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DGK:
Hanne Hansen
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Espen Buch Kristensen
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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
Jeg har deltaget i Distriktsforum i Horsens i januar, hvilket var en meget givtig
oplevelse. Der er virkelig fornyelse på vej i Sct. Georgs gilderne og et af de første tegn
på det vil være, en frisk og fornyet hjemmeside fra Sct. Georgs Gilderne, som bliver
offentliggjort i slutningen af februar.
Desuden er der nyt materiale på vej, bl.a. pjecen: ”Spejderideen for voksne” som er
ny i layout og indhold, for at tiltrække nye gildebrødre og synliggøre
mangfoldigheden af aktiviteter landet over. Pjecen kan downloades fra Landsgildets
hjemmeside.
Der er lavet bogmærker som kan benyttes som reklamemateriale, alle gilder har fået
tilbudt at købe disse, for meget rimeligt beløb: 100 stk. for 100 kr.
Sct. Georgs Gildernes 80 års jubilæum:
Afholdes i april 2013, efter Distriktsforum er der kommet et oplæg til festligholdelse
af jubilæet, dette er formidlet videre til gildemestrene.
Det kan blive en form for happening (FLASHMOB). Landsgildet ønsker at dagen skal
markeres på samme måde landet over, så I vi høre vil nærmere om hvordan dette
kan gøres lokalt i gilderne.
Der findes en masse gode eksempler på hvad Flashmob er, på Youtube.
Vi får helt sikkert udfordringer ved at gøre det, men sikkert også en masse sjov og
samtidig får vi gjort opmærksom på os selv på en anderledes måde.
Distriktsarrangement 16. marts 2013 må desværre aflyses, vi håber at kunne tilbyde
et nyt og spændende arrangement senere på året.

DGL

3

Iværksættelse af aktiviteter for Lolland – Falster Distrikt

Synlighed
Emne
”Hvad gør de bedste bedst”
Et projekt til videndeling

Aktivitet
Lære af de gilder som profilerer sig
bedst, hvordan skaber man PR ved
Kulturnat, frugtfestival,
loppemarked, Fredslys og meget
andet.

Start
Januar 2013

Aktivitet
Sammensætte interesselaug på
tværs af gilderne.
Hvordan får vi sat gang i
fællesaktiviteter og giver inspiration
til hinanden.

Start
Januar 2013

Fælles identitet
Emne
Fælles I-dag
Laugsdannelser

Medlemstilgang
Emne
”Hvad gør de bedste bedst”
Et projekt til videndeling

Aktivitet
Lære fra gilder som har haft større
medlemstilgang.
Få og skabe godt materiale til
information af potentielle
gildebrødre

Start
Januar 2013
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Mit oplæg fra Gildemesterstævne i efteråret 2012, bearbejdet ud fra handlingsplan og
fremlagt på DGR møde i januar 2013.
Vi valgte at arbejde med punkterne i grupper som man kunne vælge sig ind på.
Grupperne var derfor sammensat af gildebrødre med interesse for netop disse punkter.
Der blev talt meget på tværs af roller: GM, GK, GS, GIS, GU samt redaktører.
Alle havde noget at byde ind med og vidste noget, selvom man ikke selv var involveret i
aktiviteterne.
Der blev givet input til hinanden og fortalt om gilde aktiviteter og opgaver der løses lokalt
i gilderne.
OUTPUT fra gruppearbejdet:

Fælles identitet:
 Fælles I-dag i Distriktet
 Foredrag
 Naturlaug
 Sangaften
 Besøg af lokale
billedkunstnere og
forfattere
 Virksomhedsbesøg
 Ny side til Liljen, med
tilbud om aktiviteter
fælles for alle gb

Synlighed:
Medlemstilgang:
 PR ved
 Oprette gildeklaner
udadvendte
til yngre gildebrødre
aktiviteter i byerne
 Forbedre
 Besøge og kigge
hjemmesiden fra
hos hinanden
Landsgildet
 Annoncere i lokale
Flemming Sunke
aviser og blade,
indkalder gildemestrene
henvise til lokale
+ en mere fra hvert gilde,
gilder og deres
til møde i april for at
aktiviteter
arbejde videre med
 Bruge andre medier
oplægget.
mere
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Nyt fra Landsgildet.
Ny hjemmeside
Offentliggjort 20. februar 2013 af admin

Sct. Georgs Gildernes nye hjemmeside er nu i luften. Hvis du oplever, at der er oplysninger, du ikke
længere kan finde, eller materiale, der er placeret forkert, så er du meget velkommen til at
kontakte webmaster. Så sørger vi for at bringe tingene i orden.
Det er aftalt, at den nye hjemmeside gradvist tages i brug over de næste par måneder. Du kan derfor
stadig risikere at lande på den gamle side. Men efterhånden flyttes alt over på den nye side.

Den nye side er opbygget så den understøtter både computer, iPad og mobiltelefon. Det betyder, at
layoutet er smallere, end vi har været vant til, og det betyder samtidig, at elementerne kan ændre
placering mellem fx computer og mobiltelefon.

Som hovedregel er alle link blå – og det meste materiale ligger frit tilgængeligt for alle. Men der ligger
stadig informationer bag det sædvanlige login. Klik påMedlemssiden i menuen for oven for at komme til
login. Bemærk at du nu også skal indtaste et brugernavn. I den første tid vil det være ‘Medlem‘.
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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.

PROJEKT DÅSERINGE:

Ja, vi samler stadig dåseringe, - og det nytter, mange mange thailandske børn er blevet hjulpet til
ben- eller armproteser, hvor skruer og møtrikker er
lavet af dåseringe. Det er dog ikke kun mineramte
personer, der hjælpes,- i et land som Thailand
fødes mange børn med et fysisk handicap, og uden
hjælp fra alle de organisationer, der samler dåseringe, ville det blive alt
for kostbart for de ramte familier at blive hjulpet.
På daaseringe.dk kan man læse, hvordan det hele foregår.
VIGTIGT er det, at der ikke må afleveres magnetiske dåseringe, - de kan
nemlig ikke bruges til formålet. Man kan have en god magnet liggende og
lige rode nogle gange rundt i posen, de ringe der så hænger fast på
magneten kan bare kasseres.
Med det jeg leverede lige før jul er det blevet til godt og vel 270 kg, og det
er rigtig mange øl og sodavand, der er drukket igennem tiden her i
distriktet. Der går ca. 72 ringe til 10 gram.
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Det er blevet noget nemmere for mig at komme af med dåseringene, som
jeg før havde med til Fyn, når vi var på familiebesøg den vej, - nu er det
sådan, at jeg kan aflevere på Sax-Trans her i Sakskøbing. – Det kan I alle
sammen gøre, når I har samlet en pænt stor portion, MEN MEN MEN
husk, at så skal ringene være sorterede 100%, altså ikke noget med alle
mulige dimser, såsom ølkapsler, clips, hårklemmer o.l. og absolut INGEN
magnetiske dåseringe. Jeg kan da godt fortælle jer, at det tager” lidt” af
ens ”fritid” at gøre dåseringe klar til aflevering, - men
det kan vel så betragtes som en hobby og komme ind under kategorien
”gode gerninger”. – Der kan fortsat afleveres dåseringe hos mig på
Møllevej 15 i Sakskøbing, ligesom I selvfølgelig kan aflevere til en af os fra
Sakskøbing, når vi ses til et distriktsarrangement.

Gildehilsen
Bent Bak
Sct. Georgsgildet i Sakskøbing.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Indkaldelse med dagsorden fremsendes til
alle gildebrødre og kan ses på vores
hjemmeside.
Husk, at gildetinget er mødet, hvor du har
mulighed for at sætte dit præg på gildet.
Derudover er det også en rigtig hyggelig
aften – vi ses.

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

Marts
7.
11.

Info om hjemmeside
Virksomhedsbesøg
Gildeting

April
10.
23.

Når du vil besøge vores hjemmeside på
Internettet, kan du opleve, at nedenstående
boks dukker op.

Byløb
Sct. Georgs Gildehal

HUSK
VIRKSOMHEDSBESØG

torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.00.
Se indbydelse i februar-nummer eller på
vores hjemmeside.

Gildeting
Mandag den 11. marts 2013
i Mejsehuset
Vi starter med at spise kl. 1830 og kl. 2000
holder vi gildetinget.

Årsagen er, at vores
hjemmeside benytter
programmet Java til de 14
grønne menubjælker i
venstre side.
De sidste nye versioner af Java har større
sikkerhed, og derfor komme boksen.
Du skal sætte flueben i feltet ”Do not show
this again for this app” og klikke på ”Run”.
Boksen kommer 14 gange – én gang for
hver menubjælke , men fluebenet skulle
sikre, at boksen ikke kommer næste gang
du vælger siden.
De fleste har Java installeret, idet det også
bruges til bl.a. NEM ID.
/ tba
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Sildespisning
Gildebrødre og andet godtfolk ankom til
Mejsehuset i store stimer lørdag den 23.
februar. Anledningen var Kulturlaugets
sildespisning.
Til de seje var der kogte saltede sild sirligt
indpakket i stanniol, og til os andre var der
lækkert sildebord med stort udvalg.
Drikkevarerne til spisningen gjorde, at
stemningen hurtigt blev munter, og alle
sang efter bedste evne med på skålsangene
fra sangbladet.
Ind i mellem lagde vi kniv og gaffel fra os
og lyttede til tre gæsters beretninger.
En kvinde af tyrkisk afstamning fortalte, at
hun var født i Danmark, men var vokset op
hos hendes mormor i Tyrkiet. Som teenager
kom hun tilbage til Danmark og bor nu i
Maribo med hendes mand og to børn.
En anden kvinde og hendes søn fortalte om
deres oplevelser under den fire år lange krig
på Balkan. Sønnen fortalte bl.a., at han som
barn altid opholdt sig indendørs, idet det
var for farligt at lege ude.
I Danmark begyndte han at studere og har
nu en akademisk uddannelse, men desværre
ikke noget job.
De var alle tre meget glade for at være i
Danmark, og de oplevede danskere som
venlige og forsigtige.
/ tba
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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, marts 2013:
Torsdag d. 7. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen med en hård, men fair dyst,
som forventet.
GildeMester i bowling blev Gildemesteren himself der løb med pokal og kegle,
en historisk sejr, da det er første gang GildeClanen ikke er rendt med det hele!
Espen kæmpede sig til en 2. plads og en delt 3. plads til Bo og Anja. Af de tre
helt unge juniorspillere blev det Simon der fik mest på pointtavlen.
Der var dog også tid til en hyggesnak og lidt ”after bowl”, Inden centeret
lukkede.
Tak til GildeClanen for en god aften!
********************************************************

Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19.
Indkaldelsen til det ordinære gildeting torsdag den 7. marts kl. 19, på
Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster, er udsendt i Liljens februar
nummer.
Dagsorden, gildets regnskaber og evt. indkomne forslag til tinget udsendes
senest 14 dage før gildetinget. Hvilket er sket.
Som det er tradition, varmer vi op til tinget, med gule ærter kl. 18 – det er
Dorte, der fabrikerer ærter og tilbehør til sædvanlig billig pris – glæd dig !
Tilmeld dig de gule ærter til, Dorte og Ole tlf. 23 30 93 43, eller E-mail:
osscout@gmail.com senest d. 3. marts.
Kan du ikke tåle gule ærter, så tag din egen mad med, det er samværet der
tæller!
Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.
Gildeledelsen.
På gildetinget vil vi, hvis der bliver tid til det, tage den store kalender frem og
sætte nogle datoer for det kommende gildeår – og måske have en idé om
indholdet mm. Så husk kalender!
Når vi det ikke aftaler vi et gildemøde i nær fremtid efter tinget!

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
kan du læse mere om 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:

07. Gildeting. Grp. 2 arr. Grp. 1 ref.
16. Distriktsarrangement
16. Gildehal
Grp. 3 arr. Grp. 2 ref.

Husk:

Gildeting Torsdag d. 7 marts kl. 19.00

OBS:
Ændring i Program for 2013
16. maj fremlægger gruppe 2 + 4 årsprojekt
16. juni fremlægger gruppe 1 + 3 årsprojekt
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REFERAT AF GILDEMØDET den 5. februar 2013
Gruppe 1 havde sammen med gildeledelsen arrangeret et rigtigt godt gildemøde.
I første del af mødet orienterede gildeledelsen om Landsgildeledelsens tanker og tiltag
i forbindelse med gildernes 80-års jubilæum og om hvilke muligheder, der er for
gilderne.
Gildeledelsen har kontaktet 1.gilde med henblik på et samarbejde om jubilæet.
Mange gode ideer blev vendt, og gildeledelsen arbejder videre.
På DGRM i januar enedes man om at arbejde med mere synliggørelse af gildebevægelsen og mere koordinering af aktiviteterne i distriktet.
Gildemesteren indkalder de øvrige gildemestre, men bad også om en repræsentant
mere fra gildet. Kjeld Mikkelsen meldte sig.
Anden del af mødet blev brugt til, at grupperne orienterede om arbejdet med deres
”årsopgave”.
Gruppe 1 arbejder med kunst/skulpturer i Nykøbings ”åbne rum”. Gruppe 3 arbejder
også med kunst. De 2 grupper vil samarbejde om fremlæggelsen.
Gruppe 2 arbejder med indvandring på Lolland-Falster, nærmere betegnet
”Roepigerne”.
Gruppe 4 arbejder med ”det dannede menneske” med gode, heftige diskussioner.
Gruppen er sikker på, at projektet ikke ender i en ”opskrift”, men mener processen er
lige så vigtig.
Aftenen sluttede med, at Allan viste os billeder fra to besøg i Indien, nærmere betegnet
GOA og NAGALAND, hvor Allan og Lis´ søn har opholdt sig i nogle år. Det var jo
ikke en chartertur, og vi fik et meget fint og anderledes billede af Indien og en del af
deres kristne indbyggere.
Tak for en god aften.
Gruppe 4
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Indlægget i Liljen er i denne omgang
begrænset til overvejende at indeholde nogle
foto og en lille smule tekst. Dette skyldes, at
min hustru og jeg, har været på en længere
rejse, hvor vi har været væk det meste af
februar måneden.
Sct. Georgs gildet i Rødby
Marts 2013
Lokalredaktør:
Helge Lund tlf. 54605370
Strandagervej 74
4970 Rødby
E-mail: helgelund@stofanet.dk

Gildemøde den 6. februar i Willers gaard.
Gildet havde modtaget en sæk gamle breve og
afklip, som vi gik i gang med for videre
ekspedition til ”frimærkebanken”, så alle
gildebrødre blev opfordret til at møde op med
saks.
Der var mødt 13 gildebrødre op til frimærke
klip. Bag efter var der en kop kaffe med en
dejlig grovboller og lagkage. Vi havde en
rigtig god hyggeaften, men frimærkerne blev
vi ikke færdige med og klippe.

1. præmien i tombolaen på nytårs gildehallen
i januar 2013, en lollandsk Roe nissen, der får
rettet på sit tøj af den lykkelige vinder.

Vor redaktør Helge Lund fylder 75 år den 15
marts.
Et stort tillykke skal lyde til Helge fra
Rødbygildet.

Hus-kat.
Gildehal januar 2013

Gildeting den 12. marts kl. 1930 i Willers
gaard dette jvf. dagsorden, der er udsendt den
22. februar af gildekansleren. Husk tilmelding
til Birgit.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i MARTS:
01. Bengnaver-fest-aften.
05. Gildeting.
21.22.23. Påskemarked.

BENGNAVERFEST.
Fredag den 1. marts kl. 18 på Saxenhus.
Omtale og tilmelding var af praktiske grunde i Liljen for februar, men der bliver
forhåbentlig en festlig aften at referere fra i næste nr. af Liljen.
(red.)

GILDETING
Den 5. marts kl. 19.30 på
vandrerhjemmet. Tilmelding til Lone
på 42322525 eller
på lb.andersen@privat.dk, den 1.
marts. Dagsorden og beretninger er
udsendt.
(red.)

PÅSKEMARKED
torsdag, fredag og lørdag i ugen op til palmesøndag. Vi sælger fra INFOhuset, som vi plejer, forhåbentlig har nogen af jer lyst til at bidrage med
lidt forårsdekorationer, der skal ikke så meget til, det er jo lige nu, de
forskellige ting pibler frem i haverne
eller i skovbrynet. Snak om det i grupperne og ring til Birgit, ligeledes
hvis I har tid og lyst til en vagt en af dagene. – Som gildemester Jannie
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skrev i sin beretning, er det med til at slå vores tilstedeværelse fast i byen, og mange
kigger ind for at få en lille snak, - når de ser Sct. Georgsgildet er i INFO-huset. –
Nogle kroner i kassen kommer der vel også.
Birgit – (påskemarkeds-tovholder).

MOTIONSPLADSEN:
Ja, så er det ved at være tid igen –
til at få shinet vores motionsplads
op, altså få gjort den forårsklar.
Arbejdsgruppen som blev dannet
i forbindelse med oprettelsen af
pladsen, fungerer stadig, men det
ville være dejligt med et par
gildefolk mere, der måske havde
lyst til at være med omkring årets
gang på MOTIONSPLADSEN, det er ikke kun fysiske kræfter,
der er brug for, gode ideer og nye tiltag modtages meget gerne, og ingen er
på nogen måde bundet mere end man selv har tid eller lyst. – Lad mig høre
fra jer – måske kan vi få en snak på gildetinget under EVENTUELT.
Gildehilsen Birgit.
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