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Fellowshipday den 25. oktober 2018
Sophieskolen i Nykøbing dannede rammen om dette års Fellowshipday, hvor 56 gildebrødre incl. gæster,
mødte op til en spændende aften, der bød på en dejlig italiensk anretning, kaffe/ kage samt et spændende
og underholdende foredrag, om nødhjælpsorganisationen Mercy Ships.

Inden foredraget læste Distriktsgildemesteren årets Fellowshipbudskab, som havde titlen ”Det er
en fin ting at vinde venner”, skrevet af Gunilla Engvall fra Sct. Georgs Gildet i Vasterås.
Aftenens foredragsholder var Viggo Bostrup, der 8 gange har sejlet med som maskinmester på
hospitalsskibet ”Africa Mercy”.
Skibet er den tidligere Storebælts færge ”Dronning Ingrid”, der sejlede sin sidste tur i 1997.
En fond købte skibet i 1999 og overdrog det til Mercy Ships som fik det ombygget, og i 2007 sejlede det for
første gang til Afrika som hospitalsskib.
Skibet sejler primært langs Vest Afrikas kyst, hvor skibet ligger i havn ca. 10 mdr. i hvert land.
Det har en besætning på 484 mand fra 44 forskellige nationer, så der er tale om et multikulturelt
fællesskab, hvor hovedsproget er Engelsk.
Alle ombord arbejder frivilligt, og betaler selv deres ophold, samt transport til og fra skibet.
Undtaget er kaptajnen som skal have løn, og derfor får 2 dollar om året!
Driften er alene baseret på støtte og fondsmidler, og har store sponsorer som bl.a. Mærsk, MAN og
Johnson & Johnson.
Organisationen bygger på kristne værdier, og støttes også af kirkelige organisationer fra flere engelsk
talende lande.
Skibet har plads til 82 patienter og er indrettet med alt moderne hospitalsudstyr. 6 operationsstuer,
laboratorium, røntgen afd. med CT-scanner, laboratorium, intensiv afd. samt en stor tandlægeklinik, der
også arbejder forebyggende.
Africa Mercy et kirurgisk hospitalsskib og der udføres ca. 2500 operationer om året. Der opereres for
hjulben, klumpfødder, læbe/ganespalte, ansigtssvulster, brok, brandsår, grå stær samt skader som mange
afrikanske kvinder påføres, i.f.m. børnefødsler.

Tandklinikken er en vigtig del af Mercy Ships arbejde, og der
behandles årligt 9000 patienter, ligesom der er meget fokus på
tandhygiejne og forebyggelse.
Viggo Bostrups hustru som også har været med ombord da
hun er uddannet klinikassistent, oplevede at der blev foretaget
80 tandudtrækninger på 1 dag!
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En anden vigtig funktion er at uddanne og træne lokale fagfolk, bl.a. kirurger, og 1500 er årligt gennem et
udd./træningsforløb på Africa Mercy.
Alle operationer og tandbehandlinger er gratis, men da ikke alle kan komme i betragtning, rejser et team
bestående af læger og sygeplejersker rundt til lokalområderne for at foretage en screening. Inden deres
ankomst, opsættes der plakater om Africa Mercys ankomst til netop dette område.
Alle der bliver udvalgt til operation, skal først tilbringe ca.1 måned på en form for hospital kaldet ”Hope
Center, hvor der ”kræses” for dem, så de både fysisk og psykisk kan klare den kommende operation.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=vWL4MujgWRw
Mange frivillige består af hele familier, så skibet fungerer som et helt lille samfund med bl.a. daginstitution,
skole til og med High School, kirke, supermarked og restaurant.
Hospitalsskibet skal opfattes som et koncept, hvor folk og udstyr altid er lige ved hånden.
Det fungerer både som hospital og hotel, det er ”flytbart”, og samtidig et sikkert sted at arbejde da der altid
er sikkerhedsvagter omkring skibet.
Organisationen samarbejder med andre nødhjælpsorganisationer, bl.a. Piloter uden grænser, som er
behjælpelige med at transportere patienter til og fra indlæggelse på Africa Mercy.
I øjeblikket er Africa Mercy det eneste skib der er i drift, men et nyt er under opbygning og klar til at
komme i søen i 2020. ”Dronningen” alias Africa Mercy, skal inden længe bygges om for at blive mere
tidssvarende, og forventes herefter at kunne sejle 20 år mere.
Helt i organisationens ånd, skulle Viggo Bostrup ikke
have honorar, men ønskede i stedet et beløb doneret til
Mercy Ships. Derfor kunne Victor afslutte et spændende
foredrag og en dejlig aften, med at overrække Viggo
Bostrup et takkebrev og en donation på 5.500 kr. fra
gilderne og distriktet.

Med gildehilsen
Lone Andersen
Sakskøbing Gilde
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Fødselsdagsgildehal
torsdag den 22. november
Naturlauget har hermed fornøjelse at invitere gildebrødre og ledsagere til den årlige
Fødselsdagsgildehal i Ulvehytten, torsdag
den 22. november kl. 18.30.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Efter gildehallen serveres tarteletter - ad
libitum - med 3 slags fyld, efterfulgt af
kaffe og lagkage tilberedt af ferme hænder
i lauget.
Pris for ovenstående er 70 kr. Øl, vand og
vin kan købes til sædvanligt rimelige priser.
Tilmelding senest den 12. november til
Susanne på mail sb@mkpost.dk eller tlf.
23 96 84 06.

November
22.
30.

Fødselsdagsgildehal
Gløgg på Torvet

Vi håber at se rigtig mange af jer til en
hyggelig aften.
Med gildehilsen
Naturlauget

December
9.
13.

Jul på Torvet
Julemøde

Jubilæum i
november

17.

Juletræstænding på Maribo torv
fredag den 30. november
Juletræet tændes på Maribo torv den 30.
november og Sct. Georgs Gildet holder fast
i traditionen med at sælge gløgg og æbleskiver fra en bod på torvet denne dag. Det
er Black Friday, så vi forventer mange
mennesker på torvet.

Leif Jørgensen – 25 år
Gildet kipper med flaget
og ønsker hjertelig tillykke
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Boden vil være åben fra kl. 14.30 til kl. 18.
Med stor gildehilsen
Julelauget

Kære gildebrødre
Allerede nu får I en opfordring til at donere
gevinster til årets tombola på Torvet den 9.
december. Alt lige fra vin og kaffe til
hjemmestrikkede sokker og karklude
modtages med tak. Jo flere gevinster I er
med til at skaffe, jo færre skal vi indkøbe.

Efter at have besøgt vinmageriet og duftet
til den vin, som er undervejs, fik vi lejlighed til at smage nogle af vinmagerens
produkter: hvidvin, isvin og kirsebærvin.
Samtidig fik vi en rigtig god indsigt i, hvad
de enkelte vine indeholder.

Så jeg modtager gerne gevinster, og det
skal være senest den 23. november. I er
også meget velkomne til at tage dem med
til Fødselsdagsgildehallen den 22. november.
På forhånd tak.
På Julebazarudvalgets vegne
Gutte, tombolabestyrer

Virksomhedsbesøg på Østergårds
vinmageri i Stokkemarke
Den 16. oktober tog 12 gildebrødre m.fl.
imod indbydelsen til at besøge Østergårds
vinmageri i Stokkemarke.
Vi fik en rigtig god information om det at
være vinmager på Lolland, og Henrik
Østergård viste os sine vinranker på ejendommen.

Tak til Mogens for et godt initiativ. Det var
dejligt at se en lokal producent, der brænder
for at lave gode produkter, og som producerer 30-40.000 flasker om året.
Besse
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Førstehjælpskursus
den 20. oktober
Den 20. oktober afholdt Sankt Georgs Gildet i Maribo førstehjælpekursus med 22
deltagere.
Vi gennemgik kroppens organer og deres
funktioner, og blev her klogere på mange
ting. Vi lærte, hvad man skal gøre, når et
barn eller voksen har fået noget galt i
halsen. Efterfølgende gennemgik vi, hvad
man skal undersøge, når en person ligger på
jorden af den ene eller anden grund. Herefter lærte vi natostilling/aflåst sideleje og
hvordan, det gøres nemmest.
Vi blev undervist i hjertemassage og hjertestarter og gjort opmærksom på, at hjertestarteren kun er et supplement til hjertemassage. Efterfølgende fik vi mulighed for at
udføre hjertemassage og hjertestarter på en
dukke. Hjertemassage på en voksen består
af 30 tryk på brystkassen efterfulgt af 2 pust
gennem mund eller næse. Hjertemassagen
gentages så længe, der er behov, eller til
ambulancen kommer. Et hårdt arbejde. Vi
sluttede med at lægge forbindinger og stoppe blødninger ved ulykker.
Budskabet på kurset var: det er bedre at
gøre noget end ingenting og, at det ikke er
muligt at gøre noget forkert.
Et meget inspirerende kursus. Tak til Hanne
for at arrangere det.
Merete
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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, oktober og november 2018
Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde.
Torsdag d. 6. december: Julestue på Bogfinkevej.

Fellowship day holdes i Sophie Skolen i Nykøbing F.
se nærmere i Liljen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen og til hvem!

************************
1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag
og det er denne gang 1. Gilde der inviterer -

Invitation til
Fødselsdagsgildehal.
Det vil glæde os at se Gildebrødrene, fra 1. og 2. Gilde den 8. november 2018 kl. 18.30,
i Spejderhuset Good-Turn, Industrivej 17, 4800.
Ledsagere er velkomne

Efter Gildehallen serveres:
En buffet menu fra Slagter Schous,
derefter kaffe, te og småkager.
Prisen for dette er, 140 kr. inklusiv drikkevarer.
Tilmelding senest tirsdag den 30. oktober til Ole S.
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343
Med spejderhilsen
1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Gildemødet hos Anja og Espen blev et dejligt møde, med fremvisning af den
nye adresse (som nu er i gildets naturlige område) ikke mindst kælder
indretningen blev beundret. Efter traveturen fik vi en lækker anretning og en
god snak, beslutninger vedr. fødselsdagen, resten af årets program, mm. –
tak til de to for husly, fourage og hygge.

”Ovstrup SpejderCenter” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på centreres hjemmeside.

8

.

2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B .

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 25. i måneden før.

Opslagstavlen
Torsdag 8 nov.
Fødselsdagsgildehal
Torsdag 13 dec.
Julemøde

Gildemøde den 9.10
Tirsdag den 9. oktober havde vi besøg af
Michael Gjørup der er leder af Storstrøm
Fængsel

bygge endnu et fængsel magen til i
Grønland.
Fængslet her er tegnet af C F Møller
tegnestue og ingeniør er Rambøll det har
kostet 1007 mill., fylder 29 hektar = 290.000
m2 bebygget areal 35.000 m2 med 210
ansatte og de mangler alvorligt mange
ansatte, de må trække reserver fra næsten
hele Sjælland indtil de får uddannet flere,
fra lokalområdet , men det kniber med
lokale ansøgere.
Fængslet er bygget i mindre afdelinger med
egne køkkener så fangerne sørger selv for
deres egen mad, ved indkøb hos den lokale
købmand, der har plads i fængslet.
Når der bliver personale nok i fængslet så
bliver
der
mange
beskæftigelsesmuligheder, træværksted –
smedeværksted – maleværksted -vaskeri –
rengøring og undervisning på hf niveau.
De får en del af deres energi fra egne
solpaneler, og der er græs på en del af
tagene for at forsinke afvandingen.

Og vi havde også besøg af en hel del
spændende gæster.
Vi hørte om Kriminalforsorgen og
fængselsvæsenet og at de er ved at

De indsatte skal have straffe over 5 år for at
blive anbragt på et lukket fængsel, der er
lige nu 1 med 20 år og flere med livstid i
fængslet, desværre kommer 2 ud af 3 ind
igen til afsoning så det fylder.
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Der er ca. 5000 indsatte i Danmark i alt.
Det er de sociale myndigheder der tager
sig af familien, når familiefaderen er
inde, hvis det er nødvendigt.

Carsten Egeskov
Foto: Lis Henriksen

Der er 3 besøgslejligheder i fængslet,
som kan bruges af familien i 1 døgn max.
Der er en kirke som bruges flittigt, med
præst udefra, og korleder der øver
korsang med de indsatte der ønsker det
.
Kriminalforsorgen har et budget på
3 milliarder årligt.

En God Aften sluttede med en fin
Rejemad, og Lykønskninger til
Martin med hans 25 års Jubilæum.
Gruppe 3

brittish
Jeg kan ikke huske om jeg har
brugt dette billede før, men
det er da et sødt billede ikke?
Den britiske spejder
organisations Ambassadør:
European Space Agency astronaut Major Tim Peake
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i november måned:
5/11 kl. 19.00 Fællesmøde for alle gildebrødre
14/11 kl. 18.30 Soc.arrangement / Virksomhedsbesøg på Hotel Saxkjøbing

At huske i december måned:
4/12 2018 Julestue – se indbydelse

Vigtig at huske i November
Den 5.11.2018 kl. 19.00 har vi fællesmøde for alle gildebrødre på Saxenhus.
Tema: ” Fremtidens gilde”
Vi glæder os til en spændende og aktiv aften.
Husk at tilmelde gruppevis senest den 1.11.2018 til Hanne Knudsen: hannekarsten54@gmail.com

Gildeledelsen sørger for kaffe/te og kage.

Gildehilsen
Jane, Hanne og Anne-Birthe
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Socialt arrangement/Virksomhedsbesøg.
Onsdag den 14. november kl. 18.30
på Hotel Saxkjøbing.
Gildebrødre og ægtefæller er inviteret til rundvisning på Hotel Saxkjøbing.
Efterfølgende serveres den berømte HUSMANDSKOST
til en pris af kr. 35, - incl. 1 øl, vand eller 1 glas vin.
Kaffe/The kan købes for egen regning.
Og JA, I læste rigtigt på prisen, idet gildeledelsen
har bevilget et flot tilskud af Jørgen Brugsmands Arv.
I skrivende stund er tilmeldingen ikke slut, så det er spændende, hvor
mange der benytter sig af det fine tilbud.
Det vil være dejligt, hvis I så vidt muligt har aftalte penge med til betaling
af traktementet.
Det er gruppen, der står for opkrævningen.
Vi glæder os til at se jer alle.
Gildehilsen Gruppe 1
Birgit Lohse

Nu er det jul igen, nu er det jul igen……,
og derfor tid til årets store begivenhed!
Julestue!
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Gruppe 3 har lagt sig i selen, og arrangeret alletiders julestue.
Vi skal nyde en dejlig julemenu, samt kaffe og småkager,
hvorefter der traditionen tro skal dystes om
”RULLEN” !

Mød glad op tirsdag d. 4. december kl. 18.00
i Lions klubhus, Fabriksvej 21,
medbringende drikkevarer til eget forbrug, samt en pakke til ca. 25,00 kr.
Pris for arrangementet: kr. 125,00
Tilmelding gruppevis til Lone
Tlf. 42322525 eller mail lb.andersen@privat.dk senest d. 12. november.
På vegne af gruppe 3.
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Referat fra Løvfaldsgildehal d. 3. oktober.

Gildehallen blev holdt i spejderhuset på Birkevej, og 28 deltagere deltog i arrangementet.
Som noget af det første, læste Anne-Birthe de flotte mindeord, som Birgit Lohse havde skrevet om Iris
Sonn, og der blev holdt 1 min. stilhed for Iris.
Gildeledelsen havde valgt, at Gildemestertalen skulle være 3 delt, og med udgangspunkt i ”efterår”, kom vi
både omkring naturen og livet!
Jane førte os igennem årstiderne, som hver især har deres særpræg, både i.f.t. naturens gang, og de
højdepunkter som kendetegner de forskellige årstider. Nævnte også livets efterår, som kan være smukt
både i dets farver, men også i.f.t. at modnes og glæde sig ved livet.
En fin rød tråd til Hannes indlæg – også om livets efterår, om at forlade arbejdsmarkedet, og hvordan vi
hver især forbereder os til dette – og ikke mindst hvornår man er parat.
Når man så har valgt at stoppe, hvad er det så tiden skal udfyldes med? En masse nye gøremål/aftaler, til at
fylde kalenderen, eller overvejende jeg/vi tid, og tid til fordybelse?
Den fine røde tråd fortsatte til Anne-Birthe, som beskrev hvordan noget af den ”frie” tid, også kunne
benyttes til at gå ind i frivilligt arbejde, som der er stor efterspørgsel på, og det på mange forskellige
fronter. Da vi mennesker heldigvis er forskellige, og det er et frit land vi lever i, står det enhver frit for at
benytte livets efterår nøjagtig som man vil, men budskabet var: Nyd det!!
Tak til jer tre, for nogle gode og tankevækkende indlæg.
Annelis holdt 5. min Sct. Georg, og jo, det handlede også om efterår, for hvad er mere oplagt når der står
oktober på kalenderen! Og det efterår blev lige så smukt beskrevet som Janes!
Inden vi gik til kaffebordet, var vi nogle ”hardcore”, som trodsede mørket og kulden, for sammen med
Annette, at bese spejdernes bålhytte, som blev indviet for nøjagtig 1 år siden.
I eftergildehallen fortalte Annette om et store ønske gennem mange år, nemlig at få overdækket
bålpladsen. Gruppen har selv lavet tegningerne til den 6 kantede overdækning, og man søgte om støtte fra
Rotary. Rotary blev så begejstret, at de besluttede at sponsorere projektet – med hele beløbet.
Meget flot og gedigent udført, i lærk og robinietræ.
Gr. 2 som stod for arrangementet, havde sørget for lækre boller med diverse tilbehør, så tak til dem også,
for en rigtig god aften.
Gildehilsen Lone ( gr. 3 )
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