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Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildearrangement
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant

 Bemærk ny dato for Distriktsgildetinget
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Nyt fra Distriktsgildeledelsen
På Distriktsgilderådsmødet den 15. januar fik vi aftalt ny dato for Distriktsgildetinget, det er
nu flyttet til: Onsdag den 29. april og bliver afholdt i Nykøbing F
Årsagen er at jeg er på ferie hele maj og derved ikke kan være til stede, derfor blev det
besluttet at ændre på datoen.
Dagsorden ifølge lovene – indkaldelsen udsendes senere, men her vil jeg gøre
opmærksom på følgende:
§ 4. Funktionsperiode
Medlemmer med funktion DGM og DUS vælges på ulige årstal.
Medlemmer med funktion DGK, DGS og DIS vælges på lige årstal.
Ingen kan på samme tid bestride mere end én ledelsespost.
For at opnå fornyelse og udvikling tilstræbes det at ingen uafbrudt bestrider samme funktion i ledelsen i mere end seks
år.

DGM blev valgt i 2009, hvilket betyder at jeg nu har siddet i 6 år, det er vel en god grund til
at finde en ny kandidat 
DUS er vakant, og vi ser frem til at denne post bliver besat i år.
Vi skal finde en dirigent til DGT, her kunne vi da ønske at én som ønsker denne opgave,
selv melder sig under fanerne.
Mail eller ring til DGM, Lis Mølvig Henriksen: lmhenriksen@gmail.com mobil: 26 22 67 47
______________________________________________________________________
Distriktsarrangementet i april er nu på plads der har været forhandlinger med flere, men
grundet økonomien har vi desværre også valgt flere gode muligheder fra, men nu glæder
vi os til at se rigtig mange til dette spændende og oplysende arrangement, se opslag
andet steds i bladet.
Vi har forventninger om at det bliver et kæmpe tilløbsstykke – så skynd Jer at blive tilmeldt.
_____________________________________________________________________
Foråret er tydeligvis på vej,
så der er meget at se frem til –
man bliver overvældet hvert eneste
år, af den skønhed og glæde de små
blomster frembringer.

DGM
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Distriktsarrangement den 15. april 2015 kl. 19.00
Vi skal besøge Knuthenlund Gods, få historiens vingesus – dufte og smage på alle de spændende ting fra
Godsets egen produktion og fra andre spændende lokale producenter.
http://www.knuthenlund.dk/knuthenlund/vores_historie/
Glæd Jer til at høre godsejer Susanne
Hovmand fortælle om godsets
historie, den daglige drift og
visionerne for fremtiden, mens I
nyder en dejlig buffet med lækre
specialiteter fra gårdbutikken:
Brød, smør, oste, yoghurter,
charcuteri varer samt andre lokale
specialiteter.

Drikkevarerne til den spændende buffet
er selvfølgelig også lokale:
Fejø cider og æblemost, Krenkerup øl,
Dalbakkegård og Søbogård saft samt
Biodynamisk rød og hvidvin.

Bagefter får vi besøg fra QLF, Dea Cordt Kragh vil fortælle om foreningens arbejde:
FORENINGEN DET GODE LIV - PÅ LOLLAND-FALSTER!
Foreningen er opstartet af fire kvinder ud fra det ønske om at gøre det mere attraktivt
at bo og bosætte sig på Lolland-Falster ved at synliggøre ikke blot de stedbundne
ressourcer, men også de menneskelige ressourcer.

http://www.qlf.dk/
_______________________________________________________________________________________

Pris 165 kr. for dette spændende arrangement, incl. Lækker buffet samt 1 glas vin/øl/vand/saft.
Åbent for gildebrødre og ægtefæller
Tilmelding til Distriktsarrangementet senest den 5. april, helst gruppe/gildevis med navne til:
DGK, Vibeke Christiansen: vibekeogcarl@gmail.com
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Program 2015 – Naturgruppen, Sakskøbing Gildet.

Den 28.3.2015

Vi mødes kl. 14.30 på Havnen i Nysted og går en tur langs Skansen.
Tag kaffen med.
Tilmelding til Anette Brylle.

Den 15.4.2015

Vi mødes på P-pladsen ved Fuglsang Kunstmuseum kl. 19.00.

Herfra går turen til Skejten. Kom i gode sko og passende påklædning
til en frisk aftentur. Kaffen medbringes og indtages på et godt sted.
Tilmelding til Jonna Ebbe.

Den 9.5.2015

Året Knækkerygmarch. Vi mødes på P-pladsen v. Fuglsang kl. 10.00
Knækkerygmarchen er et årlig arrangement som FDF Kettinge laver. Det er en gåtur i
den spændende Frejlev skov. Alle er velkommen, det er ikke kun for FDFér.
Alle marcher har udgangspunkt fra Fuglsang Avlsgård, hvor der kan parkeres og købes
adgangskort, derefter bliver alle deltaget transportere i bus ud til Knækkeryg stenen,
som er placeret i Frejlev Enghave. Derfra er der markeret en rute gennem skoven som
ender ved Avlsgården igen. Undervejs vil man møde forskellige pausesteder, hvor der
kan købes forskellige forfriskninger, så som, en pølsebod, pandekager bagt over bål
samt et kaffested,hvor der er mulighed for at smage hjemmebagte kager. Der kan også
købes sodavand og øl ved de forskellige boder. Det er selvfølgeligt også tilladt at
medbringe sin egen madpakke og nyde den undervejs, bare man rydder op efter sig.
Priser: 2015
voksne: 50,- kr.
børn: 25,- kr.
Hunde I SNOR og børn under 12 år er gratis.

Tilmelding til Michael Eriksen.

Juni måned

Vi arbejder på et besøg af Faxe Gildet, men den endelige dato er ikke på
plads. Naturgruppen vender derfor tilbage senere med mere konkrete
planer.

5

Juli/ August

Gerner forsøger at skaffe billetter til en tur på Nakskov Fjord med Postbåden.

Nærmere om turen og dato meldes ud senere. Der bliver tale om tilmelding
efter ”Først til Mølle” princippet.

Den 26.9.2015

”Den nye skov” . Vi mødes kl. 14.30 på Kobbelvej i Stege v/ Spejdergrunden
for at besøge Medbring kaffe og passende påklædning.
Indkørsel til P-pladsen sker fra vejkrydset Kobbelvej/Pilevej i Stege by (4780
Stege). Kobbelvej og Pilevej ligger tæt ved vejen fra Stege mod Ulvshale og
Nyord
I kan læse mere på:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67690/StegeNyeSkovet.pdf
Tilmelding til Anette Brylle.

Den 10.10.2015

Svampetur i Søholtskoven.
Vi mødes kl. 14.30 på Søholtvej (før Søholt Gods). Catarina vil guide os
gennem skoven og hjælpe med at sortere i vores svampefund. Medbring lille
kurv, børste og masser af tålmodighed. Tag gerne kaffen med.

Tilmelding til Catarina Huelle.

15.11.2015

Juleskovtur til Hydesbyskoven. Vi mødes ved 2.vej ind til skoven kl. 10.00.
Medbring kurv og poser til dine fund.
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Tag gerne lidt varmt med, som kan nydes undervejs.
Tilmelding til Catarina Huelle.
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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 20. i måneden før

Marts
17.

Gildeting

tirsdag den 17. marts 2015
i Mejsehuset
Vi starter med at spise kl. 18.30 og kl.
20.00 holder vi gildeting.
Indkaldelse med dagsorden og regnskab
fremsendes til alle gildebrødre.

April
23.

Gildeting

Sct. Georgs Gildehal

Lidt om solen
Det kan ikke længere skjules, og det skal
det i øvrigt heller ikke
DAGENE BLIVER LÆNGERE
og det er bare rigtig dejligt.
I dag (20. februar 2015) stod solen op kl.
0727 og gik ned kl. 1732.
Til sammenligning var tidspunkterne den
22. december 0838 og 1550. Da var dagen
7 timer og 12 minutter og i dag 10 timer og
5 minutter.
Vi er altså på 2 måneder beriget med 2
timer og 53 minutters mere sol, eller i hvert
fald dagslys.
Men det er langt fra slut endnu. Via
forårsjævndøgn den 20. marts, hvor dagen
er 12 timer og 9 minutter, når vi til
sommersolhverv 21. juni, hvor vi har solen
over horisonten fra kl. 0437 til kl. 2157. Det
er 17 timer og 20 minutter eller 10 timer og
8 minutter mere en lige før jul.
/ tba

Husk, at gildetinget er mødet, hvor du har
mulighed for at sætte dit præg på gildet.
Desuden er det også en rigtig hyggelig
aften.
Vi håber at se rigtig mange af jer.
Gildeledelsen
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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 2015:
Torsdag d. 26. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Tosdag d. 23. april.: Sct. Georgs dag, afholdes i Systofte kl. 18.30.

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen en hård, men fair dyst, som
forventet, mellem de 12 deltagende superbowlere.
Bo måtte af med pokal og kegle, men den blev hos GildeClanen, da Espen
indtog 1. pladsen, Birgitta kæmpede sig til en 2. plads og en 3. pladsen gik til
Ole. Der blev dog ikke tid til så meget ”after bowl”, da centeret ville lukke
tidligt, men efter 2 timers koncentreret bowling var vi også udmattede.
Tak til GildeClanen for en god aften!
********************************************************

Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19.
Indkaldelsen til det ordinære gildeting torsdag den 26. 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.
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. 20. 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.
I forbindelse med Gildetinget vil der iht. Spejderfondens vedtægt § 6, blive
aflagt beretning for fondens virke, herunder forslag vedr. ejendommen i Sørup,
som blev vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 15. januar 2015, til
godkendelse af gildetinget. Forslaget udsendes sammen med det øvrige
materiale inden 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
Udlejningsperioden for 2015 er medio marts til
ultimo oktober.
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2. Nykøbing F. Gilde
www.2-nyk-f-gilde.weebly.com
Afbud meldes til GK Cars ten Egeskov 40 76 55 62 eller Mail: cegeskovp@gmail.com
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B .

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

skikkene omkring fastelavn.
Tirsdag den 3/3 Gildeting

GILDEMØDET den 5. februar 2015
Stod i fastelavnstegnet. Vi fik virkelig
leget (kongespil, rafle, trillespil og snurrespil), og alle prøvede det hele.
Det var rigtigt sjovt, og
barndomsminder dukkede op.

mange

Der blev også fortalt om historien og

Under kaffen/teen fik vi en god og
indholdsrig diskussion om gildearbejde
– især grupper kontra laug og den
manglende tilslutning af nye gildemedlemmer.
I øvrigt var der fine præmier til alle 4
hold.
Tak til gruppe 4
På gruppe 3’ vegne
Birthe Flindt
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gilderne uden spejderbevægelsen”. Det
var der vores ”vugge stod”.
Gildemesteren accepterede, og vil sende
vores forslag til Landsgildeledelsen.

Sct. Georgs gildet i Rødby
Februar måned 2015
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
E mail: helgelund@stofanet.dk
Gildet afholdt sit februar møde den 3. i
Willers Gaard. Mødet gik ud på, at
fortsætte med at klippe den enorme stak
frimærker, som vi har haft liggende. Der var
den aften mødt 8 gildebrødre op.
På mødet gennem gik gildemesteren den
mail, som han havde modtaget fra
Landsgildeledelsen vedrørende
Gildebevægelsens tilbud om deltagelse i
folkemødet på Bornholm.
Gildemesteren havde i forvejen udsendt
mailen fra Landsgildeledelsen til de
gildebrødre, der kan modtage e-post. Dog
havde det ikke stået i indkaldelsen til
mødet, at emnet ville blive taget op på
gildemødet. I øvrigt var eneste indkaldelse
til mødet, den der stod i Liljen med februar
nummeret, og annonceret i årsprogrammet.
Emnet gav diskussion som bevirkede, at
det blev midnat før mødet var slut, jeg
mener dog, at det er en noget bekostelig
affære at deltage. Man tilsluttede sig på
mødet, at Rødby Gildet skulle indsende
forslag om blandt andet:

Men alt andet lige, må man håbe at
gildebevægelsen vil få noget ud af
deltagelsen på folkemødet, for et er sikkert,
at gilderne aldrig har været særlig
udadvendt , udover når man ved jubilæer
eller andre højtider, i gildemæssig
sammenhæng, har spist rådhuspande
kager sammen med royale personer på
Københavns Rådhus… Landsgildet har
aldrig været god til at sælge sig selv og
dermed gildebevægelsen, og de har som
oftest udvist en holdning, der gav udtryk
for, ”at de var os selv nok”.
Helmut Werth har udvist en noget anden
attitude, en der er væsentlig mere folkelig.
Men bare det ikke er for sent at rette
skuden op.
Bladet Sct. Georg har i sidste udgivelse
fået en helt anden profil, pludselig er der
kommet stof i bladet af historisk karakter.
Alt andet lige var Flensborg Danmarks
næst største by i 1864.

Hus-kat
Jeg har ladet mig fortælle at det
programsatte møde den 03. marts, er
aflyst.
Gildeting afholdes den 24. marts kl 1930 i
Willers Gaard.
Dagsorden jævnfør lovene udsendes af
ledelsen godt 14 dage før gildetinget.

At Spejderbevægelsen skulle inviteres
med under henvisning til, at ”hvad er
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i MARTS:
Den 5. Gildeting.
Den 26. 27. og 28. Påskemarked.
Den 28. Tur med Naturgruppen.
Virksomhedsbesøg er udsat.

GILDETING:
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 på Saxenhus, lokale 111.
Gildeledelsen sørger for øl/vand, kaffe/te og brød, til en samlet
pris på 25,00 kr.
OBS., at dagsordenen i år udsendes via mail til alle, der har en
mail adr. Til dem der ikke kan modtage via mail, udsendes
dagsorden som vanlig.
Forslag til behandling på gildetinget skal være gildemesteren i
hænde senest 1. marts.
TILMELDING til gildeting: til Jannie Johansen senest den 1. marts på telf.
22133739 eller mail
jannie.johansen@nordicsugar.com

PÅSKEMARKED i Info-Huset.
Den 26. og 27. marts kl. 10-17 og den 28. marts kl. 9-12 er der
påskemarked i Info-Huset. Der vil som sædvanlig blive solgt
påskedekorationer og andre forårsting, og det ville være dejligt,
hvis nogen af jer har lyst til at hjælpe et par timer en af de nævnte
dage. Ring gerne til Birgit 54704161.

NATURGRUPPEN inviterer på tur til Skansen i Nysted.
Lørdag den 28. marts kl. 14.30 mødes vi på Havnen i Nysted og går en dejlig tur
langs Skansen. Tag eftermiddagskaffen – og hele familien med ud i foråret.
Tilmelding til Annette Brylle på 54706354.
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SCT. GEORGSLØB.
Kære gildefolk.
SCT. GEORGSLØB for spejderne er ikke opført i vores årsprogram, men da vi fra
lederside har hørt, at spejderne regnede med løbet, fordi det efterhånden var et årligt
tilbagevendende arrangement, - ja så har Gruppe 2 påtaget sig at være tovholder og
stå for løbet, som foregår den 23. april kl. 17.30-20. Dog håber vi på lidt hjælp fra
nogen af jer i grupperne, så tag en snak og ring til Birgit på 54704161, hvis I har lyst
til at være spejder et par timer denne aften.
Gildehilsen GRUPPE 2.

Sangaften på Majbølle Mølle 3/2 2015. (ref.)
19 gildefolk/ægtefæller trodsede snemasserne og kom kl. 18.30 til en festlig
sangaften i Majbølle. Indenfor i Møllen duftede der dejligt af aftensmad.
Spillemændene med chauffør var ankommet, Mette med guitar og Ernst med
harmonika. Vi blev bænket og fik serveret den lækreste ret: kylling svøbt i bacon, ris,
salat og tomatsauce. Det gjorde godt, og efter spisningen var vi klar til at røre
stemmerne.
De Guldborg Spillemænd havde sanghefter med, hvorfra vi kunne vælge. Der blev
sunget godt igennem på et blandet repertoire, som spændte fra Den danske sang er en
ung blond pige til sangen om Kapitalismen.

I den indlagte pause fik vi serveret kaffe med muffins – meget velsmagende.
Vi fortsatte sangen godt understøttet af de gode musikanter og sluttede aftenen med
”Go´ nu nat og gå nu lige hjem”. Hanne fra gruppe 2 oplyste, at musikken var betalt
13

af arven efter Jørgen Brugsmand, og jeg tænker, at hvis han havde kunnet, ville han
have glædet sig over arrangementet.
ALT og ALLE klappede – stor tak til gruppe 2 for en musikalsk aften, som vil blive
husket.
Referent: Annelis, gruppe 3.

VINTERLEG på Motionspladsen. (ref.)
Torsdag i vinterferien var der gang i den på Motionspladsen. Vi fra arbejdsgruppen
samt Hanne Kofoed var parat til at lege og motionere med eventuelle fremmødte.
Måske havde vi håbet på bare et fint lag sne til at lege lidt i, ingen sne men rigtig fint
vejr. En mor og hendes lille søn var allerede mødt, da kl. var ti, men da hun så var
gået igen, kom vores fotograf Renè Allan Larsen, men ingen nye gæster. - Nåh pyt, så
måtte vi selv stille op, og Hanne fik os i stilling ved modulerne, Renè fik taget nogle
billeder, og så gik han igen. Derefter kom der pludselig rykind: mødre og
bedstemødre med dejlige unger, der gerne ville prøve det hele. Som en af mødrene
sagde, vi går tit herned, men nu ville hun gerne lære at gøre det hele rigtigt, - og se
det var jo en dejlig melding at få, så næste gang hun og familien går derned, så ville
hun være instruktør. - Alt i alt et par hyggelige timer på vores dejlige plads, - bare
ærgerligt fotografen var gået, da det blev rigtig sjovt.

Motionshilsen Birgit.
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