Kære gildefolk. 

I skrivende stund er julemarkedet ikke afholdt, - men det er lige før ……… 

og så det sidste, - det er alligevel lidt underligt, - men lad os se, hvordan det går og så 

begynde at tænke i nye baner. 

 – Juleaften for enlige, - det er der ikke lavet om på, det afholdes den 24. kl. 14-18 i 

Lions Clubs hus på Industrivej. Igen i år håber vi, 

at I har lyst til at hjælpe, - ring venligst 54704161 – 52242235 og lad os snakke om 

det. Det vil primært være kl. 16-18, der er størst behov, altså hjælp til anretning og 

servering af julemiddagen. – Men forinden ses vi selvfølgelig til julestue den 7. dec. 

GLÆDELIG JUL vil gildeledelsen gerne ønske alle gildebrødre og jeres familier. 

Gildehilsen Jørgen gm. 

 

 

 

 

 

JULESTUE. 
Onsdag den 7. dec. kl. 18.00 på Saxenhus. 

Der vil være lidt lækker julemad, kaffe og småkager til kr. 100,- pr. kuvert. 

Øl, vand og snaps kan købes. Vi håber, at rigtig mange møder op – og i godt humør, 

TILMELDING gruppevis til Lotte på 40203194 senest den 2. dec. 

På gensyn – Lotte Gr. 1. 
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NYTÅRSGILDEHAL. 
Den 9. januar 2012 kl. 19.00 på Saxenhus. 

Vi starter vanen tro med et glas champagne og ønsker hinanden godt nytår! 

I eftergildehallen sørger gruppen for, at der er lidt godt at spise og drikke 

Samt kaffe og the. Dette vil være til absolut rimelig pris. 

Hvad aftenen ellers byder på, er i skrivende stund på ”tegnebrættet”, men vi 

Garanterer, at det bliver en festlig aften. 

TILMELDING gruppevis til Lone Andersen tlf. 42322525 eller  

Lb.andersen@privat.dk senest den 3. januar. 

På vegne af Gr. 3 – Lone Andersen. 

 

Skovtur for medarbejdere på Vandrehjemmet den 3. november 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle havde en dejlig 

dag med udfordringer 

ved søen. 
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Referat fra Åben Gildehal den 8. november 2011 på Saxenhus 
 

I programmet stod der Åben Gildehal med efterfølgende foredrag ved Roland – tidligere spejder i 

Sakskøbing og tidligere medlem af Sirius patruljen gennem 26 måneder i 2008, 2009 og 2010. 

Det var rigtig dejligt, at se hvor mange gildebrødre og gæster, der havde taget i mod invitationen.  

I Gildehallen benyttede Jørgen lejligheden til, at fortælle nye gildebrødre og gæsterne, om Gildets 

formålsparagraffer, samt et lille historisk tilbageblik på alle de humanitære opgaver som 

Sakskøbing Gildet gennem årene har taget initiativ til at starte og gennemføre. 

I eftergildehallen blev der virkelig kræset for os. Der blev serveret en fantastisk lækker og meget 

flot anrettet kyllingesalat med dressing og flutes. Efterfølgende var der kaffe og flotte hjemmebagte 

muffins. 

Da alle havde nydt maden, startede Roland sit spændende foredrag. I over 2 timer 

tryllebandt Roland sine tilhørere. Foredraget var bygget op over en kort fortælling 

om hans erhvervskarriere, forberedelserne før Sirius tiden. Træningen før 

udsendelsen og så ellers en helt fantastisk beskrivelse af de 26 måneder som 

fuldgyldigt medlem af verdens nordligste hundepatrulje. 

Det hele blev understøttet af vidunderlige billeder fra Roland og hans makkeres ture. 

Vi fulgte sommerens udlægning af depoter og forråd til senere brug af mennesker og 

hunde. Reparationer af hytter og udlægning af brændstof m.m. De gør virkelig en dyd ud af, at alt 

affald indsamles, så miljøet ikke belastes unødigt. 

Herefter fulgte vi en forårs og en efterårs slædetur med Roland, hans makker og 15 fantastiske 

hund. Vi så ”Hansen” - ligge bundet til slæden pga. af en såret pote, 60 kg super maskulin hund, der 

efter de første dages nydelse på slæden peb over, at han ikke kunne trække, sammen med de andre 

hunde. Vi så billeder af en nedlagt isbjørn, som ikke kun ville kigge på ”gæsterne”, billeder af 

nordlys, solopgange og midnatsol. 

Vi hørte om og så indemandens arbejde, når teltet var rejst og hørte om udemandens job, med at få 

hundene fastgjort og fodret, samt sikringen af slæde og andet grej. 

Vi hørte om de ”kulinariske oplevelser” på slædeturen og ikke mindst hvad, der blev budt på ved 

hjemkomsten til basen efter 3 måneders tur i kulden. Det var enorme mængder kalorier, der skulle 

indtages for at klare ca. 6 timers fuld aktivitet i minus 40-50 grader kulde. Næsten et kilo chokolade 

kunne det blive til pr. mand pr. dag. 

Vi så udstyret, som den enkelte selv tilretter med nål og tråd, for at få så god beskyttelse som 

muligt. Vi så hvordan slæden ” de sorte spejdere” blev bygget osv. Jeg kunne blive ved med at 

remse op, fra dette spændende foredrag. 

Roland sluttede med at sige, at de 26 måneder indtil nu havde været den største oplevelse i hans liv. 

Det er der ikke noget at sige til – og der skal meget til at overgå, hvad vi hørte og så den aften. 

 

Stor tak til gruppe 5 for en helt unik oplevelse. 

                                                                                     På vegne af gruppe 2  

                                                                                             Anne-Birthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


