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De sværeste forventninger at leve op til, er
dem man selv mener at andre har til en.
- webredaktøren

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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Hermed indkaldes til Distriktsgildeting i Lolland – Falster Distrikt

Dato: 15. maj 2013 kl. 19
Sted: Virkethus, Virketvej 39, 4863 Eskilstrup.

Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelsesmedlemmer har stemmeret.
1) Valg af dirigent og protokolfører.
2) Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3) Forelæggelse af distriktets regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
A: Distriktsgildeledelsen stiller forslag om nedsættelse af kontingentet
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 – er villig til at modtage genvalg
DUS er på valg – er villig til at modtage genvalg
7) Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år).
8) Drøftelse af arbejdet i distriktet
Beretning fra gilderne: fortid og fremtid
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 – øvrige gildebrødre som ønsker at deltage SKAL melde til
senest den 8. maj til: DGK Hanne Hansen – hoeegh@hotmail.com eller mobil: 24 43 54 78

Distriktsgildeledelsen
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”Mellem gilderne”
Her er plads til at invitere til aktiviteter,
dele materiale og andet med hinanden,
samt synliggøre alt hvad der kan være af interesse for fællesskabet i
Distriktet.

Skal du være med til Byløb i Nykøbing??
Vi har arbejdet med emnet skulpturer i byens rum i vinter, og har valgt at vi lave et Byløb så I
gildebrødre kan få set og rørt ved de mange spændende skulpturer, og ved samme lejlighed få
mere viden om kunstnerne og den enkelte skulptur og meget mere.
Der er selvfølgelig konkurrence mellem de nedsatte grupper, og gevinsten er - hemmelig……

Tirsdag 11. juni kl. 19 mødes vi ved Bjørnebrønden på Torvet i Nykøbing F

Efter Byløbet mødes vi til hyggeligt samvær på Czarens hus, hvor der er uddeling af præmier og så
får vi kaffe/te og nyder sommerens kager.

Pris 40 kr.
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Af hensyn til bestilling på Czarens hus, skal der være tilmelding til dette arrangement!
Tilmelding senest den 6. juni på:
lmhenriksen@gmail.com eller mobil: 26 22 67 47

På gensyn i byens rum….

2. Gilde Nykøbing F - Gruppe 1
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Program 2013 – Naturgruppen Sakskøbing Gildet.
Maj: Den 14.5.2013
Vi mødes ved Mallingskløft, Stensby kl. 17.30.
Vi satser på, at bøgen er ny udsprungen og at der er masser af fuglefløjt og forår i
luften.
Vi udforsker sammen dette spændende område og spiser vores medbragte klemmer
et sted i det grønne.
Lidt om stedet:

Smeltevandskløft med flere fald, mølledæmninger, varieret og næsten urskovsagtig
bevoksning med botanisk interessant flora før løvspring. Stisystem i kløften og langs
Stensby Møllebæk. Ved det gamle stengærde med store egetræer er der flot udsigt
over Storstrømmen. Her kan ligge mange vandfugle. Stien langs stengærdet fører til
et tidligere tehus.

Kørsels vejledning:
Kør ad motorvejen nordpå og tag afkørslen mod Vordingborg.
Drej til venstre og kør ca. 200 m.
Drej til venstre mod Nyråd.
Kør lige ud og tag 2. sidevej til venstre. – Bakkebøllevej.
Fortsæt lige ud ca. 5 km.
Nyd den smukke udsigt.
Når I har passeret motorvejen kører i til vejen laver Zig-Zak.
Her er en lille P-plads til venstre.
Her parkerer i bilen.
Vi går sammen herfra.
Hilsen Anne-Birthe
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Juni: Den 15.6 og 16.6. 2013
”Baunehøj – Fritidsområde” også kaldet Nørre Vedby Grusgrav,
Sommer frilufts weekend med mulighed for naturoplevelser, grillmad, hyggeligt
samvær,
Shelter med mulighed for overnatning osv.
Naturgruppen planlægger denne weekend, hvor der vil være behov for tilmelding.
Vi mødes kl. 15.00 på spejderområdet.
Nærmere besked herom i Liljen

August: Den 10.8.2013
Tur til Nyord – hvor vi med guide Willian Houmann får indsigt i øens,
naturens og byens liv gennem tiderne.
Når vi har været rundt i landskabet og rundt i byen, er det
muligt, at nogen af jer gerne vil besøge en forretning, hvor
de sælger lokal whisky eller besøge nogen af de andre små
butikker.
Vi mødes kl. 14.på P-pladsen ved indgangen til byen.
Medbring godt fodtøj og en kaffekurv til efter rundturen.
Nærmere info i Liljen.
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September: Den 29.9.2013
Cykeltur gennem skoven til Guldborg.
Vi mødes på Guldborgvej 75 kl. 10.00, hvor vi parkerer bilerne og får cyklerne gjort
klar.
Herefter cykler vi til området ved Guldborgbroen, hvor vi nyder den medbragte mad
og hygger os sammen, inden turen går tilbage til bilerne.
November: den 9.11.2013
Så er der juletur i skoven.
Vi mødes på P-pladsen ved Stenskoven. Strandhuse, Horbelev. Kl. 10.00.
Vi går en dejlig frisk tur gennem skoven, hvor der vil være mulighed for at finde
naturting til juledekorationer m.m.
Vi drikker den medbragte kaffe ved tilbagekomsten.
På Naturgruppens vegne

Michael, Jonna, Anette Brylle, Gerne, Catarina og Anne-Birthe.
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Maribo

Sejltur med middelalderskib

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

Maj
31.

Nattergaletur

Juni
3.
7.
12.

Sejltur med middelalderskib
Nørregade Teatrets
”Hvem støver af…”
Friluftsgildehal

Fødselsdage i maj
11.

Ilse Wandy Pedersen – 65 år

Den 11. maj fylder Ilse Wandy Pedersen 65
år og en god del af disse har hun en været
en trofast gildebror.
Gildet sender derfor et stort tillykke med
ønsket om en god fødselsdag.

Naturlaug tilbyder sejltur med middelalderskib fra Middelaldercentret i Nykøbing F.
mandag d. 3. juni 2013 kl. 18.00 – 21.00.
Vi mødes ved Indgangen til MC kl. 17.30.
Tag selv drikkevarer og madpakke med.
Ved fuld udnyttelse på 12 personer er
prisen for deltagelse 150 kr. pr. person.
Tilmelding til Elfi på
elfiwanadoo@gmail.com
senest d. 15. maj 2013
Se mere om skibene på
http://www.middelaldercentret.dk/Ommiddelaldercentret/skibene.html

Nattergaletur
fredag den 31-05-2012.
I år har vi byttet lidt om på aftenes programpunkter.
Vi mødes i Spejdervænget kl. 18.30, hvor
vi griller pølser.
Efter dette herlige sommermåltid tager vi
den skønne tur via mosen, golfbanen og
Bøndersvig, og vi håber, at Nattergalen er i
humør til at synge.
Tilbage i Spejdervænget drikke vi kaffe.
Pris 20 kr.
Der medbringes egne drikkevarer og kaffe.
Tilmelding til Susanne
senest den 19-05-2012
23 96 84 06 eller sb@mkpost.dk
Med gildehilsen Naturlauget

Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
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Byløb 2013
35 Spejdere og gildebrødre mødte forventningsfunlde op på Torvet i Maribo til gildets 10. byløb.
Vejret var ikke det bedste efter årstiden,
men det var da plusgrader 
Traditionen tro blev spejdere og gildebrødre
delt op i fire hold, og forventningerne blev
til fulde opfyldt, idet Spejderlauget igen
havde fundet fire meget spændende steder i
Maribo by.
Minibyen i Maribos værksted var meget
spændende. Dejligt at se, hvordan entusiastiske pensionister fremtryller flotte 1:10
modeller af huse fra Maribo centrum anno
1850-1900. Nu venter vi spændt på byggeriet af Maribo Domkirke, der trods størrelsesforholdet er så stor, at den skal bygges
på udstillingsområdet ved Biblioteket.
Den katolske kirke var også et sted, hvor de
fleste af os ikke kommer i dagligdagen.
Den fremstod på flotteste vis, og Leif
Jørgensen fortalte os om dens tilblivelse og
indretning.
På Kulturværket sidder man normalt i de
røde stole og ser op mod scenen, men denne
gang var det anderledes. Vi var i kontrolrummet for lys og lyd, vi var i kulisseværkstedet, vi var backstage og endelig prøvede
vi selv at stå på de skrå brædder og se ud

mod stolerækkerne.
Sidst men bestemt ikke mindst var vi på
fabrikken Hospidana. Det var meget overraskende at komme ind og se, hvordan millionvis af kilometer tråd i et organiseret virvar ender som gasebind og støttestrømper.

Virksomheden har 16 medarbejdere der
arbejder i treholdsskift, så maskinerne kan
køre hele døgnet.
Efter vores traven rundt i byen sluttede vi i
Administrationsbygningen - som i øvrigt
også er et besøg værd -, hvor menuen var
pizza, hvilket ingen tilsyneladende havde
noget imod. Rup og stup forsvandt – også
her fint teamwork.
Igen tak til Spejderlauget for en go aften.
/ tba
Besøg hos Hospidana

Sct. Georgs Gildehal 2013
Årets Sct. Georgs Gildehal foregik i de dejlige lokaler i Sundhedscenteret i Maribo.
Gildemesteren indledte med at byde velkommen til de ca. 40 fremmødte gildebrødre og mindede os om de gode gamle
traditioner spejderne havde med at forny
spejderløftet på denne dag, for nogles vedkommende ved den krumme birk i Kidnakken.

Victor mindede os også om, at det i år er 80
år siden, gilderne blev stiftet i Danmark, og
vi er i øjeblikket er 185 gilder med 4500
medlemmer.
Der var hilsner og tak fra alle spejdercheferne for det gode samarbejde med gilderne.
Meget har forandret sig, men de gamle
værdier gælder stadig. Gilderne har vist at
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de følger med tiden, fortsatte Victor, med
Facebook, Google, e-mail og hjemmeside.
Årets Sct. Georgs Budskab var skrevet af
Dr. Ólafur Proppé, der er National Uddannelses Kommissær i den Islandske drenge
og pigespejder organisation og desuden
medlem af Hafnarfjödur gildet på Island.
Det handlede i store træk om spejdermetoden gennem de sidste 100 år.
Efter vi havde fornyet Gildeløftet og Kirsten Langergård havde oplæst gildeloven,
sluttede Gildehallen.
Eftergildehallen startede med middag
bestående af lækker "spejdergryde" med ris
og salat.
Så fulgte et "causeri" med
fire indslag. Først Jan der
fortalte spejderbevægelsens
start, med Baden-Powells
erfaringer fra Boerkrigen,

Inden Kaffen og fødselsdagslagkagen
optrådte to mystiske dværge, der efter
sigende skulle være kustoder fra spejdermuseet. Flere mente dog at kunne genkende
dem som lokale originaler.

så Birgit der fortalte
om sit besøg på stifterens gravsted i Kenya,

Jytta der fortalte
om Our Chalet i
Schweiz, hvor
hun havde stiftet
bekendtskaber
med spejdere fra
hele verden
og til sidst Besse
der fortalte om
Gilwell kurset.

Så kom turen til sidste "causeri", der handlede om gildebevægelsen.
Nina fortalte om starten i
Danmark med Erik Sjøquist, Frode Heiberg Jürgensen og Erik Dahl
som idemænd

og Torben fortalte om ISGF - det internationale samarbejde.
Ilse sluttede af med at takke for det fine
fremmøde.
En stor tak til, Økseløbslauget og Skleroselauget for en førsteklasses aften.
Jørgen N.
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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, maj 2013:
Torsdag d. 23. maj: Aftentur til redningsstationen i Gedser.
Torsdag d. 13. juni: Sæsonafslutning.

Sct. Georgs Gildehallen, blev afholdt som en reception sammen med 2.
Gilde i KUDU hytten, for at markere Landsgildets 80 års fødselsdag.
Vi havde sammen med gruppe 3 i 2. gilde indgået et makkerskab, omkring det
kulinariske, som bestod af 120 stk. hjemmelavede sandwich Øl, vand, vin og
kaffe. Det var et godt samarbejde og alt fungerede fint.
Gildehallen formede sig omkring vores symboler og ritualer og så var der Sct.
Georgs budskab og fornyelse af gildeløftet.
Snakken gik som sædvanlig lystigt aftenen igennem, blot lidt synd der ikke var
flere gæster fra spejderkorpsene, selvom der både var grønt og blåt.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Aftentur til Gedser
Torsdag den 23. maj kl. 18.00.
Vi mødes på P-pladsen ved Silvan kl. 18, og kører samlet til Gedser
Redningsstation, som ligger ved industrihavnen.
Der er rigtigt meget at se på ude og inde. Skulle der mod forventning være
en redningsaktion i gang må vi tage en tur i det grønne og finde et sted at
indtage det medbragte.
Medbring madkurv, kaffe/te mv. evt. bord og
stol, hvis du har mulighed for det. Vi spiser ved
havnen hvis vejret er med os, ellers får vi
måske husly på redningsstationen.
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer,
så vi ved hvor mange vi bliver.

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse mere 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:

16. Gildemøde
Grp. 4 arr. Grp. 3 ref.

11. Gildemøde
Grp. 1 arr. Grp. 4 ref.

Angående Gildemøde 11. juni, se ”Mellem gilderne”
Så er loppemarkedet vel overstået.
Vi havde en god dag med et pænt overskud og vi er enige om, at vi har lyst til
at prøve igen næste år. Så I må gerne fortsætte med at samle.
Stor tak til alle bidragsyderne.
Loppemarkedsudvalget
Birte
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undersøge mulighederne bland gildebrødre,
der ikke var mødt frem til tinget.
Valg af udvalgsmedlemmer:

Sct Georgs gildet i Rødby
Liljen maj 2013

Økseløbsudvalget. John, Villy, Kurt og
Henrik.
Juleudvalget: Birgit, Anette, John, Villy og
Helge.

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

I det sidste nummer af Liljen nåede jeg ikke
at beskrive valg af gildeledelse og
suppleanter. Dette gøres så her med genvalg
af Hans Christian som gildeskatmester. Birgit
blev genvalgt som gildekansler, og som
suppleanter blev valgt Ove og Inge.
Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant med
genvalg af Kurt og Villy og som suppleant,
blev genvalgt Jørgen.
Under punktet valg af tillidsposter. Genvalg
af stavherold John og som suppleant Lars.
Genvalg af Ove som faneherold og som
suppleant Anette.
Valg af funktioner . Helge ønskede ikke at
fortsætte som redaktør. Han mente, at der må
kunne findes en anden. Helge har i denne
periode siddet som redaktør i 7 år . I øvrigt
har han været lokalredaktør i adskillige
perioder, og har vel samme lagt været
redaktør i over 12 – 15 år.
Det lykkedes ikke efter stærkt pres, at få ham
til at fortsætte på posten.
Det lykkedes ikke på gildetinget, at finde en
afløser for Helge. Gildemesteren ville

Alt i alt et stille og roligt møde som dirigenten
da også konstaterede ved gildetingets
afslutning.
Den 23 april på selve Sct. Georgs fødselsdag ,
afholdt vi vores gildehal.
Der var et fremmøde på 12 gildebrødre, og
aftenen var hyggelig og stemningsfuld.
Gildemesteren fortalte i sin tale om Sct.
Georg , og om det at kæmpe mod det onde.
Da der ligger så mange vidnesbyrd om
personen Georg, må man konkludere, at han
har eksisteret i 300 tallet efter Kristi fødsel.
Han var af græsk herkomst og officer i den
romerske legion og en meget gudfrygtig
person og dygtig kriger. Han blev halshugget,
da han ikke fulgte en befaling om at bekæmpe
kristendommen..
Samtidig med at han er gildernes skytshelgen,
bliver han betragtet som en af de mest
fremtrædende militære helgener.
Det blev i efter gildehallen oplyst, at Anette
overtager hvervet som lokalredaktør efter
Helge.

Husk-at
Løvspringstur den 22 maj hvor vi mødes kl.
1830 et eller andet sted, men nærmere herom
fra gruppe 2

14

Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i maj:
08. Bowling/Minigolf.
14. Tur til Mallings Kløft.
23. Telefonkædeudflugt.
25/26. Divisionsturnering.

Og i juni:
05. Sejltur m.m.
15. Sommerafslutning.

BOWLING/MINIGOLF.
Onsdag den 8. maj.
Hyggetur til Maribowl, V. Kolbyesvej 17 i Maribo.
Vi skal være klar til at bowle kl. 19, så inden da skal
vi have lejet sko og evt. provianteret i baren Vi har
banerne 1 time, derefter er der kaffe og lagkage!
Pris for hele arrangementet kr. 95,- og HVIS nogen
ikke er tilmeldt men i mellemtiden har fået mulighed
for at være med, er det muligt at eftertilmelde. Ring
straks til Lotte på 54707312. – Gruppe 1 glæder sig
over, at der er stor interesse for arrangementet, det
skal nok blive sjovt.
Hilsen Lotte. Gr. 1.

TUR til MALLINGS KLØFT.
Tirsdag den 14. maj – samkørsel fra
Sakskøbing Vandrerhjem kl. 17 præcis.
Naturgruppen inviterer på aftentur til
Mallingskløft, som ligger syd for Stensved,
nærmere betegnet Stensby, hvor vi satser på at
kunne samles ca. kl. 17.30, uanset hvor man så
kommer fra. Sammen vil vi så gå ind i skoven,
hvor det er muligt at få en dejlig
naturoplevelse, - traveskoene på og ud at
15

opleve de nyudsprungne bøgetræer, masser af fuglefløjt og FORÅR. Mallingskløft er
et spændende område, en smeltevandskløft med botanisk interessant flora, stisystem i
kløften og langs Stensby Møllebæk. – Ved det gamle stengærde er der flot udsigt
over Storstrømmen. – Vi finder et hyggeligt sted at spise vores medbragte klemmer.
Der er ikke tilmelding, men det er selvfølgelig rart, hvis I snakker sammen om det i
grupperne.
Nærmere oplysninger hos Anne-Birthe på 21287868.
Vel mødt siger Naturgruppen.

TELEFONKÆDEUDFLUGT.
Det er den 23. maj, at Gildet inviterer
telefonkæderne med ledere og afløsere på den
årlige udflugt. Vi kører en tur på de østlollandske
småveje og kommer ned over Majbølle og Hjelm
for til sidst at køre over broen til Nykøbing, hvor
der er arrangeret kaffebord på Bispegården, og
biskop Skovsgaard vil fortælle lidt om livets gang
på stedet. Det er altid hyggeligt for kædedeltagerne
at mødes og få hilst på hinanden på tværs af kæderne.
Telefonisk hilsen Birgit.

DIVISIONSTURNERING,
det ved vi jo alle sammen, hvad er for en ting, men i år hedder det ikke mindre end
”LF Mesterskaberne i SPEJD 2013”
og afholdes for junior- og tropspejdere den 25/26. maj. Det er DDS Sydhavs
Division og KFUM Lindorm Distrikt, der er sammen om arrangementet, som foregår
på Kråruplund, og selvfølgelig vil de gerne have hjælp fra Sct. Georgsgilderne. Hvem
skulle de ellers spørge, tænker jeg. Det er primært lørdag eftermiddag kl. 15-18,
opgaven er at være på lejrpladsen, imens spejderne forbereder og laver deres mad, og
dette hænger sammen med, at spejderlederne vil være optaget af andre ting, derfor er
der behov for voksne til ”at holde øje”, tænk bare: sådan tre timer under åben
himmel. - Men hvis dette ikke lyder spændende nok, så skal der bruges 3 personer til
en
post kl. 21-23 lørdag aften. Lad mig høre fra jer senest den 8. maj, så vi kan give en
positiv tilbagemelding og være med til ”LF Mesterskaberne i SPEJD 2013”.
Gildehilsen Birgit. 52242235.

SEJLTUR/FAMILIETUR med ”Anemonen”.
Gruppe 3 inviterer hermed til familietur ved
Maribo onsdag den 5. juni (grundlovsdag). Vi
mødes ved Domkirken i Maribo kl. 12, så går vi
en tur ved ruinerne og måske ind og se den
smukke domkirke, inden ”Anemonen” sejler kl.
16

13. Turen varer ca. 1 time og sejler rundt om øerne. Det koster 60 kr. pr. deltager. –
Vel i land går turen til Frilandsmuseet, hvor vi drikker vores medbragte kaffe.
Gruppe 3 sørger for hjemmebag. Derefter er der mulighed for mod entre at gå ind på
Frilandsmuseet og besigtige alle de smukke bygninger samt nyrestaurerede mølle, alt
dette inden turen går hjemad. Håber det bliver en oplevelsesrig dag og at vejret er
med os.
Gruppevis tilmelding til Birgit og Jørgen på 54704161 eller mail:
bogjlohse@gmail.com SENEST den 15. maj.
Gildehilsen Lilian, Gr. 3.

Rundt om Nørresø. (ref.)
Den 4. april ved aftenstid var det dejligt solskin (heldigvis), for det var køligt og
blæsende, men 7 mennesker og 3 hunde havde en dejlig travetur rundt om Nørresø,
dog kun den lille del af søen, det der kaldes Pensylvanien. Der blev snakket løst og
fast, rester af is og sne blev studeret sammen med de forskellige forårstegn. På sidste
del af turen stod der praktisk nok et bord/bænkesæt, hvor vi kunne spise vores
madpakker og lune os på den varme the og kaffe. Og så var vi pludselig tilbage ved
udgangspunktet P-pladsen ved SuperBrugsen. Selvom Anne-Birthe syntes, turen
havde været lidt for kort, lykkedes det hende ikke at lokke os med til Lysemose for at
se denne del af Nørresø, det ville vi hellere have til gode. – Tak til Naturgruppen for
initiativet.
Birgit, gr. 3.

Sct. Georgsløb for spejderne. (ref.)
Sct. Georgsdag den 23. april 2013 var vi stimlet
sammen på Birkevej, for vi skulle lave et lille løb for
spejderne. Det var igen blevet blæsende og koldt, men
spejdere og ledere var mødt talstærkt op, ca. 60 var vi
vel forsamlet. Gruppe 1 havde tilrettelagt løbet som et
LUDOspil, dvs. der skulle slås med en terning, og så
skulle spejderne lave det, som stod ud for det antal
øjne, terningen viste. Det var beregnet at løbe igennem
to gange, men det blev vist til nogle flere ture. Der
skulle bl.a. transporteres et krus vand, et tændt
stearinlys, der skulle findes vej med bind for øjnene og
to spejdere skulle gå sammen med sammenbundne ben.
Derefter bekræftede spejderne deres spejderløfte,
sagnet om Sct. Georg blev læst og der blev sunget. Så
var der hjemmebagt kage, som gruppe 1 havde fremstillet, og der blev lavet saft. De
unge mennesker var blevet sultne og tørstige, så der blev gjort rent bord, og der var
endda roser fra børnene for den dejlige kage. Der blev sluttet med broderkæden, og vi
gildefolk havde hygget os, og det håber vi så også spejderne har.
Sct.Georgshilsen
JONNA, gr. 2. - Fotografen er Line Nielsen.
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