Liljen
68. årg

Oktober 2016

Nr. 10

Oktober = Fellowshipday
Og du skal da med til årets oplevelse i Distriktet – ikke???

God mad på Sukkertoppen og
Gospel koret Unique som underholder

Se mere inden i Liljen…..

Kvinders selskab er farligt for mandens moral
og nyttigt for hans manerer.
Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk
forfatter og politisk filosof

Lolland – Falster Distrikt

2016 - 2017

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

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

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2016:
8. september
25. oktober

Mødedatoer:
Distriktsgilderådsmøde. Mejsehuset, Spejdervænget,
Maribo.
Fellowshipday, Sukkertoppen, Sakskøbing.

2017:
18. januar
9. maj

Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
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Fellowhipday 2016

Gospel koret Unique
På årets Fellowshipday vil vi fylde dine ører med fantastisk god lyd fra Gospelkoret Unique,
din mave med skøn mad fra restaurant Sukkertoppen og den hyggelige stemning skaber du
sammen med gildebrødre fra Lolland-Falster Distrikt.
Du må ikke gå glip af denne mulighed for at nyde en skøn aften,
med dejlige og hyggelige oplevelser for alle sanserne.
Tag gerne partner, ven eller veninde med.

Dato: 25. oktober kl. 18.00
Sted: Restaurant Sukkertoppen, Sakskøbing
Menu: Lækre små internationale retter samt kaffe og te
Pris: 110 kr. for gildebrødre – 150 kr. for gæster
(Distriktet yder tilskud til arrangementet , derfor denne lave pris for GB)
Priser er excl. drikkevarer

Aftenens program:
Spisning og hyggeligt samvær på tværs af gilderne
Gospelsang fra koret Unique
Kaffe og te samt småkager
Fellowshipbudskab 2016
Tilmelding senest den 10.10.2016 til egen kansler, som sørger for tilmelding til DGK
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

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

Oktober
1.

Bengnavergilde ifm. byjubilæet

November
18.
23.
25.

75 års Jubilæumsgildehal
Reception ifm. 75 års jubilæet
Gløggbod på torvet

Novembernummeret af Liljen vil bringe
mere om månedens mange arrangementer.

Reminder vedr. Fellowshipday
den 25.oktober 2016
Husk tilmelding senest den 10. oktober til
Gutte på mail birch@mkpost.dk. Aftenens
program kan ses i Liljen fra august.
Deltagerprisen betales ved indgang – meget
gerne lige penge
Med gildehilsen
Gutte
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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 2016
Tirsdag d. 25.oktober: Fellowship day i Sakskøbing. Se Liljen.
Torsdag d. 3. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde.
Onsdag d. 7. december: Julestue på Bogfinkevej.

Fellowship day holdes i Sakskøbing 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 med ledsagere,
fra 1. og 2. Gilde den 3. november 2016 kl. 18.30,
i sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen 19, 4800.
Efter Gildehallen serveres Beiers favorit menu:
Helstegt oksefilet, nyrøget glaseret skinke, hertil ovnbagte flødekartofler,
italiensk inspireret pastasalat m. pesto, soltørrede tomater, rødløg, ærter,
majs mm., broccolisalat pyntet m. bacontern.
Til dessert, kaffe, the og hjemmelavet chokoladekage med en kugle is.
Prisen for alt dette er, 150 kr. inklusiv drikkevarer.
Tilmelding senest lørdag den 25. oktober til Ole S.
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343
Med spejderhilsen
1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Gildemødet hos Dorte og Ole blev et dejligt møde med en god snak,
beslutninger vedr. fødselsdagen, resten af årets program, mm. og Dortes lækre
hjemmebag – tak til - di to.

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse mere om stedet på:
http://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 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 20. i måneden før.

Opslagstavlen
Tirsdag den 11 oktober:
Gildemøde
40 års jubilæum
Flemming Sunke
den 14. oktober

Sejltur med ny Gedserfærge 15 sep.

18 opstemte gildebrødre og gæster
havde en skøn tur med den nye mammutfærge BERLIN fra Gedser torsdag
den 15. september til Rostock og tilbage
igen.

Vi fik en grundig indførelse i færgens
formåen - den kan både laste og losse
på 8 min. og kavde en hel masse tekniske finesser, som er svært for mig at referere - af en venlig, ung, tysktalende
kaptajn på "broen".

Vejret var stille og rolig - og vi fik en flot
solnedgang på tilbageturen.
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Derudover indtog vi også en masse mad
- der var alt, hvad maven og øjnene
kunne begære.
Tak for en god oplevelse til den arrangerende gruppe.
På gruppe 2`s vegne

Der blev en spalte i overskud, så her
kommer ”lidt fyld”
For at se hvad der ellers foregår i spejderhytten, kan man se halvårsprogrammet på Kudu-gruppen’s hjemmeside:
http://kudu-spejder.dk/

Birthe Flindt

Gildemøde den 11. oktober 2016.
Grupperne fortæller denne aften om
ideer til deres nye årsprojekter.
For gruppe 2 er det noget fra fortiden,
som måske også gælder for nutiden.
Ikke flere afsløringer nu.
Men alle er spændte på at høre om
grupperne årsprojekter.

Spejdernes Lejr 2017 er Danmarks
største spejderlejr, hvor 40.000 danske
og internationale spejdere mødes i naturskønne omgivelser i Sønderborg.
http://spejderneslejr.dk/da/

Spis ikke hjemme fra, da der serveres en
lille anretning.
Derefter kaffe / the, hvor gruppe 2 vil
komme med et lille overraskende indlæg.
Og herefter skal vi høre om Ideer til Årsprojekter.
Al dette sker på adressen Poul Martin
Møllers Vej 6B fra kl. 19.00.
Eventuelt afbud på mail til solveig@joyzer.dk eller tlf. 41 58 72 47.

I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
https://arkiv.dk/

Gildehilsen Gruppe 2
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail:bogjlohse@gmail.com

AT HUSKE i OKTOBER:
06. Gildemøde. Spejderideen for voksne.
19. Efterårssjov på Familiesundhedspladsen.
25.Fellowshipday på Restaurant Sukkertoppen.
Se distriktets sider.

OG i NOVEMBER:
17. Virksomhedsbesøg.
Vores dejlige forsidebillede har fanget Birte Aagaard og Karsten Lolle, da han bliver
kåret som vinder af mostkonkurrencen 2016. Et pletskud af Renè Allan Larsen.

Den 8. oktober har Anne-Birthe HolmRasmussen
været gildebror i 25 år.
Gildet ønsker Hjertelig tillykke.
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SPEJDERIDEEN FOR VOKSNE.
Gildebrødre fra hele landet har ønsket at sætte ord på Spejderideen for
voksne, og Sakskøbing Gilde vil ikke stå tilbage, derfor mødes vi den 6.
oktober kl. 19 på Saxenhus lokale 111 til en spændende aften med kreativ debat/samtale.
Der tages udgangspunkt i gildeløftet, gildeloven og Sct.Georgs Gildernes
formål og fremtid. Gruppe 1 og gildeledelsen står for planlægningen, og
vi forventer at se rigtig mange gildebrødre til et nyt og anderledes arrangement.
Gruppe 1 sørger for kaffe/the og kage til en pris af 25 kr. pr. person. Øl og sodavand
må man gerne selv medbringe. (Kan ikke købes).
Tilmelding til gruppelederne senest den 3. okt., hvorefter gruppelederne straks
melder tilbage til GK Lone på 42322525.
Gildehilsen Gruppe 1 og Gildeledelsen.
Til orientering: Jonna Ebbe er nu med i Gruppe 1, som siger velkommen i gruppen. Jonna er
stadig med i Naturgruppen.

Stillingsopslag.
Tjansen som leder af Telefonkæde 2 er stadig ubesat. Det er da helt utroligt!!! - Men nu da det er ved
at være efterår, kan det være, at en og anden alligevel kunne tænke sig at lægge billet ind på dette frivillige og ulønnede job. - Man binder sig til at ringe
op til nr. 1 på kæden kl. halv ni hver morgen samt at modtage opkaldet fra
den sidste på listen, når kæden er igennem. - En kædeleder er ikke mere
bundet end, at man både kan holde ferie og diverse fridage, - det er jo
derfor hver kæde har en fast afløser.
Igennem mange år har Jørgen og jeg været leder af en kæde, og det er bestemt altid hyggeligt lige at sige godmorgen og få den obligatoriske snak
om vejret eller hvad man nu kan nå at udveksle bemærkninger om på et
minut eller to.
Nærmere henvendelse til Jannie på 22133739.
Det var lige en lille telefonhilsen fra jeres redaktør. Birgit.

9

Lidt fra Familiesundhedspladsen.

Som det fremgik af Liljen sept. skulle vi have besøg af Krambussen den 6. sept. - Det
blev et meget vellykket arrangement i det skønneste vejr. Ca. 25 besøgte bussen kl.
12-14, og derefter kom SFO-børnene fra Ellekilde, og lidt senere fra Sakskøbing Skole. Der var 50-60 børn, og alle fik sund kage og sunde boller samt saftevand. Birgitte,
Jane P. og jeg selv holdt skansen sammen med Hanne Kofoed, og vi havde nogle
hyggelige timer. Renè Allan Larsen tog dejlige billeder.
I efterårsferien har vi leg og sjov den 19. kl. 10-12. - Så kom endelig med børn eller børnebørn, hvis I har lejlighed til det.

Som I nok efterhånden har forstået, så er Familiesundhedspladsen stadig VORES.
Det kunne ikke lade sig gøre for Sax-Sport at overtage den som frivillig forening,
derfor fortsætter bestyrelsen uændret og kan søge de tilskud, der er mulighed for. Sax-Sport passer pladsen med græsslåning o.l. samt udfører mindre reparationer, det
har der dog ikke været behov for endnu.
Som vi tidligere har været inde på, så ville det være dejligt med en eller to gildebrødre mere i bestyrelsen, - ring gerne til Birgit 52242235 for at høre nærmere.

SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU!
Arrangementerne ”Socialt Samvær” og ”Virksomhedsbesøg” byttes rundt – og
Gruppe 4 har arrangeret virksomhedsbesøg på Skandinavisk Tobak i Nykøbing F.
torsdag den 17/11-16 kl. 19.00.
Nærmere beskrivelse følger i næste nummer af Liljen.
Gildehilsen Hanne K. Gruppe 4.
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Loppe-Cafeen (ref.)
Igen i år var der fabrikeret masser af fine
lagkager, muffins og bradepandekager. Der
var rigtig gang i cafeen om lørdagen og som
sædvanlig knapt så meget om søndagen.

Vores overskud blev på 4536 kr., og jeg vil
gerne sige tak til jer alle for en god indsats,
uden jer kunne vi slet ikke lave cafeen og slet
ikke tjene de penge, vi gør.
Også dejligt at se så mange gildefolk i aktivitet i de forskellige boder.
Gildehilsen GM Jannie.

Foto: Jesper Hasfeldt Eriksen.
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Frugtfestival (ref.)
Vores opgave var at betjene mostbaren, - en bar hvor 6 udstillere leverer årets æblemost til udskænkning/smagsprøve til festivallens besøgende, som efterfølgende kan
afgive point og være med til at kåre årets bedste most! Dog skal man fremvise et festival-armbånd for at deltage, (dem solgte vi også).

Baren var
godt placeret og meget populær, især lørdag formiddag, hvor de fem gildebrødre
på vagten havde mere end travlt. Resten af lørdagen
gav heller ikke mange ledige stunder til de næste tre
på vagten. Søndag kunne vi følge med, og bemandingen på tre personer gav også tid til hyggesnak
med besøgende og udstillere.
Annelis havde påtaget sig opgaven med at tælle stemmerne op, så vinderen af årets
most kunne kåres søndag eftermiddag. Resultatet lå klar næsten i samme øjeblik baren lukkede – stor tak til vores super effektive ”regneark”
En travl weekend, men også en god weekend med ”holdånd”, masser af kontakt med
besøgende og nabostande.
Det tyder på, vi har udført opgaven tilfredsstillende, da vi fik besked på at tage Tshirts og forklæder med hjem, så vi havde dem til næste år. Jamen – det er vel en aftale så !!!
”Skænkede” hilsner Lone.

Jannie har leveret det smukke billede af Lotte og Lone.
Billedet af de to meget koncentrerede skænkere Erik og Peer er fra Renè Allan Larsen.
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