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Månedens citat:
” Jeg har ikke fejlet. Jeg har blot fundet 10.000 måder, der ikke virker.”
- Thomas Edison (1847-1931)
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2015 - 2016

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DGS:
Birte Larsen

Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F

birte_l@hotmail.com
Mobil: 30 24 46 16

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

2015:
8. september
21. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing

2016:
19. januar
27. april

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting

DUS:
Vakant
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VI KAN NOGET HVER FOR SIG
SAMMEN KAN VI EN HEL MASSE!
Hvem har lyst til at være med i et kreativt festligt udvalg på tværs af gilderne??
Når snakken går på vores gode distriktsmøder, bliver der ofte talt om at vi skal lære hinanden
bedre at kende, på tværs af gilderne.
Ofte kommer der spændende og gode ideer på bordet, men lige så tit strander disse ideer på
økonomi og arbejdskraft, som det enkelte gilde kan have svært ved at honorere.
Derved opstod ideen om at 2-3 personer fra hvert gilde (eller hvor mange det nu kan blive til)
skulle sætte sig sammen og få ideerne ført ud i livet.
Undertegnede kom til at melde sig som tovholder, så derfor dette opråb!!
Så jer der har lyst til at være med, ring eller skriv til mig så vi kan komme i gang!
Måske skal vi starte med at planlægge en kæmpe fest, da fester altid et godt udgangspunkt for
nærmere bekendtskab!!
Med gildehilsen
Lone Andersen
Kansler, Sakskøbing Gilde
Tlf. 42322525
lb.andersen@privat.dk
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Maribo

Tur til Blåbæk Mølle
den 4. oktober 2015

www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør
Vakant
Deadline: Den 20. i måneden før

November
8.

Dansk Flygtningehjælps
landsindsamling
18.
Fødselsdagsgildehal
21.+22. Grandage Julebazar
28.+29. Julebazar
December
10.

Julemøde

Lokalredaktøren takker af
Efter 23½ år har jeg efter meget grundige
overvejelser besluttet at forlade gildet.
Det betyder, at disse sider er de sidste med
mig som lokalredaktør.
Mit første blad efter Jørgen Nielsen var
september 2010. I de fem år har jeg modtaget mange gode indlæg. Tak for dem.

Søndag morgen kl.9.15 kørte 15 forventningsfulde gildebrødre og påhæng i tæt tåge
mod Blåbæk Mølle. Landskabet dukkede
først ud af tågen et lille stykke før Faxe, og
resten af turen kunne vi se omgivelserne
(Faktisk meget rart!).
Ejeren af møllen fortalte om møllen, dens
historie og funktion både før og nu. På stedet havde der været mølle fra 1400 tallet.
Den nuværende ejers familie havde købt
møllen i slutningen af 1800 tallet, dvs. at
det nu er fjerde generation, der herskede
over vandhjulene og liggere og løbere i
kværnene. Ejeren var en blændende god
fortæller og man mærkede tydeligt hans
glæde ved stedet. Vi fik forevist mølleriet,
der også blev demonstreret med korn, der
blev malet til mel. Restaureringen af bygning og mølleri blev beskrevet. Det havde
været et stort arbejde, som blev udført med
hjælp fra Nationalmuseet. Uden dette ville
møllen ikke have eksisteret i dag. Nye regler fra Naturstyrelsen havde foranlediget et
nyt stort projekt i form af et anlæg til
fiskene i mølleåen, så de fik mulighed for at
omgå
møllen i
forbindel
se med
gydning.
Det var i
det hele
taget et
Blåbæk Mølle anno ca. 1910

fascinerende sted, som taget ud af en Morten Korch film. Efter denne oplevelse kørte
vi til Faxe Kalkbrud, hvor vi sad på kanten
og indtog den medbragte mad. En lille
fodtur langs kanten af bruddet bragte os
tilbage til bilerne. En god dag sluttede med
et farvel og tak for nu, hvorefter der blev
kørt hjem.

Torben Baltser
V.H. Lone Jehrbo.
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Fødselsdagsgildehal onsdag den 18. november.
Kulturelt laug indbyder gildebrødre og ledsagere til at fejre gildets 74 års fødselsdag ved

Fødselsdagsgildehal i

Kidnakken 11

ONSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 18,30 (BEMÆRK!! Tidspunktet)
Efter gildehallen vil vi i eftergildehallen have vinsmagning v/Michael Gullits og til denne serveres en tapas anretning.
Vi vil smage 1 velkomstvin – 2 hvidvine – 4 rødvine og 1 dessertvin.
Prisen for vinsmagning og tapasanretning udgør 200 kr. pr. person.
Vi håber at se mange af gildets medlemmer med ledsagere – tilmelding skal ske til ”Besse”
senest den 7. november.

På glædeligt gensyn
Kulturelt laug

Julebazar
Lokalet vi lånte sidste år til julemarked er desværre udlejet.
Syddan har stillet lokalet Østergade 13A til rådighed under forudsætning af, at lokalet ikke bliver
udlejet, inden vi skal have julemarked den 28.-29. nov. 2015.
Julebazarlauget håber, at vi i fællesskab endnu engang kan skabet et julemarked i nye lokaler.
Vagtplaner, tovholdere og praktiske oplysninger fremsendes som tidligere år.
I øvrigt henvises til indlæg i sidst nummer af Liljen
Med stor gildehilsen
Julebazarlauget.
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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, november 2015
Tirsdag d. 10. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde.
Torsdag d. 3. december kl. 18: Julestue på Bogfinkevej.

Torben Clasen er gået hjem, som dette indianske tegn symboliserer,
men for mange af os er han her stadig i de gode minder vi har.
Torben var, ikke uden grund, æresmedlem i DDS Nykøbing F. Drengegruppe, hvor
han som spejderforælder ydede en stor indsats i en tid hvor der skete mange ting
i gruppen, Good-Turn skulle genopbygges efter branden, samtidig med at
gruppen var i en rivende udvikling, så det krævede en del praktisk arbejde, men
også en hel del af gruppestyrelsen, hvor Torben med sin positive tilgang til
arbejdet i gruppen fik tingene til at glide.
Vi, dengang aktive ledere, nød godt af at have Torben med til at gøre livet lettere
for os.
Vi er selvfølgelig også mange der har gode minder fra Torbens tid i vort Gilde,
ikke mindst på Sct. Georgs Weekenderne, hvor mangen en spejder har oplevet
fantasifulde poster!
På Spejderne og Gildets vegne går vore tanker til alle der stod ham nær!
Ære være Torbens minde!
Ole Simonsen

Invitation til Fødselsdagsgildehal.
2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F. inviterer
Gildebrødre i 1. og 2. Gilde til Fødselsdag Gildehal
Tirsdag den 10. november 2015 kl. 19.00

i KUDU-Hytten på Poul Martin Møllers Vej 6B, 4800 Nykøbing F.

Efter Gildehallen serveres kakao/kaffe/the, boller og fødselsdagslagkage.
Pris: 50 kr

Gildebrødre fra 1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing bedes give TILMELDING
og Gildebrødre fra 2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing bedes give AFBUD
til Solveig på tlf. 41 58 72 47 eller mail solveig@joyzer.dk
senest torsdag den 5. november 2015.
Med Gildehilsen Kjeld.
Skatmesteren meddeler at, det er sidste udkald for indbetaling af kontingent! (Husk når
du indbetaler dit kontingent, at angive dit navn og hvilket kvartal indbetalingen er for).

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
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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 e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

Mindeord for Torben Clasen:
Det var med stor sorg, da vi den 4. oktober modtog beskeden om Torbens
bortgang. Torben tabte kampen mod
den kræftsygdom der havde fået tag i
ham.
Jeg besøgte Torben efter han var kommet hjem fra Hospice, en formiddag
hvor Jytte havde sørget for både kaffe
og lune snegle. Vi havde en hyggelig
times tid sammen, hvor Torben også
havde overskud til at fortælle lidt om sit
lange liv.

I Nykøbing F. blev han optaget i Sct.
Georgs Gildet i 1974. Vi fejrede, sammen med Torbens familie hans 40 års
jubilæum sidste år.
Jeg har haft fornøjelsen at være i
gruppe med Torben de sidste 2 år.
Emnet vi arbejde med havde både min
og Torbens store interesse, det gav
mulighed for nogle gode snak undervejs. Til vores afslutning af emnet nåede Torben at gennemse og bifalde
konklusionerne, det var for mig et
godt forløb.
Vores tanker går i denne tid til Jytte
og familien.
Ære være Torbens minde.

Torben kom oprindeligt fra Jylland, men
allerede som ganske ung flyttede han til
Sjælland, Næstved nærmere betegnet.
Han fik muligheden for ansættelse i det
danske toldvæsen, i begyndelsen i Sorø,
et ikke så stort kontor, men et sted
hvor, viste det sig senere, man lærte
meget om mange ting.
Vi kendte Torben som en mand der satte en ære i at lave tingene på en god og
ordentlig måde. Den gode læreplads
kom ham til gode, da han efter endt
læretid kom til København og derfra
videre til Nykøbing F.

Fra Gildemødet d. 8/10-15
Denne dag mødte vi flere gildebrødre op,
til et besøg på sæbefabrikken.
Vi fik en god rundvisning, med god indsigt i firmaet fortalte guieden om fabrikken.
Den er i sin tid opstartet fra det nu nedlagte JEFA, som havde til huse i Slotsgade, i 1953 flyttede de til Aarhusvej hvor
den nuværende fabrik nu har til huse.
I 2004 blev de overtaget af det nuvæ-
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rende Sæbefabrikken, der er 50 ansatte
som producerer for 75 mill. årligt. Fabrikken ligger på et 10.000 kvadratm. grund.
De er ISO certifikeret, er også svanemærket så de tænker miljø. Der er kontakt til
kunder i henholdsvis Norge-Sverige-IslandFærøerne samt Polen og Ukraine. Fabrikken har yderligere kontakt til en lokal social virksomhed. Under turen sagde vores
guid noget, som fik mig til at tænke på en
sang med Buster Larsen(… man starter
som lille…), firmaet er ikke kommet ud af
voksestadiet, der tænkes på mere plads.

Redaktionen har modtaget et
dejligt indlæg fra Vibeke, som vil
blive bragt i næste nummer.

En god og spændende aften, som sluttede
med dejligt kaffebord med hjemmebag. Så
tak til gruppe tre.

Redaktionen er lukket fra 15. til 30.
december, da jeg er på ferie på

På gruppe 1`s vegne

Susanne N

Fødselsdags Gildehal
2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F. inviterer
Gildebrødre i 1. og 2. Gilde til Fødselsdag Gildehal
Tirsdag den 10. november 2015 kl. 19.00

i KUDU-Hytten på Poul Martin Møllers Vej 6B, 4800 Nykøbing F.

Efter Gildehallen serveres kakao/kaffe/the, boller og fødselsdagslagkage.
Gildebrødre fra 1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing bedes give TILMELDING
og Gildebrødre fra 2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing bedes give AFBUD
til Solveig på tlf. 41 58 72 47 eller mail solveig@joyzer.dk
senest torsdag den 5. november 2015.
Med Gildehilsen Kjeld.
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i NOVEMBER:
Den 6. Peberbøf og portvin.
Den 15. Juleskovtur med Naturgruppen.
Den 24. Telefonkædernes Julestue.

OG i DECEMBER:
Den 2. Gildets julestue.

PEBERBØF og
PORTVIN!
TAK for alle tilmeldingerne til denne
aften. - Vi mødes til en kanon gildeaften
fredag den 6. november kl. 18.00
på SAXENHUS.
Der serveres peberbøf med tilbehør samt
portvin for kr. 100,00 pr. person.
Betaling samme aften ved ”indgangen”!
DRIKKEVARER – udover portvin medbringer man selv.
På vegne af Gruppe 2
Hanne K.

JULESKOVTUR med Naturgruppen.
Vi skal i år på tur i Hydesbyskoven, den 15. november kl. 10.00, og vi mødes
ved 2. vej ind til skoven. - Medbring kurv og poser til dine fund. Tag gerne lidt varmt
med, som kan nydes undervejs.
Tilmelding til Catarina Huelle 26627761.
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Telefonkædernes Julestue
foregår traditionen tro på vandrerhjemmet, og det er i år den 24. november.
Det er en hyggelig sammenkomst, hvor kædedeltagerne glæder sig
over at kunne hilse rigtigt på hinanden. Der bliver sunget julesange,
læst julehistorie og så bliver der spillet bankospil. Kaffe med boller
og hjemmelavet æblekage hører sig også til.

GILDETS JULESTUE.
Tro det eller ej, men…
Nu er det altså jul igen,
det lader sig ikke skjule…..
Derfor inviteres alle gildebrødre m/fæller til



JULESTUE



onsdag den 2. december 2015 kl. 18,00
på Saxenhus.
Der serveres en julemenu, som er:
sild m/æg og tomat
grønlangkål m/diverse
ribbensteg med rødkål
risalamande
og dertil medbringer du/I selv drikkevarer.
Under kaffen genopfriskes en gammel tradition
 BANKO- spil 

så medbring en pakke til max. kr. 25,00 pr. person


 Gå ikke glip af denne julehyggeaften i Gildet, 

 hvor det hele fås for kr. 100,00 pr. person.
Tilmelding gruppevis til Anni 54705883
senest den 17/11.
På vegne af gruppe 2

Hanne K.
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Efterårssjov på Familiesundhedspladsen.
”Glæde på den grønne plæne”, ja sådan var overskriften på artiklen i Folketidende,
og det var en okay overskrift, eftersom vor unge journalist gerne ville have haft, at vi
skulle være skuffede over, der ikke var kø ved modulerne allerede klokken ti. Der var
nemlig ikke kø, og det blev der heller ikke, selvom der blev både leget og motioneret
lidt senere på
formiddagen. Vi fra arbejdsgruppen samt
Hanne Kofoed
måtte stille op
for fotografen,
som desværre
var gået, da
der kom ”kunder i butikken”.
Vejret var nu også mere til indendørs aktiviteter
denne formiddag, men det plejer ikke at afskrække hverken SFO eller børnehavebørn, så
mon ikke vi vover at arrangere ”vintersjov”, når først der står vinterferie på programmet, det var en rigtig god aktivitet her i 2015.
Billederne her på siden er fra Hanne Kofoeds Mobiltelefon.
Efterårs”sjov”hilsen
Birgit
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