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End man får af at spise det.
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2011:
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Distriktsgilderådsmøde i Maribo
Distriktsarrangement med Ridderhal
Fellowshipday
I-dag i Slagelse
Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling

2012:
17. januar
23. maj
Uge 28

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
Midtvejstræf
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Nyt fra Distriktet
Det har været og er en travl og spændende periode for øjeblikket i Distriktet.
I september fik vi to nye riddere i Distriktet, da Jannie og Villy aflagde ridderløftet i Våbensted Kirke, den
lille smukke kirke var en flot ramme, og både Jannie og Villy fik alle til at lytte til de flotte besvarelser som
de begge kom med.
Vi var 52 gildebrødre, med repræsentanter fra alle gilderne, som tilsyneladende fik en god oplevelse og
hyggeligt samvær efterfølgende i Restaurant Landsbyen.
Her blev der nydt lidt god mad med efterfølgende kaffe og hjemmelavet æblekage, og holdt de
obligatoriske taler for de nye riddere og inden man fik set sig om, var en dejlig aften slut.

Her ses de ”nyslåede” Riddere

Fra ”Vel mødt frem Gildebror”
Ridderfærd blev vort mål.
Kamp for alle små og svage,
Mod det vege og det vage,
Kamp med riddersværdets stål.
Vi fandt meningen med livet,
Når vi tog en tørn i flok.
Glæden ved at hjælpe andre var os nok

De øvrige billeder fra Ridderhallen og spisningen på Landsbyen er lagt på hjemmesiden,
så kan man se eller gense de gode og hyggelige stunder.
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Fellowshipday
I skrivende stund (16. oktober) har vi planlagt det hele, men kender endnu ikke antal deltagere.
Vi er klar til at modtage vores gæster fra MAF, formand for MAF Arne Puggard har skrevet således:

Tak for indbydelsen til at komme til Sakskøbing den 25. oktober og
fortælle om MAF ved jeres Fellowshipday. Det glæder jeg mig til.
Jeg har gennem årene haft meget gode relationer til Sct. Georgs
Gilderne her i Allerød kommune, hvor vi (FDF) igennem en årrække har
haft et godt samarbejde i genbrugsvirksomheden "Spildopmagerne".
Jeg vil meget gerne deltage i spisningen kl. 18:30 sammen med min
medhjælper Ole Kræmmer.

Vi glæder os meget til at høre om denne spændende organisation, som arbejder så hårdt for at komme
frem til dem som har behov, i svært fremkommelige områder i hele verden. Mere om dette i næste nummer af Liljen.

Jubilæum i Maribo
70 år

Når et gilde har 70 års jubilæum så er det noget særligt….
Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i København den 24. april 1933, det betyder at Maribo Gildet er
blandt de første gilder der blev oprettet i Danmark, en præstation som vækker opsigt og selvfølgelig skal
markeres.
Maribo Gildet har valgt at festligholde det på fornemste vis og vi håber at alle vil støtte op omkring dette.
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Landsindsamling 2011
Dansk Flygtningehjælp samler ind til 'Flygtninge i Verdens Brændpunkter' søndag den 13. november.
Krige, konflikter, tørke og sult er nogle af årsagerne til, at mennesker flygter. Det sker lige nu på Afrikas
Horn, hvor den værste tørke i 60 år berører mere end 12 millioner mennesker og har sendt hundrede tusinder
på flugt.
Afrikas Horn er langt fra det eneste sted hvor folk er på flugt. Over 43 millioner mennesker verden over er
flygtninge og fordrevne fra krige, som ikke altid har verdens bevågenhed, men som kræver de samme ofre.
Derfor sætter vi med landsindsamlingen i år fokus på ’flygtninge i verdens brændpunkter’.
Du kan hjælpe – meld dig som indsamler
Det tager ca. 3 timer at samle ind. Din indsats er begrænset til det – til gengæld er effekten stor, idet du
samler ca. 1000 kr. ind. For de penge kan vi udrette rigtig meget:




Vi kan forsyne 500 flygtninge med rent vand i én måned i Liberia
Vi kan uddele mad til 1000 mennesker fra vores mobile suppekøkkener i Mogadishu
Vi kan uddele nødhjælpspakker til fire flygtningefamilier i Dadaab lejren, verdens største flygtningelejr

Se mere på: www.flygtning.dk
Gilderne i Lolland - Falster Distrikt er koordinatorer eller engagerede på anden vis, og arbejder dermed for
at støtte de gode humanistiske formål.
Dog har Dansk Flygtningehjælp i år været ramt af massive problemer med det nye IT selskab som skal
varetage opgaverne på hjemmesiden, hvilket gør at vi i skrivende stund (den 16. oktober) endnu ikke har
oversigt over de tilmeldte indsamlere eller adgang til de skrivelser og oplysninger som er nødvendige for at
få overblik og styr på indsamlingen.
Vi har den 14. oktober fået mail fra Andreas Kamm som er generaldirektør for Dansk Flygtningehælp, som
beklager:

I denne tid tænker jeg ekstra meget på dig og alle de andre koordinatorer som helt uforvarende er hårdt ramt af, at et af vores vigtigste
redskaber – koordinatorområdet på hjemmesiden – ikke fungerer som det skal.
Vi havde håbet, at den resterende del af koordinator-området ville komme til at fungere op til weekenden. Efter en test i går, hvor vi fandt
flere fejl, må vi erkende, at det ikke kommer til at ske. Fejlene er ved at blive rettet hos vores IT leverandør, men endnu kan vi ikke
garantere hvornår fejlretningen og en ny test er tilendebragt. Men jeg kan garantere, at der arbejdes hårdt på sagen!
Det er store udfordringer for Dansk Flygtningehjælp, nu hvor det nærmer sig den endelige indsamlingsdato
og vi slet ikke har overblik, men selvfølgelig håber vi på at alt kommer til at fungere så det igen kan blive en
god indsamling til gavn for alle de nødlidende flygtninge i verden.
Distriktsgildemester, Lis Mølvig Henriksen
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Ridderspørgsmål til Jannie Johansens.
Hvor henter du de menneskelige ressourcer, og
hvad giver disse aktiviteter dig som person?

Referat fra

Distriktsgildehal
med
Ridderoptagelse i Våbensted Kirke
28 sep. 2011
Referent Helge Lund
Der var sikkert ikke mange af os gildebrødre, der
før havde besøgt Våbensted Kirke. Våbensted
Kirke er en af landsdelens smukkeste kirker, hvor
den ældste del er fra 1200 tallet. Tidsmæssigt
befinder vi os i Valdemar Sejer perioden.
Ligesom mange andre danske kirker har denne
ikke set sådan ud fra begyndelse, dens nuværende
udseende er kommet over en længere tidsperiode.
Det Romanske tårn, kor og skib er fra 1674.
Sydkapellet er fra barok tiden, og kirken tilhører
en af landsdelens sirligste teglstenskirker.
Jeg forstår godt, at distriktsledelsen havde valgt
dette meget smukke og enkelte kirkerum til
afholdelse af distriktets riddergildehallen.
Godt 50 gildebrødre var mødt frem til denne aften,
hvilket var et godt fremmøde.
Da vi kom ind i kirkerummet, blev vi modtaget af
den klarinet spillende familie Larsen fra Rødby,
hvilket var et overvældende og smukt indslag.
Distriktsgildemester Lis åbnede gildehallen, og
bød velkommen samt oplyste, at følgende
gildebrødre havde ansøgt om optagelse som
riddere: Jannie Johansen Sakskøbing Gildet og
Villy Grønlund Hansen Rødby Gildet. Herefter
kaldte hun de to ridderemner ind i gildehallen, de
blev ledsaget af gildemester Jørgen Lohse.
Distriktsgildemesteren oplyste, at hun havde
glædet sig meget til denne alt for sjældne
handling:

Jannie startede sit riddersvar således: ”Ressourcer
har jeg nok fået opbygget igennem livet, jeg har
lært lige fra barnsben, at se det positive i stedet for
det negative i tingene, hvor det negative kan
omsættes til udfordringer. Her er jeg nok nød til at
tage jer med tilbage i tiden, så I kan få et lille
indtryk af min som person”.
Det var vel nok en start! Og så skitserede Jannie et
livsforløb, der nok kan give en åndenød, hun
fortæller om sit barndoms hjem i Nykøbing Fl. Sin
familie, sin opvækst og tilknytning til DUI, og
deres ledere og om weekendture i omegnen, om
sine søskende og om familiens musikliv, hvor
Jannie selv spillede fløjte, og hendes broder der
spillede både trommer og trompet, og alt dette var
foreneligt, selvom man boede i en 2-værelses
lejlighed.
Jannie fortalte om et af sine største øjeblikke i sit
liv, hvilket var da hun blev mor til sin datter Stine.
En dag blev Stine spejder, og som det er sket
mange gange før, bliver forældre aktiveret i
spejderbevægelsen. Så indirekte er det Stines
skyld, at Jannie i dag er gildebroder.

Jannie fortalte om sit aktive liv i Sakskøbing
Gildet, og sin tilknytning arbejdsmæssigt til
sukkerfabrikkerne i Nakskov og Sakskøbing, hvor
Jannie har været ansat i 27 år. Her har hun
udviklet sig, så hun i dag sidder som koordinator
for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.
Jannie fortsætter: ”Og for at komme lidt tilbage til
det stillede spørgsmål, hvad giver det mig? Dette
kan jeg meget let besvare med: -en stor del
selvtilfredsstillelse og lærdom, som også kan
bruges både privat og arbejdsmæssigt. Det får mig
til at føle, at jeg lever, og har noget at arbejde med,
og er der noget bedre end de små og store sejre,
dette fører med sig”.

” At lede en gildehal med ridderoptagelse.”
Ridderspørgsmål til Villy Grønlund Hansen
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Vores gildebevægelses muligheder beror på
mange faktorer: Gildernes geografiske
beliggenhed, vores ledere og vores medlemmer
samt naturligvis de aktiviteter vi giver os i kast
med.
Vil du mene, at gildebevægelsens grundideer kan
have værdier for samfundet omkring os?
På hvilken måde kan du være med til at udbrede
gildebevægelsens grundideer?
Og hvordan vil du arbejde for fremtidens
gildearbejde til gavn for gildebrødre og det
omkringliggende samfund
Villy startede således: ” Ja, jeg mener, at vores
grundideer kan have værdi for samfundet omkring
os, ved at vi som gildebrødre gennem vores
handling viser gode eksempler som
ansvarsbevidste, hjælpsomme og nyttige borgere,
ved at involvere os i den offentlige debat, ved at
påtage os offentlige ombud, ved at gå ind i
bestyrelses arbejder og ledelse i organisationer,
foreninger og ungdomsarbejde”.
Ja, og det er hvad Villy altid har gjort, gennem sit
aktive arbejde indenfor utallige områder, Villy har
mange gange haft en hånd med i spillet, når gildet
har støttet op omkring en opgave, hvad enten den
har været til hjælp for spejderne, eller støttet
almene samfunds formål.
Jeg kender Villy, vi har de senere år arbejdet tæt
sammen om opgaver som Flygtninge hjælpen,
Fredslyset og julestuen, og der er sikkert flere
sager af gildemæssig karakter, men her stopper
Villys energi ikke. Bestyrelses poster inden for
varmeværket, svømmehallen mm i Rødby nyder
godt af hans ”ståen til rådighed”. Uden at forklejne
Villy, tror jeg, at han har haft let ved at takle dette
ridderspørgsmål, da den positive del af svaret var,
at give en karakteristik af sig selv.
Villy slutter sit riddersvar med følgende: ” I øvrigt
er problemstillingerne, der er formuleret i
mit/mine spørgsmål evigt tilbagevendende i vores
debatter, om hvordan vi får vendt udviklingen i
vort vigende medlemstal. Jeg tror ikke, jeg har
givet svaret herpå, men håber og ønsker, at mit
indlæg sammen med andre gode tiltag og
initiativer rundt om i det ganske land, vil kunne
give et skub i den rigtige retning”.

medlemmer som Jannie og Villy slags, havde vi i
gilderne ikke haft vores negative udvikling med
vigende medlemstal, vi havde ikke stået og
manglet hænder til at løse opgaver, som at få
hensygnende gilder ledelsesmæssigt på ret kurs, vi
ville kunne overkomme meget, meget mere, og der
i gennem gøre os mere synlige i offentligheden. .
Ja, jeg kunne sikkert kunne trække flere gode
eksempler frem til deres fordel.
Distriktsgildemesterens tale handlede om ord, om
hvordan de præger vores hverdag og hvordan de
spiller med i vores liv, ord der kan glæde og
varme, ord der kan være kyniske, dømmende og
modbydelige, ord der følger os gennem hele livet,
ord der har stor betydning, ord der er kærlige og
trøstende, ord der er velmenende eller sårende.
Sådan er vi fyldt med ord og omgivet af ord.
Lis sluttede sin distriktsgildemestertale med et
gruk af ordets mester Piet Hein.
HUSK at glemme bagateller.
HUSK at nemme, det der gælder.
HUSK at elske, mens du tør det.
HUSK at leve, mens du gør det.
Eftergildehallen foregik på Landsbyen i
Våbensted, hvor der blev serveret en ganske
udmærket gang okse/kalvesteg og en æblekage til
dessert. Jeg har det bare ikke så godt med de store
måltider efter klokken 20. I øvrigt er det lidt af en
uskik i gilderne, at man kan komme ud for den
slags spisning, en to til tre timer før man skal i
seng.
I eftergildehallen talte gildemester Jørgen Lohse
Sakskøbing om Jannie som gildebroder, og her var
der mange rosende og flotte ord til hende.
Gildemester Tom Højgaard Christensen Rødby,
der under gildehallen havde været flagherold, talte
om Villy, hvor han nævnte mange af hans
fortræffeligheder.
Kirurgisk knude

Min konklusion af begge riddersvar er i al
beskedenhed, at såfremt gilderne kun bestod af
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Sct. Georgs Gilderne i
Dragsholm-, Gøngernes-, Lolland-Falster- og Vestsjællands
Distrikter

I-Dag

Lørdag den 12. november 2011 Kl. 10.00
på Slagelse Pædagogseminarium, Ingemannsvej 17, 4200
Slagelse
Program:
Kl. 10.00

Velkomst – kaffe og boller.

Kl. 10.30

Erik Norman Svendsen.
Vil gennem et muntret og beskrivende foredrag fortælle om sit liv som
biskop og konfessionarius.

Kl. 12.00

Frokost, køkkenchefen forventes at fremtrylle en af de sædvanlige
spændende varme retter med tilbehør

Kl. 13.15

Peter Rugbjerg med hunden Beauty.
Peter Rugbjerg fortælle om sit arbejde ved SKAT som
narkotikahundefører med hunden Beauty, som er et uundværligt stykke
værktøj i kampen mod nakotikasmugleriet.

Kl. 14.30

Kaffe og Seminariets hjemmebag samt hyggeligt samvær.

Kl. 15.00

Farvel og tak for I-Dag.

I-Dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsagere/gæster.
Pris for hele arrangementet incl. frokost (excl. Drikkevarer) er kr. 130.00.
Direkte bindende tilmelding til nedenstående - med angivelse af navn og gilde:
Senest søndag den 6. november 2011 til:
DUS Aase Dahl
tlf 56 36 34 30 el 28 26 20 55
E-mail: aase.dahl@haslevnet.dk

DUS Jette Rasmussen
Tlf. 59 27 72 69 el 61 30 72 69
E-mail: Jetteogfrode@mail.dk

Gildebror Annie Knudsen
Tlf. 57 82 03 55
E-mail: aknudsen@mail.sonofon.dk

DUS Villy Grønlund
Tlf. 54 60 16 22 el. 30 31 70 40
E-mail: eghvgh@hotmail.com

8

Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

KULTURELT LAUG
kan nu løfte sløret for
Februar-arrangementet 2012!!!
Dato: FREDAG den 24. februar 2012 –
mødes vi omkring de rødternede duge i
Spejdervænget til bengnavergilde med øl og
snaps!
Nærmere udsendes senere!
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Vi glæder os til at se gildebrødre og ledsagere denne aften.

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com

Mange gildehilsner
Kulturelt laug

Deadline: Den 15. i måneden før

Jubilæum
November
12.
13.

I-dag
Landsindsamling
Dansk Flygtningehjælp
13.+19.+20. Grandage
19.
70 års jubilæum
22.+23.+24. Opstilling af julebazar
25.+26.
Julebazar
December

Fødselsdage i november
19.

Berit Volsgaard – 65 år

Lørdag den 19.11.2011 fejrer vi jo vores
gildes 70 års jubilæum og gildeledelsen
håber meget på, at rigtig mange gildebrødre
vil deltage i både gildehallen og det efterfølgende arrangement.
Der udsendes særskilt indbydelse.

Vi ønsker stort tillykke.
Gildeledelsen
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Tombola 2011
Kære gildebrødre.
Nu nærmer tiden sig, hvor der igen er brug
for mange gevinster til tombolaen. Det er
ganske frivilligt, men hvis du har en ting,
som du kunne tænke dig at donere til tombolaen, ja, så tager jeg gerne imod.
Slå lige på tråden, hvis du vil træffe mig
hjemme.
Med gildehilsen
Gutte (61 54 38 73)

Indbydelse til grandage
Kære Gildebrødre m/familie !
Grundet vort runde jubilæum har
vi ændret lidt på vore arbejdsdage
i forhold til tidligere år og i forhold
til vor årskalender 2011.
søndag d. 13. november kl. 10,00-17,00:
Vi binder dørkranse, adventskranse
og gran- / mosting til kirkegården.
lørdag d. 19. november kl. 10,00-15,00:
Vi laver lysdekorationer, kogleting,
kurve og specielle adventsting.
søndag d. 20. november kl. 11,00-16,00:
Vi laver også kalenderlysdekorationer
og små buxbomkranse mm
Efterfølgende dage aftales nærmere!
Vi har igen i år lånt ”de grønne pigers hus”
på Spejdervænget og der vil være kaffe
på kanden og en bid brød til frokost.
I behøver ikke at have ”grønne fingre”
for at kunne hjælpe til; der er mange
forskellige arbejdsopgaver, og har I bare
et par timer i overskud, så er I også
meget velkomne.
Skulle I være i besiddelse af pæne kurve
eller potter, så tag dem gerne med.
Vi ses og glæder os til nogle hyggelige
”arbejdsdage” på granværkstedet !
med STOR og meget tidlig julehilsen
ILSE (54782322/30575000)

Landsgildetinget 2011
I år havde jeg valgt at
deltage i landsgildetinget som almindelig
nysgerrig gildebror –
uden stemmeret. Jeg
fulgtes selvfølgelig
med vores gildemester og vi havde hyggeligt følgeskab af distriktsgildemester Lis
Henriksen og gildemester Mona Nielsen fra
Nykøbing. Jeg havde valgt at deltage i hele
landsgildetinget, selvom program for ledsagerne også så spændende ud. Jeg må sige,
at det var en stor oplevelse. For det første er
det jo en imponerende opgave at få alt til
klappe for så mange mennesker. Og det må
jeg sige, at det gjorde.
Selve gildetinget blev afholdt på Århus
Universitet og det i sig selv er et imponerende sted, som jeg ellers ikke har haft
anledning til at besøge.
I sidste nummer af Liljen kunne I læse et
fyldigt referat fra gildetinget, så det var
mere selve oplevelsen for en gildebror at
være med og følge debatten og så holde det
op mod de drøftelser, som vi har haft i eget
gilde vedr. de forskellige ændringsforslag.
Til tider var det svært at forholde sig til de
forholdsvise skarpe udtalelser, der blev
fremført, men på den anden side, må det
tages som udtryk for, at diskussionen rundt
omkring har været meget vedkommende og
at der virkelig rundt omkring i landet sidder
ildsjæle, som brænder meget for gildebevægelsen. Man får rig lejlighed til at tænke
over, hvad det vil sige for sig selv at være
med i Sct. Georgs gildet. Jeg fik i hvert fald
også en stærk oplevelse af at være med i en
stor og levende organisation. Det skal siges,
at det har også tit følt hjemme i Maribo
gildet. Alligevel giver det en ekstra facet i
det samlede billede at være til landsgildeting. Det kan jeg kun opfordre andre til,
hvis de skulle få lejlighed til det.
Med gildehilsen
Gutte

10

1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt- Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 5486.1779 E-Mail: kihas1@hotmail.com

KALENDER, november 2011:
Tirsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal, kl. 18.30.
Lørdag d. 12. november: I-Dag i Slagelse. Se under Distriktet.
Søndag d. 13. november: Dansk Flygtningehjælp Landsindsaml.
Mandag d. 5. december: Julestue kl. 18.30, på Bogfinkevej 37.

Invitation til

Fødseldagsgildehal tirsdag den 8. november, kl. 18.30
i KUDU Gruppens hus på Poul Martin Møllersvej.
Det er i år 2. Gilde der afholder fødselsdagsgildehallen, med
noget lækkert at spise, (til sædvanlig lav, pris 50kr.)
I gildehallen er der bl.a. optagelse af en ny Gildebroder.
I eftergildehallen skal der foruden spisningen, synges og leges,
tag dit gode humør med så vi kan få en hyggelig aften!
Tilmelding hurtigst muligt til Ole S. tlf. 23 30 93 43,
så vi kan tilmelde os samlet til 2. Gilde.
Ole S.
**********************************************************************************

Julestue mandag den 5. December kl. 18.30.
På Bogfinkevej 37, 4800.
Vi skal have lidt god julemad til en rimelig pris
og du er mere end velkommen til at tage din samlever med.
Hver deltager skal medbringe en til ukendelighed, sirligt i julepapir
indpakket gave til en værdi af max 20 kr.
Vi vil gerne have tilmeldingen inden
1. december på tlf. 23 30 93 43 (D&0)
Vi glæder os til at se alle i højt julehumør – HO-HO-HO gamle Gr. 2
***************************************************************
Der er så dejligt – derude på landet – ved skoven!
”Amagerhuset” i Sørup på Falster kan bookes for
udlejning 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

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

Deadline for indlæg er d. 15.

Aktivitets og møde kalender:

8. Fødselsdagsgildehal. Grp. 1 arrangerer. Grp. 4 ref.
12. I Dag i Slagelse
13. Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling

Julemøde. Grp. 4 arrangerer. Grp. 3 referat

Mærkedage:
20. november kan Lis Halling fejre at hun har været i Gildet i 15 år
Vi ønsker tillykke.

Julemøde tirsdag den 6. december 2011.
Gruppe 4 indbyder til Julemøde i KU-DU hytten kl. 18.30
Gruppens forplejningsafdeling vil servere varm mad, og senere vil der blive lidt
underholdning, hvor alle kan deltage. Pris pr. deltager kr. 35.00, ekskl.. drikkevarer.
Venlig hilsen gruppe 4
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GILDEMØDE 11. OKTOBER 2011
Aftenens emne var ”Mød op og bliv inspireret” og det blev vi.
Jacob(søn af en af vore gildebrødre) overkonstabel ved Danilog Vordingborg var
foredragsholder, og aftenens emne var ” Udsendt i Afghanistan”.
Hans elektronikmekaniker uddannelse tog han i militæret i årene 1996-2000. I 2003
blev Jacob udsendt til Balkan og året efter blev han tillidsmand og senere
fællestillidsmand.
ISAF(international security assistance force) Hold 7 blev udsendt fra februar til august
2009, der var Jacob og 750 andre soldater i Afghanistan.
2 måneder før udstationeringen startede forberedelserne.
 Socialt samvær
 Fysiske krav
 Vaccinationer, lægetjek
 Førstehjælpsuddannelse
 Afghansk kultur, sprog
 Krigens love
 Udfylde sidste vilje, testamente, skrive afskedsbrev
Jacob der var udsendt som ”håndværker” og tillidsmand, havde ikke regnet med at
skulle være med i front, men det skulle vise sig ikke at holde stik.
Basen var Camp Bastian, indrettet med store telte m.m. samt et ydre hegn.
Jacobs hverdag bestod i at reparere forskelligt elektronisk udstyr. På et tidspunkt blev
han alligevel sendt i front, for at køre militærkøretøjer og vedligeholde udstyr.
Trusler i Afghanistan:
 Håndvåben
 Beskydning med montér
 Beskydning med panserværnsraket
 Vejsidebomber
 Lejrkuller
 Problemer på hjemmefronten
 Chikane (face book, sms m.m)
Filmen Amadrillo blev optaget under denne mission, og fotografen var med ude i
fronten. Under Hold 7` udsendelse blev 3 soldater dræbt.
Efter udstationeringen kommer der for de flestes vedkommende en tomhed, som kan
være svær at tackle. Alle får tilbudt en samtale med en psykolog efter 14 dage, men
det vigtigste er at få talt med sine kollegaer og pårørende om hændelserne. Det tager
tid at få bearbejdet hændelserne ca. ½ - 1 år.
Vi takker Jacob for, at han havde mod til at fortælle om sine ”oplevelser”,
Hvilket han gjorde meget professionelt og levende.
Gruppe 1
Jytte P
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Fødselsdagsgildehal 8. november
Fra Gruppe 1 er det oplyst at fødselsdagsgildehallen, som vi holder sammen med 1.
Nykøbing, tirsdag 8. november i vort sædvanlige sted KUDO hytten starter
klokken 1830.
Vi skal, foruden gildehal, have noget lækkert at spise (til sædvanlig lave pris 50,kr), samt synge og lege. Der ud over skal vi optage Sussanne Nielsen som ny
gildebroder.
Så tag det gode humør med så vi kan få en hyggelig aften.
Tilmelding til Carsten.
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Han sluttede med at give udtryk for, at vi
burde i endnu højere grad værdsætte vores
demokratiske ret til at vælge.

Sct Georgs gildet i Rødby.
Liljen november måned 2011.
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Tlf. 54605370
E-mail: helgelund@stofanet.dk
I skrivende stund har efteråret så småt vist sit
indtog, solen har mistet meget magt, dagene
er blevet kortere, og nætterne er blevet
koldere, solen har vi set meget til her i
oktober, men temperaturen kommer ikke over
12 – 13 grader. Luften er så dejlig ren og klar,
og vejret er rigtig ude vejr til have eller vejr til
at gå en tur i skoven.
Vi havde gildehal den 11 oktober, og der var
mødt 12 gildebrødre. Gildemesteren talte i sin
gildemester tale om at tage ansvar, og brugte
indledningen fra gildehallens åbnings
ceremonien ved at nævne, ”at enhver
gildebroder bør tage ansvar for familie og
samfund”.
Tom fortalte, at da han en morgen kørte på
arbejde, bemærkede han, at busserne kørte
med flag, han begyndte straks at spekulere på,
hvem der i kongehuset havde fødselsdag, men
kom så i tanker om, at det var valgdag. Han
glædede sig over, at man i vores demokratiske
land gjorde valgdagen til en festdag og fejrede
valget med flag på busserne og på offentlige
institutioners flagstænger.
Tom nævnte, at det må være frygtelig, at
være i et samfund hvor valghandlingen og
politiker skal beskyttes af bevæbnet politi
eller soldater.

5 minutter Sct. Georg blev hold af Rita og
Helge. De havde taget udgangs punkt i den
sidste medlemsliste for Sct. Georgs Gilderne i
Danmark, som blev udsendt sidste gang i
1970. En lille rød bog som kun ganske få
gildemedlemmer i dag kender, og som
desværre ikke udkommer mere. Eksemplaret
før ”den lille røde” var grøn. Men pudsigt er
det, at den røde medlemsfortegnelse kom i
sammen ti år som, ”den lille røde bog for
skole elever” og ”Maos den lille røde”.
De 5 min. gik ud på, at fortælle om de
personer, der var medlem af Rødby gildet før
1970, samt hvad der var blevet af dem. Af de
23 der var medlemmer dengang, er der kun to
gildebrødre tilbage i Rødby gildet. Det var de
to, der holdt de 5 min Sct. Georg.

Fødselsdage i november:
Karsten Staunstrup fylder den 14 nov. 90 år.
Rita Madsen fylder den 20 nov. 85 år.
Begge ønskes herfra en rigtig god dag, og
samtidig med ønsket de begge det bedste for
fremtiden.

Husk at:
Tur på Østersøen 21 nov.. Nærmere herom
fra Lars.
Gadesalg 25 nov. Fra kl. 16 – 19 samt 26 nov.
Fra kl. 10 – 13, begge dage ved Brugsen i
Rødby.
Fredslyset hentes i Roskilde onsdag den 23
november.
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SAKSKØBING.
Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i november:
03. Skovtur for medarbejderne på vandrerhjemmet.
08. Åben gildehal.
13. Dansk Flygtningehjælp.
16. Virksomhedsbesøg.
20. Julemarked.
28. Telefonkædernes Julestue.
Og i december:
07. Gildets Julestue.
SKOVTUR.
Torsdag den 3. november kl. 9-13.
Ligesom sidste år arrangerer vi en lille tur for medarbejderne på vandrerhjemmet,
men af praktiske grunde, er vi desværre nået lidt langt hen på året, - dog ønsker
ledere og medarbejdere, at arrangementet nu bliver gennemført, og altså i år
som en lille skovtur med en form for skattejagt. Hvis I har lyst og mulighed for at
være med, er det kun at tage telefonen og ringe til mig på 54704161 eller kom på
vandrerhjemmet ca. kl. 9 torsdag den 3. nov.
Gildehilsen Jørgen. Gm.
ÅBEN GILDEHAL:
Tirsdag den 8. november
Kl. 19 på Saxenhus.
Aftenen indledes med en kort gildehal, hvorefter der lægges op til hyggeligt samvær
i eftergildehallen, hvor vi får besøg af Roland Hansen, tidligere Sakskøbing spejder.
Roland vil fortælle om sin tid i SIRIUS-patruljen, som er en lille specialenhed, der
patruljerer med hundeslæde i Nordøstgrønland. Roland har været en del af dette team
i en periode på 2 år og har en masse at berette og billeder at vise frem, - det bliver en
spændende aften, hvor der også vil være lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.
Der serveres en let anretning samt kaffe/the med kage til en overkommelig pris. Øl og
vand kan købes.
Gruppe 5 og gildeledelsen håber på et godt fremmøde. Tilmelding til Annelis på tlf.
54706068 – helst senest den 2. november.
Gildehilsen Gruppe 5 og gildeledelsen.
Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling:
den 13. november kl. 10-13.
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Som I alle ved, er Sct. Georgsgilderne i Danmark koordinator for
indsamlingsstederne ved landsindsamlingen den 13. november. Her i Sakskøbing har
vi denne formiddag base i vores lokale på Saxenhus kl. 10-13. Har I selv lyst og tid –
eller kender nogen, som gerne vil, så ring til os på 54704161 eller 52242235 – eller
mød op på Saxenhus søndag den 13. senest kl. 10, og du vil få en indsamlingsbøsse
og en rute. Sidste år samlede vi kr. 9.783,- ind her i Sakskøbing, med 11 indsamlere.
Året før var vi 9 indsamlere, som kom hjem med kr. 7.907,- så det ville være dejligt,
hvis vi kunne blive endnu flere indsamlere. Temaet i år er: Hvor der er krig, er der
flygtninge, de har brug for hjælp. Læs også DGM Lis Henriksens artikel i sidste nr.
af Sct. Georg. Meget inspirerende.
Koordinatorhilsen
Birgit og Jørgen.
VIRKSOMHEDSBESØG.
Gruppe 4 inviterer til virksomhedsbesøg på Nykøbing Sukkerfabrik
onsdag den 16. november kl. 19.
Vi mødes på Gedservej ved kantineindgang.
Rundvisningen varer ca. 2 timer, hvorefter vi samles i kantinen, hvor sukkerfabrikken er vært ved en sodavand, og der vil blive lejlighed til at få svar på
eventuelle spørgsmål. Arrangementet er selvfølgelig også for ”fæller”.
På vegne af gruppe 4.
Peter.

JULEMARKED:
Søndag den 20. november kl. 10-15
på Sakskøbing Vandrerhjem.
OPSTILLING foregår fra lørdag kl. 10 – indtil vi er færdige.
Vandrerhjemmet står for det kulinariske, som i år IKKE omfatter salg af
grønlangkål, så det må vi gøre opmærksom på. Der vil selvfølgelig være salg af
kaffe/the, gløgg og æbleskiver samt andet spiseligt, - men altså i år INGEN
grønlangkål.
Gildet har de sædvanlige boder, såsom købmand, gartner, nissebod, håndarbejdsbod,
lykkehjul og blomstertombola.
Lions Club sælger juletræer.
Spejderne sælger brombærsyltetøj m.m.
Kreativ Gruppe har længe været i gang, og ude omkring i grupperne sker der
også ting og sager. – Vi har jo sådan set vedtaget, at dette julemarked, som er
Nr. 30 i rækken, vil være det sidste vi afholder, i hvert fald under denne form,
Så lad os alle være med og sammen skabe et rigtig godt julemarked 2011.
Vel mødt til opstilling lørdag den 19. nov. kl. 10.
Birgit (tovholder).
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TELEFONKÆDERNES JULESTUE.
Mandag den 28. november om eftermiddagen på vandrerhjemmet. Det er en hyggelig
sammenkomst, hvor deltagerne på kæderne kan få hilst på hinanden og snakke lidt
mere end den sædvanlige morgenhilsen. Der er kaffe, boller og æblekage – og så er
der altid spænding om det ”amerikanske lotteri”. – Tak til de gildefolk der gerne
henter og bringer.
Birgit. Red.
GILDETS JULESTUE:
Den 7. december kl. 18.00 på Saxenhus.
Der vil være lidt lækker julemad, kaffe og småkager til kr. 100,- pr. kuvert.
Øl, vand og snaps kan købes. – Vi håber, at rigtig mange møder op – og med
godt humør. Tilmelding gruppevis til Lotte på tlf. 40203194 senest den 2. dec.
På gensyn – Gruppe 1. Lotte.
KONTINGENT.
Indbetalingskortene er udsendt, og jeg vil opfordre jer til at betale kontingentet
indenfor den første del af perioden. Hvis man ikke vil bruge kortet – men bare
overføre beløbet, så er kontonummeret følgende: 0704-0000799173.
Tak for hjælpen.
Anni GS.
Referat fra Kulturnatten 30/9
Vejret var med kulturnat arrangementerne – tæt på sommertemperaturer – selv om datoen sagde
efterår.
Kulturnatten startede for Sct. Georgs Gildets vedkommende kl. 10.00 hvor byens dagpleje- og
børnehavebørn, var inviteret til cirkus med Niels Plys i Hal A.
Fra kl. 9.30 vrimlede det ind med dagplejebørn m/”mødre” og daginstitutionsbørn, og da kl. ca.
10.00 var der ca. 400 børn tilstede i hallen . Hr.Plys underholdt, i klovnekostume, med sjov,
ballondyr og festlig optræden i ca. 1 time. Børnene levede sig godt ind i underholdningen. Rema
1000 havde igen i år sponseret frugt og drikke som børnene fik ved udgangen. Tak til Rema 1000
for dette initiativ.
Kl. 12 var der gang i den på Motionspladsen.
Datoen 30/9 var også frivilligdag og det medførte at der på pladsen også mødte politikere op. Dette
for at få indblik i de aktiviteter der foregår på pladsen. Hanne Kofoed sørgede, med stor morskab,
for at også de blev inddraget i brugen i pladsen. Det fine vejr lokkede motionister af hus og
Vandrehjemmet stod for servering af kaffe og kage.
Også KRAM bussen var til stede på pladsen og udførte sundhedstjek.
Dagen igennem var der arrangementer rundt om i byen, og der skal lyde en stor tak til Sct. Georgs
Gildets medlemmer af styregruppen – Janni, Lotte, Peer og Sten - som har lagt et stort arbejde i at
medvirke til at Kulturnatten , også i år, blev en succes.
Ref. Gruppe 5 - Annelis
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