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Det nye år er nået,
Med et det gamle er gået!

Den mørke tid går på
held!

Snart igen blomster
omkring os, i et væld!

Lolland – Falster Distrikt

2012 - 2013

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK:
Hanne Hansen

Nystedvej 42, 4930 Maribo

hoeegh@hotmail.dk
Mobil: 24 43 54 78

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

2012:
5. september
24. oktober
11. november

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde i Nykøbing F.
Fellowshipday i Rødby
Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling

2013:
16. januar
16. marts
15. maj

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsarrangement
Distriktsgildeting
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Lolland – Falster Distrikt

2012 – 2013

Nyt fra Distriktet
Nu er det nye år klar en mange ubrugte dage, som vi hver især kan
bruge og nyde godt af, på mange måder – I vil helt sikkert få mange
oplevelser og nogle af dem kommer vi til at dele i Gilderne.
Hvis vi ser tilbage på året som gik, har vi også fået mange
oplevelser med fra Sct. Georgs Gilderne i 2012, minder som vi kan
dele med hinanden når vi mødes – opgaverne for det nye år er
allerede i støbeskeen de fleste steder og vi vil mødes i gilderne både
på Lolland og Falster.
Jeg vil opfordre til at vi også kommer på besøg i vore nabogilder, så
vi på den måde oplever hvad der sker rundt omkring – jeg skal selv
gøre en indsats
for at komme på besøg!

Må 2013 bliver til et dejligt år
for alle gildebrødre og Jeres familier.
Distriktsgildemesteren

____________________________________
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Der afholdes Distriktsgilderådsmøde
Den 16. januar 2013 Kl. 19.00
Spejdervænget, Maribo
Alle gildeledelser samt GIS, GU og redaktører indbydes til
Distriktsgilderådsmøde.
Dagsorden:
o Siden sidst – kort rapport fra Gilderne og Distriktet
o Distriktsarrangement den 16. marts – gildernes arrangementsgruppe
o Arbejde med Landsgildets projekter:
- Synlighed
- Fælles identitet
- Medlemstilgang
o Festligholdelse af Sct. Georgs Gildernes 80 års jubilæum
o DGT – hvor kan det afholdes
Der vil være et lille traktement med kaffe/te til 40 kr. pr. person, samt mulighed
for at købe øl/vand særskilt (ved udeblivelse betales også)
Tilmelding til Hanne Hansen, senest den 10. januar 2013:
Mobil 24 43 54 78 eller e-mail: hoeegh@hotmail.com - gerne gildevis, med
oplysning om antal deltagere.

Distriktsgildeledelsen
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Maribo

NYTÅRSGILDEHAL
Torsdag d. 24. JANUAR 2013

www.sct-georg.dk/maribo

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

Nytårsparade / -taffel
Nytårsgildehal

Februar
5.
23.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februararrangement

Fødselsdage i januar
14.

Aftenens program:
Kl. 18,45: Vandrehal
Kl. 19,00: ÅBEN GILDEHAL
(ledsagere er velkomne)

Januar
6.
24.

Torriglauget og gildeledelsen har hermed fornøjelsen at invitere til Åben
Gildehal hos
Lolland Brandvæsen,
Skibevejen 2
4930 Maribo

Torben Baltser – 60 år

Kl. 19,45: Rundvisning
Kl. 20,10: Traktement – pris 50 kr.
(mindre landgangsbrød)
øl, vand og vin kan købes
kl. 20,40: Foredrag
Brandchef Finn Antonisen:
Lolland Brandvæsen i dag, samt
de frivilliges indsats i de lokale
arrangementer.
kl. 21,10: Eftergildehal m/kaffe
kl. 21,50: Afslutning
Tilmelding:
Senest mandag d. 21. januar til Ilse
tlf.:
54782322
mobil: 51910240
mail: wandy@mkpost.dk
på Torriglaugets vegne
Ilse Wandy Pedersen
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Nytårsparade
og
Nytårstaffel
År 2012 er ved at rinde ud – og vi nærmer
os år 2013.
Sædvanen tro inviteres der derfor til
Nytårsparade på Torvet
Søndag den 6. januar 2013 kl. 13.00,
hvor Kåre christiansen holder årets nytårstale. Derefter er der
gudstjeneste i Domkirken kl. 13.30
og efterfølgende
Nytårstaffel i Sognets Hus kl. ca. 14.00.
Vi vil hygge os sammen i et par timer, hvor
vi har fået sognepræst Birgitte Flensburg til
at lave et causeri om sit arbejde/liv.
Traktementet er pølsebord.
Tilmelding senest den 28. december 2012
til Besse tlf. 54781039/60651838 besse.j@email.dk.
På gensyn og rigtig glædelig jul.

Julebazaren 2012
Julebazaren er igen gennemført på flotteste
vis, og omsætningen var rekord stor 
Det hele begynder jo ude i de små hjem
længe før jul og kulminerer med grandage,
opstillingsdage og salgsdage sidst i november.
Der bliver gjort et kæmpe arbejde fra alle
sider, og mange har deres faste opgaver.
Nye gildebrødre snuser lidt til det hele, og
efter et år eller to, finder de også en plads,
som de finder spændende.
Vi har et rigtig dejligt sammenhold i vores
gilde, og det er guld værd, når så stor en
opgave som Julebazaren skal afvikles.
I år brugte vi noget
af overskuddet til en
af byens nye
juleguilander.
Jeg synes godt, vi
kan være lidt stolte
af og selv.

Spejderlauget
Lokalredaktionen ønsker alle Liljens læsere
et godt nytår.

Udvidet gildeledelsesmøde
Husk at vi den 5. februar 2013 kl. 19,00
har udvidet gildeledelsemøde i Mejsehuset.
Alle kan møde op, særdeles laugsformænd,
med nyt fra laugene
Der vil være kaffe og kage, men giv gerne
besked om hvem der kommer, så der er nok
til alle.
Så har vi den glæde at sige tillykke til vores
redaktør Torben Baltser med 60 års fødselsdagen den 14-01-2013.
Gildeledelsen

Vi har nu lige passeret vintersolhverv, som
jo er den dag, hvor antallet af timer med
dagslys er årets mindste.
Efter vintersolhverv bliver dagene længere,
og lyset vender tilbage, men temperaturen
fortsætter med at falde
frem til Kyndelmisse den
2. februar.
Vintersolhverv falder
altid den 21. eller 22.
december. Så er dagen
knap 7 timer lang. Til
modsætning er dagen i
Danmark godt 17½ time
lang ved sommersolhverv. Det præcise
tidspunkt afhænger af hvor man er - dagen
er længere i Gedser end i Skagen.
Fortsætter man nordpå til Polarcirklen eller
længere nordpå, vil der slet ikke være noget
dagslys ved vintersolhverv, mens der er
midnatssol ved sommersolhverv.
/tba
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, januar 2013
Torsdag d. 10. januar: Julestue kl. 18.30, på Bogfinkevej.

Nytårsgildehal torsdag den 10. januar,
på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18.30.
-Glæd dig!Det er traditionen tro, GildeClanen der står for aftenen og
disker op med det kulinariske, gad vide om det bliver
w……………?
Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 4. januar på 23309343!
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug,
GildeClan og Gildeledelse.

****************************************
Nytårstid er status tid og skal vi ganske kort gøre 2012 op, - ja så har det
været et godt år, vi har gennemført det vi har sat os for, mødeprocenten
har været god, selvom nogle kommer langvejs fra, men der er jo altid
plads til forbedringer, især da vi er så få er det sjovest hvis vi alle er med.
Midtvejstræffet blev gennemført, selvom der var nogle deltagere der på
trods af tilsagn ikke deltog, så der måtte tæres lidt på de henlagte midler,
det skal der rettes op på næste gang.
Endnu en gang vil jeg rose gildebrødrenes arrangement ved vores 70 års
fødselsdagsgildehal, også tak til 2. Gilde der bidrog med et stort
fremmøde, godt humør og efterfølgende ros, som jeg straks hermed sender
videre.
Jeg tror, håber på, og ønsker, at vi alle kan holde skruen i vandet i det
nye år, selvom nogle vil påstå 13 er et uhelddigt tal, så bare rolig, det er
jo 2013.
Gildemesteren

Gildeledelsen ønsker alle et rigtigt godt nyt år!
”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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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

Aktivitets og møde kalender:

10. Nytårsgildehal. Grp. 4 arr. Grp. 3 ref.
05. Midtvejsmøde. Grp. 1 arr. Grp. 4 ref.

Husk:

NYTÅRSGILDEHAL
torsdag den 10.1.2013

Vi mødes på Café Klint, Torvet 2, Nykøbing Fl. kl.18.30

Jeg vil ønske alle gildebrødre samt deres pårørende og Gildet et rigtigt
godt og lykkeligt nytår.
Hilsen Allan
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Salgstallene i sær for den 23 november var
derfor meget ringe, men de forbedrede sig.

Sct Georgs gildet i Rødby

Sidste dag med gadesalg var den 1. december,
og vi fik i realiteten udsolgt, men det var også
den eneste dag, der ” ramte”
Erhvervsforeningens festligheder i forbindelse
med julen 2012.

Liljen januar 2013

Lokalredaktør:
Helge Lund Tlf. 54607370
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk

I løbet af nogle dage skriver vi året 2013 og
2012 er slut
Vi havde et godt gilde år, vi havde gode
sammenkomster, gode møder og nogle dejlige
ture hvad enten de gik ud i det danske
landskab, eller det var et besøg en institution,
og mere er der vel ikke og sige, om året der
gik.
I november måned havde vi vores
traditionelle Østersø tur, hvor vi spiste vores
årlige julefrokost på færgen. Maden var som
sædvanlig rigtig dejlig, og mandlen blev da
også til sidst fundet, efter ihærdig søgen i
skålen. På turen blev der lagt ”vagts plan for
bemanding af gadeudsalget” ved Super
Brugsen.

Gadesalg 2012

Alle ønskes et rigtig godt nytårn!

Hus-kat:
Nytårsgildehal m. julespisning kl. 1830 i
Willers gaard den 7. januar 2013.

Salgs datoerne var jævnfør års programmet
den 23 og 24 november, men datoerne var
ikke i overensstemmelse med Erhvervsforeningens start på deres julefestligheder med jule julemarch samt tænding af
juletræet på Lille torv. De var planlagt til en
uge efter.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i JANUAR:
06. Nytårstræf.
08. Nytårsgildehal.

Kære gildefolk.
En lille nytårshilsen fra gildeledelsen skal indeholde en stor tak for hjælp til de
mange arrangementer, vi har lavet igennem året: (Påskemarked-Safariweek-endLoppemarked/Cafê-Frugtfestival-Kulturdag-Julemesse-m.m.)
samt
at
vores
naturgruppe lavede ture ud i det blå. Man får næsten helt sved på panden, når man
tænker tilbage på alt det, vi har lavet.
Nyt år står for døren med mange nye oplevelser til os, og vi står snart for at skulle
lægge et nyt program for kommende gildeår, så hvis der er nogen, der sidder og
brænder inde med en god ide til et arrangement, bare en god aften eller andet, må I
endelig komme frem med det, da det er dejligt at få inspiration, så vi kan lægge et
spændende program.
Med håb om en masse gode oplevelser for os alle i det nye år ønsker gildeledelsen Jer
og jeres familier et rigtig glædeligt nytår med tak for det gamle år.
Gildehilsen
Jannie, gm.

Nytårstræf i Spejderhuset:
Søndag den 6. januar kl. 10 mødes vi med spejderne til en rask travetur. Det er en
god chance for os alle at komme ud i naturen og få rørt os lidt. Der er ikke tilmelding,
så bare på med vanterne og kom glad 
Efter traveturen er der hyggeligt samvær i spejderhuset, hvor gruppe 3 står for det
kulinariske. På gensyn alle sammen.
Lilian Gruppe 3.
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NYTÅRSGILDEHAL:
Tirsdag den 8. januar kl. 19 på Sukkertoppen. Vandrehal fra kl.
19-19.30,
hvor vi med et glas champagne ønsker hinanden godt nytår.
Herefter er der gildehal, og i eftergildehallen får vi lidt godt at
spise samt kaffe, og så er der lagt op til råhygge med nogle gode
sange.
Gruppevis tilmelding senest den 4. januar på 54705659 eller
41415359.
Gildehilsen Gruppe 4. Peter.

Referat fra Årets julestue
5/12 mødtes 35 gildebrødre/ægtefæller på Saxenhus til årets julestue. Gruppe 1 var
arrangør og havde dækket fine, gruppevise borde. Snakken gik hurtig lystigt og steg
yderligere under indtaget af det kulinariske og tilhørende væske. Meget lækker
julemad. Snapsesang og slankekurssang var med til at fornøje.
Årets konkurrence om julerullen var tilrettelagt som: Hvem vil være millionær? 2
personer fra hver gruppe skulle op til ”Hans Pilgård” og besvare spørgsmål.
Publikum (gruppen), en ven og 50/50 kunne være behjælpelig i løsning af
spørgsmålene. Konkurrencen blev afviklet med stor seriøsitet, men også med
morskab. Gruppe 4 fik flest point og blev dermed vinder af dysten og erhvervede
retten til at arrangere næste års julestue. Godt gået.
Anne-Birthe oplæste en julehilsen fra SOS børnebyen Albania.
Praktiske ting omkring 24/12 (julehygge for enlige) blev afklaret, ligesom vi blev
orienteret om forløb af julemessen. Overskuddet var blevet opgjort, og Birgit Lohse
havde en tak med fra Janne, halinspektør.- Birgit havde også en hilsen med fra Lars
og Suzi som sammen med deres børn pt. er i Peru.
Gildemester Jannie ønskede alle en glædelig jul, og vi sluttede en dejlig aften med en
julesang. Tak til gruppe 1 for et fint arrangement
. Ref. Annelis.

JULEHYGGE FOR ENLIGE. (ref.)
Det blev julehygge i ordets rette forstand, - og med 2 afbud de sidste dage, fik vi
heldigvis ingen afbud på selve juleaften, så det var 13 feststemte deltagere, der
sammen med os fra gildet og Lions havde en dejlig eftermiddag. Der blev sunget og
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spillet bankospil, snakket og hygget, og alle var virkelig glade for at være med og
glade for deres gaver og blomster, og julemiddagen var som sædvanlig helt i top.
Så selvom der i år ikke havde meldt sig så mange deltagere, følte vi bestemt, at
arrangementet har sin berettigelse, og det var en glæde at være med både for
deltagerne og for os arrangører.
Hilsen Lotte Gruppe 1.

Mange varme hilsner fra børn, mødre og medarbejdere i
SOS Børneby Albania.

Her sidst på året 2012, er vi glade for, at kunne sende en rapport over de
hovedaktiviteter, som har fundet sted. Vi vil samtidig ønske en glædelig jul og et godt
nytår.
Mange tak for jeres støtte til børnene. Det hjælper og gør en forskel.
I Børneby Albania bor der 77 børn i familiehuse og 26 unge bor i
ungdomsfællesskab.
Et 3 års program, der støtter de unge til et selvstændigt og uafhængigt liv, har taget
sig af 34 unge. 839 børn har modtaget støtte gennem et ”familie styrkelses” program.
I byen er der kommet 10
nye børn i 2012. De er blevet budt velkomne ved en velkomstfest og det er skønt at
se, hvor stort betydning det har for børnene.
Børnene udvikler sig godt.
3 børn er startet i børnehave og 8 andre børn er begyndt i 1.klasse.
10 unge er startet på universitetet og 7 er blevet ansat i private virksomheder.
Og takket være jer, er deres liv godt på vej mod selvstændighed.
I byen fejrer børnene årets højtider og deltager aktivt med musik, digte, danse og
andre aktiviteter.
En rigtig stor begivenhed dette år er den 28. og 29.november, hvor Albanien fejre
100 års uafhængighed.
Alle huse har et rødt flag på taget.
Vores nationale flag har en rød bund med en to hovedet sort ørn i midten.
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I den forbindelse er hovedaktiviteten i år en udflugt til Vlora. Den by hvor
uafhængigheden blev erklæret for 100 år siden.
Her i børnebyen sker der hele tiden gode ting. Og vi føler, at selv de mindste ting
fører til noget større.
Jeres støtte har f.eks. hjulpet Flori til at ændre sit liv, få en bedre uddannelse, at
kunne lide sig selv, være afholdt og elsket af sine omgivelser. Alle børnene har deres
historie, men vi har valgt at fortælle Flori´s historie.
Det hele startede med, at skolen tog initiativ til et miljøprojekt
– en blomster plantnings konkurrence for at øge børnenes miljø bevidsthed.
Flori, der går i 4 klasse, var for første gang med i en gruppe med miljø som fokus.
Flori´s historie:
Det var fuldstændig ligegyldigt for mig, da emnet blev bragt op i skolen. Jeg tænkte,
at det ikke var noget for mig. Jeg er ikke en ”miljøperson”, men så så jeg, at for hver
dag blev interessen for emnet større på skolen. Jeg havde lyst til at være en del af
gruppen og spurgte min SOS mor, om at købe mig en krukke. Om aftenen havde jeg
ikke noget hjemmearbejde at gøre, så jeg tog krukken og gik ud bag ved og fyldte den
med jord.
Jeg spurgte min mor, hvilken plante hun ville anbefale mig at plante i min krukke?
Hun viste mig en plante, der hedder ”Ørnen”. Hun forklarede at denne plante står
grøn hele året rundt, og at den er et symbol for vort land. Jeg lyttede med glæde og
stolthed. Jeg havde det rigtig godt. Næste dag tog jeg krukken med i skole. Jeg lærte i
miljøgruppen, hvordan jeg skulle tage mig af planten. Hver dag går jeg i skole kl.
7.45. Jeg stoppede for at hilse på min plante, vande og nyde udviklingen.
Den længe ventede dag kom, hvor konkurrencen skulle afgøres. Min plante/blomst
stod i midten af alle de andres blomster. Jeg iagttog fra sidelinjen og følte en glæde,
som er svær at beskrive. ” Ørnen”, min ørn gjorde mig stolt og hun vandt
konkurrencen ” Den smukkeste blomst på skolen”. Jeg så på alle blomsterne, der
stod der, den smukkeste er helt sikkert min. Min ”Ørn” og jeg er Flori og jeg er stolt
over at stå her ved siden af hende.
Vi så, at sammen med planten opnåede Flori selvtillid og engagement til at deltage i
forskellige projekter. Overordnet alt dette har han opnået en kærlighed til blomster,
miljø og alt andet omkring ham.
Til sidst – vi er altid taknemmelige for at I er baggrunden for alle de vidunderlige
ting som sker i vores by. Endnu engang vil vi ønske jer den bedste jul og et nyt år
fyldt med glæde.
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