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Nu er vi i luften……. 

 

Nyt – fremmed og spændende…. 

Såden er vores nye tiltag: hjemmesiden for Distriktet og Gilderne på Lolland og Falster.  

Vi skal alle vænne os til at Liljen ikke længere bliver leveret med posten, men vi bliver sikkert hurtigt vænnet 

til dette nye forum hvor vi kan dele så meget med hinanden. 

Der kommer nu farver på Liljen, formatet bliver anderledes og der er lagt op til at Gilderne selv kan give 

deres sider den profil man har lyst til. 

Vores webredaktør Espen Buch Kristensen, 1. Nykøbing F, har lagt et stort arbejde i at få hjemmesiden til at 

fungere nemt og enkelt for os alle, han har udviklet nogle praktiske tiltag som gør det nemmere for alle 

parter. 

Bl.a. er der mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve, ved at oplyse navn og mailadresse på siden, det 

kræver selvfølgelig at I hver især selv får tilmeldt sig, og husker at ændre mailadresse hvis denne ændres. 

Hvert gilde har nu mulighed for at oprette egen hjemmeside som undermenu, hvilket gør at vi fælles kan 

profilere os i fremtiden, her har vi en gylden mulighed for at lave PR for os selv. På hjemmesiden vil der også 

være oplysninger vedr. de enkelte gilder, navne og kontakt muligheder til gildeledelserne, så også ad den vej 

kan vi lave PR. 

Når gilderne forhåbentlig får lyst til selv at oprette sig på hjemmesiden, står Espen til rådighed med hjælp 

og vejledning samt de koder der skal til.  

http://www.sctgeorg-lf.dk/
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Distriktet havde indbudt redaktørerne fra gilderne til et møde, for at Espen kunne præsentere hjemmesiden 

og dens funktioner, samtidig var der en god debat om hvilke behov de enkelte gilder havde og kunne få 

opfyldt i kraft af hjemmesiden. 

Al begyndelse kan jo være svær, men hvis vi hjælpes ad skal vi nok få megen glæde af denne hjemmeside, 

og distriktet modtager meget gerne feedback fra Jer.  

Med stor gildehilsen 

DGM 

Lis Mølvig Henriksen 

 

 

 

 

 

 Husk at det nu er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev på den ny hjemmeside. Dette giver mulighed 
for at modtage en e-mail når der er nyt på siden. Det er selvfølgelig muligt at vælge hvad man ønsker 
nyhedsbrev om, så man ikke modtager ”unødvendige” e-mails.  

Jeg samtidig sige at der er visse menu knapper der endnu ikke er i funktion, da jeg venter på nogle gode 
input fra hvert enkelt gilde. Hvis i ikke har en hjemme side er det stadig muligt at skrive lidt om sit eget 
gilde der  kan stå under det respektive menu punkt. I må meget gerne sende mig en tekst om jer selv, som 
jeg kan lægge på siden. 

Håber at i tager godt i mod det nye initiativ. 

Med Gilde hilsen 

Webredaktør Espen Kristensen 

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

 

 

mailto::webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 - 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tba@mknet.dk 

 
Deadline næste nummer: 15. september 

 

 

September 
4.-5.  Økseløb ”Water World” 

Oktober 

26. Fellowshipday (DI) 

 

 

Liljen i ny indpakning 
 

Dette er så det første nummer af Liljen i sin 

nye næsten papirløse form. 

I kan læse meget mere om dette nye tiltag 

på distriktsgildets sider. 

 

Indlæg skal stadig sendes til lokalredaktø-

ren.  

 

I forbindelse med denne ændring af Liljen, 

har jeg overtaget lokalredaktørposten frem 

til næste gildeting, hvor jobbet som altid er 

på valgt. 

 

Jørgen har, efter rigtig mange år på posten, 

valgt at stoppe og give jobbet videre. Han 

har gjort et rigtig stort og flot stykke 

arbejde, som han ikke kan roses nok for.  

Jeg udbringer et rungende Tjickerlicker for 

Jørgen. 

/tba 

Mindeord over Lotte Jarvig 

En dejlig solskinsdag i juli sov vores gilde-

bror Lotte Jarvig stille ind. Vi vil altid være 

Lotte taknemmelig for det store arbejde, 

som hun lagde i vores gilde. 

Lotte har været en meget aktiv formand for 

vores  telefonkæde, hun var primus motor i 

julebazarens cafe med alt, hvad der indebæ-

rer og sad også i en periode i gildeledelsen. 

Lotte efter lader sig et stort tomrum i gildet 

og vil blive svær at undvære. 

Æret været Lotte Jarvigs minde. 

 

Gildeledelsen. 

 

 

Lotte er gået hjem, som det hedder i spej-

dersproget. 

Men efter mere end 30 år i Sct. Georgs Gil-

det efterlader Lotte sig en masse spor i sit 

eget stjerneløb med en stor spredning i de 

tildelte postopgaver. 

Basen vendte hun altid hjem til; Mogens, 

børn, svigerbørn og børnebørn og bonusfa-

milien i forretningen Jarvig Møbler. 

Vi i Sct. Georgs Gildet er dybt taknemme-

lige for hendes store engagement og med-

ansvar, som også betød at Lotte i en 6-årig 

periode med stor omhu bestred skatmester-

posten, og for mere end 22 år siden var 

Lotte med til at starte 2 telefonkæder, som 

hun fandt deltagere til og fik organiseret 

opringninger til hver dag, således at ældre, 

ensomme medborgere kunne føle sig lidt 

mere trygge. Lotte fik også organiseret et 

par årlige udflugter for deltagerne, således 

at de kunne lære hinanden at kende og der-

ved få mulighed for at opbygge lidt net-

værk. 

Lotte passede, trods sin hårde sygdom,  

dette job til få dage før sin død, hvor hun 

meldte forfald. 

Når Julebazaren stod for døren, var Lotte en 

af dem, som gik forrest og hjalp til med at 

organisere denne, og sørgede for at æble-

skiverne blev bagt, og hendes kreative 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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evner kom også i brug, når der skulle pro-

duceres flotte patchwork-ting til gaveboden 

eller andre ting til de andre boder. 

Og når Sct. Georgs Gildet var involveret i 

andre opgaver, så var Lotte altid klar til at 

hjælpe til, dels ved byfester i tidligere tid, 

og også med at sy kostymer til økseløb for 

spejderne. 

Lotte var som en rigtig spejder altid meget 

loyal og særdeles hjælpsom overfor sine 

omgivelser, ærlig, vedholdende og stædig, 

havde evnen til lidt selvironi og fuld af 

humor, altid parat til fest og sjov, og så var 

hun alle tiders gode kammerat.   

Vore tanker går i denne svære stund til 

Lotte`s kære; Mogens, Morten, Line, svi-

gerbørn og børnebørn. 

Vore tanker går også til mange af os, hvor 

spejder- og gildebevægelsen lagde funda-

mentet til et dybt og livslangt venskab, som 

nu er slut med dette tab af en rigtig god 

kammerat. 

Vi udtaler et ”Ære været dit minde” i for-

visningen om at dine efterladte spor fortsat 

vil være synlige ! 

 

På vegne af  

Sct. Georgs Gildet i Maribo 

Nina Rasmussen 

Ilse Wandy Pedersen 
 

   

Tur til Hannenov Skov 
 
Fredag den 13. august kl. 17 mødtes vi 8 

gildebrødre og ægtefæller, som hurtigt kom 

i 2 biler og satte kursen eller gps’s til at 

finde vejen til Hannenov skov. Her kom  

Greti og Jøsse fra sommerlandet for at 

komme med på vores skovtur. Godt sultne 

blev vi hurtigt bænket ved ét bord i skoven, 

hvor vi startede med den medbragte mad 

m.v.  

En lille tur gennem skoven gik vi forbi 

voldsystemet og stenen som minde om 

1158, da befolkningen søgte ly for venderne 

hærgen. Heldigvis var der nu ganske roligt 

og fredeligt. Vi nød vores kaffe i den stille 

og lune aften, inden vi efter en hyggelig tur 

vendte hjemad igen.  

 

På naturlaugets vegne 

Grethe 

 

 

Ny redaktør. 
 

I forbindelse med at Liljen nu udkommer 

digitalt, har Jørgen valgt at ”opsige” sit job 

som vores meget engagerede lokalredaktør. 

Gildeledelsen takker Jørgen for et stort og 

godt arbejde igennem rigtig mange år. 

Jørgen har fået  alle 

laug til at få deres  

arrangementer med i 

Liljen og dette har altid 

gjort det spændende og 

dejligt at læse 

”Maribo-siden”. 

 

Torben har sagt ja til at overtage jobbet og 

gildeledelsen takker Torben for dette og 

ønsker held og lykke. 
 

Gildeledelsen. 

 

 

Opstartsmøde den 9. august. 

 
Denne aften mødtes 18 gildebrødre til 

opstart af den nye sæson. 

Victor meddelte, at han p.g.a. tidsnød ikke 

kunne deltage i gildemesterstævnet i år. – 

Han foreslog, at vi i efteråret afholder et 

møde omkring gildernes fremtid ud fra de 

oplæg vi har modtaget fra landsgildet. 

Der var en kort orientering fra de enkelte 

laug. Elfi har overtaget formandsjobbet i 

telefonkæden efter Lottes bortgang. Vi har 



 

5 

 

fået tilbud fra Lions om at 2 af brugerne fra 

telefonkæden kunne deltage i klubbens 

sommertur. 

Væbnerlauget skal forberede en ny svend til 

optagelse til fødselsdagsgildehallen i 

november. Samtidig er en gildebror flyttet 

til området og ønsker at blive optaget i 

vores gilde – det er dejligt med nye med-

lemmer –så det glæder vi os til. 

Vores arrangement Sct. Hans aften blev et 

hyggeligt arrangement, uden det store over-

skud, men vi prøver igen til næste år. Vi 

skal have lavet nye skilte og sørge for bedre 

annoncering. Jasmin blomster har bestilt 

hekse til næste år, så Ellen m.fl. går i gang i 

løbet af vinteren med at få lavet disse. 

Susanne kunne fortælle, at vi har fået et nyt 

”barn” – en dreng fra Rumænien, han er 6 

år og hedder Gabriel Paul Patru. Internatio-

nalt laug vil fremover ”passe” vores børn. 

Inden kaffen og de resterende  pandekager  

fra Sct. Hans aften kunne Besse fortælle, at 

der er forhånds-tilmeldt ca. 250 spejdere og 

ledere til Water World (økseløbet) – Vores 

gilde har 2 poster og der er ”styr” på disse. 

Besse fik folk til at hjælpe i køkkenet og til 

at guide de mindste spejdere fra Frilands-

museet  til Roklubben.  – Alle er meget 

velkomne til at komme på Naturskolen den 

4. og 5. september og se det spændende 

arrangement. – Spejderne betaler 50 kr. for 

at deltage og resten af arrangementet beta-

les via tilskud fra gilderne og BUS Lolland. 

 

Besse 

 

 

Mærkedage: 
 

Ole Jensen fylder 75 år den 29. september 

og der skal lyde et stort tillykke fra gildet til 

Ole. 

 

 

WATERWORLD 
 

Nu er det sket ! – alt det som vi blev adva-

ret om ved den store konference i Køben-

havn i december 2009 !!!!!! Her små 50 år 

efter er det fulde omfang af menneskets 

gøren og laden de sidste 200 år endelige 

gjort det af med verdenen som den har 

været kendt vandstanden er over hele klo-

den steget med ca. 500 meter, og meget af 

kloden er forsvundet under havets over-

flade.   

 

Små samfund rundt omkring lever på fly-

dende byer af sammenflikkede både og 

andet materiale, disse byer flyder rundt på 

de store havstrømme, somme tide på dybt 

vand og andre tider på lavt vand, hvor de 

har mulighed for at dykke efter forskellige 

sager i de længst forsvundne byer. Den 

smule land der er tilbage er oftest farlig 

forurenet eller simpelthen stenet og ufrugt-

bar.  

 

Et savn fortæller dog at der findes et sted 

ved navn Shangri La ! Et eller andet sted 

østen for solen og vesten for månen, skulle 

det ligge! 

Det fortælles også at kortet dertil vandrer 

omkring på hverken mand eller kvinde, og 

at det vokser dag for dag, og at for at få fat i 

dette kort skal man være: Hurtig som vin-

den, stærk som havet, varm som solen, tyst 

som månen, og kærlig som en mor! Men for 

at komme dertil må man som altid regne 

med at det både er besværligt  og ikke 

mindst farligt. 

Vi starter på Naturskolen ved Maribo lør-

dag den  4. september kl. 10.00 for alle 10-

16 årige. De 5-10 årige møder ved Fri-

landsmuseet i Maribo  - alle slutter på 

Naturskolen kl. 11.30 søndag den 5. sep-

tember.  
 



September 1, 
2010 

1. NYKØBING FALSTER 

 

6 

 

KALENDER: 

Efter en lang sommerferie  lægger vi ud med – 

Mandag d. 13. Sept.: 

Gildetur 

Gildemødet i okt. kommer der nærmere om! 

 

Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt-  Enighedsvej 9 Nyk.F.-  Tlf. 5486.1779 
 

E-mail: Kjaer-Hasfeldt@email.dk 
 

 

 

 

 

 

Sæsonafslutningen med rundvisning, oppe og nede og foredrag, i klosterkirken, med efterfølgende 

spisning på restaurant Liva, blev en rigtig hyggelig og lærerig aften. 

Tak til gruppe 3. 

 

 

 

 

„Amagerhuset“ og lejrpladsen blev gjort klar til midtvejstræffet – en stor tak til Jesper Jørgensen 

og Leif Olsen, der har slidt i sommervarmen for at udskifte det gamle flethegn omkring 

vaskepladsen, med et nyt og bedre hegn. Lidt skrald blev der også kørt væk. 

Her i efteråret skulle vi måske tage os sammen til at male huset og toiletbygningen!                 OS 

Midtvejstræf 2010 er lige afsluttet. Et rigtigt godt vejr, den smukke natur og deltagere fra hele 

landet også Bornholm, var med til at gøre det til en rigtig dejlig uge. 

Det kunne dog være ønskeligt at der var deltagere fra Lolland-Falsters Distrikt, for udover Lauget 

var der ingen der deltog i træffet! 

Med til at gøre træffet til et godt træf var ikke mindst vores GildeClans store arbejdsindsats hele den 

uge vi var der. 

”Amagerhuset med tilhørende toiletbygning blev grundigt rengjort om søndagen efter træffet og 

skinnende rent med hjælp fra Ellen, Lis (Dist.m.) og Allan – Tak til Jer!                                os 

 

 

 

 

Gildetur til Sørup 
mandag d. 13. september kl. 18.30 mødes vi på P- pladsen ved Borremosen. 

Efter en tur i mosen tager vi til Amagerhuset, for her at nyde de medbragte kulinariske herligheder 

(madkurv, kaffe og evt. kage) 

Hvis der er nogen der vil grille, hører jeg (OS) gerne om det – så vil grillen være tændt i god tid? 

Aftal evt. samkørsel – Vi glæder os til at se Jer alle!  Gildeledelsen 

 

mailto:Kjaer-Hasfeldt@email.dk
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Sæt kryds i kalenderen d. 26. oktober 
 

Hvor 2. Nykøbing F. står for "FELLOWSHIPDAY", Gunnar Langelykke kommer og fortæller om 

en tur med et Russisk isbryder, til Antarktis, han fortæller om et stærkt skib uden luksus. 

Billedet er fra verdens sydligste by Puerto Ushuaia. 

 

Hilsen Mona J. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender: 
 

 

 

                                                         Økseløb Buresø    

                                                          

                                                         Femø weekend arrangeret af gildeledelsen.                                      

                                                         Gruppe 3 skriver referat 

 

 

 

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: allan.henriksen@ny-post.dk 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

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 

 

mailto:allan.henriksen@ny-post.dk
mailto:cegeskovp@gmail.com
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                                                            Gildemøde gruppe 3 arrangerer. Gruppe 2 skriver referat. 

 

                                                          Fellowshipday  2. Nykøbing. Sted: Lagunen i Guldborg.                  

 

 

 

Femø facts: 

11,5 km
2
 kuperet terræn, 14,5 km naturstrand, 35 km offentlig vej, to landsbyer, en havn og ca. 150 

fastboende sjæle. Det er de tørre facts om Femø. Men der er også en smuk gammel kirke at vise 

frem; en velfungerende havnehøker; en historisk kro med moderne kursuscenter og egen 

landingsbane for småfly – og som måske det vigtigste af alt for femøboere; en fastboende og 

superdygtig læge, der søger for, at alle lever sundt og længe … 

Når du går i land fra færgen er den lange rødbrune bygning midt på 

havnepladsen sikkert det første, du bemærker. Det er Femøs gamle 

frugtcentral, som blev opført 1 1934 og lukkede og slukkede i 1976, 

da det ikke længere var rentabelt at dyrke æbler på øen. Op gennem 

1980’erne anvendtes bygningen til pakkecentral for lokal eksport af 

persille og kinakål. 

I Det Gule Magasin i lystbådehavnen holder Havnehøkeren til, og alle 

småhusene i havneområdet blev i øens velmagtsdage brugt som enten 

posthus, telefoncentral eller skibsproviantering, hvis de da ikke lige 

fungerede som boliger for fiskere og færgefolk. 

 

 

Friluftgildehal i Virkethus d. 10. august :  
 

En dejlig sensommeraften mødtes vi til Friluftsgildehal ved Virkethus, på terrassen var der gjort 

klar med højbord og stolene stod klar til gildehal, brændet knitrede lystigt i bålfadet, gildeledelsen 

var parate til at slå an til en ny sæson. 

Jytte Kofoed holdt 5 minutters Sct. Georg og talte over emnet ”At tænke sig, at tænke tanker” 

Vi var glade for at vejret netop denne dag holdt tørt, men eftergildehallen blev alligevel afholdt 

indendørs, hvor alle fik pakket madkurven ud og nød den medbragte mad.  

Vi havde meget at tale om, så aftenen gik hurtigt, vi fik dejlig hjemmebagt kage og kaffe inden vi til 

sidst dannede rundkreds på terrassen for at synge vores sædvanlige sang:  

”Ja, vi er danske spejdere”, imens fuglene sang deres aftensang, kunne vi køre hjem efter en dejlig 

fredfyldt aften! 

 

Gruppe 4 
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          Sct Georgs Gildet i Rødby 

                                                          

Liljen september 2010 
 

Lokalredaktør: 

Helge Lund tlf. 54605370 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Dette er det nye format af Liljen, som følge af en 

besparelse i distriktet, og vi håber, at det nye 

format vil blive godt modtaget. 

 

Sidst jeg skrev i Liljen om min tid som spejder, 

var i marts nummeret 2010. Her fortalte jeg          

om en af mine store oplevelser, fra dengang jeg 

var spejder.  

 

Det var på jamboreen i Grenå i 1951, hvor vi på 

en nat tæveøvelse skulle passerer en mose, her så 

vi  tusinde af små grønne lys. 

Det vi så, var hun Sankt Hans ormen, der med sit 

lys forsøgte at tiltrække sig hannen til parring. 

Hunnen tillader sig at være vingeløs, og stoler på 

at hannen, nok skal finde hende. Sankt Hans 

ormen er faktisk ikke en orm, men en bille, den 

er i familie med Ildfluen, som man kender fra 

troperne. 

 

Set med vores øjne var alt stort på denne 

jamboree. Lejeren lå på en sandet mark syd for 

byen og meget tæt på Kattegat. 

 

Især latrinerne var store, og det kan godt være at 

erfaringen gjorde, at man havde 

overdimensionerede anlægget. De var bygget af 

rafter over nogle dybe udgravninger, man sad så 

på raften og kunne forrette sin nødtørft ned i 

graven. For at give den enkelte spejder en smule 

privat liv, havde man lavet små kabiner af rafter, 

der var beklædt med hessian. Her kunne man 

sidde nogenlunde ugenert. Men  der var højt til 

loftet, og frit udsyn ned mod udgravningen. 

Efter ganske få dage havde alle 8000 spejdere 

fået dårlig mave. De hygiejniske forhold var ikke 

de bedste, det var før køleskabets tid, godt nok 

havde man isskabe, hvor man med store isblokke 

holdt let fordærvelige varer afkølet. Men det 

hakkede oksekød, som satte det hele i gang, 

havde sikkert ikke været behandlet 

forskriftmæssigt. Og så vidt jeg husker, var 

sommeren 1951 meget varm.    

 

Der gik ikke lang tid før latringravene næsten var 

fyldt op. 

 

Vi havde en patruljefører, som ikke var særlig 

godt lidt. Han havde en mani med, at han til 

hvert andet ord sagde ”diller daller” f. eks., når 

vi spurgte ham om noget, eller vi bad ham om 

svar på et problem. Hans anvendelse af ”diller 

daller” var lige som i dag, hvor ungdommen 

anvender udtrykket ”det er bare fedt” i hver 

anden sætning, for at forstærke deres udsagn. 

Engang blev der sagt: ”det er bare kanon”, ”-

bred ymer” eller ”-knæhøj karse”, sådan har hver 

tidsepoke sine forunderlige udtryk. Og vi var 

nogle stykker i patruljen, der havde set sig gal på 

patruljeførerens adfærd. 

 

Han var en stor og lidt grov person, som sikkert 

havde behov for en masse mad, og han gik stærkt 

til de rød stegte bøffer, der var lavet af det 

inficerede kød, hvilket indebar, at han efter 

middagen opholdt sig en del på latrinet.  

 

Vi var et par stykker, vi havde en plan. Mens han 

sad på ”pinden”, sneg vi os ned til latringraven, 

og fik kastet flere håndfulde sand op i hans 

indsmurte bagdel, samtidig med at vi råbte 

”diller daller fik du sand i numsen”. Vi fortalte 

det vidt og bredt i troppen, og der var straks flere 

i troppen, der konfronterede ham med denne 

sætning.  

 

Vi kunne løbe stærkere end ham, men det var 

ikke holdbart i længden at flygte, så vi tog den 

omgang tæv, som han mente, vi var berettiget til, 

men et opnåede vi, og det var, at vi aldrig mere 

hørte. ham anvende ordene ”diller daller”.   

 

Hus-kat: 
 

Økseløb  4. – 5. september nærmere om tid og 

sted. 

 

Gildemøde: Fuglsang Kunst museum den 20. 

september nærmere om tid og sted.   

 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Sct. Georgsgildet i Sakskøbing. 

September 2010.  

Redaktør: Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

Telefon: 54704161. 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

At huske: 
Den   4/5.   Sydhavdivisionens Waterworld. (Økseløb.) 

Den 11/12. Loppemarked. Måske måske måske. 

Den 18/19. Frugtfestival. 

Oktober: 

Den  1.       Kulturnat. 

 

Kære  gildefolk. 

Programmet for september ligner til forveksling sidste års program. Som I jo alle ved, er det i år 

Sydhavdivisionen, der inviterer til ”økseløb”, waterworld, – som skal foregå omkring Naturskolen og 

Maribosøerne.  I skrivende stund, er tilmeldingen 

ikke slut for spejderne, så hvor mange hold, vi skal have på posterne, ved vi altså ikke. Vores gilde 

skal bemande to poster, og da løbet strækker sig fra kl. 10 lørdag formiddag til hen mod midnat, så 

regner vi med, at vi deler os i hold, da det ikke er meningen de samme mennesker skal være på 

posten i alle timerne. Da vi var til friluftsgildehal, var der mulighed for at give tilsagn om at være 

postmandskab, - men alle andre får hermed chancen for også at deltage i arrangementet. Ring straks 

til Jørgen 54704161 og  lad os snakke om hvornår og hvor længe, I kan være med. 

 

Loppemarked …. En helt uhørt situation er opstået, idet man her ca. 3 uger før datoen, endnu 

ikke har fundet et sted at være, men forhåbentlig lykkes det. Prøv selv at holde jer underrettet, 

spørg dem I tror, der ved noget, så vi igen i år kan give spejderne en hjælpende hånd. Men altså 

lige nu ved Liljens deadline er situationen uafklaret. Desværre. 

 

Også i år deltager Gildet på Sydhavsøernes Frugtfestival, vi skal have en stand, hvor vi vil sælge 

alle former for dekorationer o.l. Så alle I kreative må meget gerne gå i gang med at fremstille 

ting og sager til formålet. Vores stand skal bemandes både lørdag og søndag, så Gruppe 4, som er 

tovholder på vores aktivitet, beder om at ALLE, der har lyst at hjælpe, vil tilmelde til Jane P. på 

29827185 og sige, hvornår man kan hjælpe. Det vil selvfølgelig være fint, hvis gruppelederne 

vil prøve at samle trådene. 

 

Da Kulturnatten er den 1. oktober må den omtales her i september. Gildets hold i det store 

kulturteam består jo af Jannie, Liselotte og Peer, men udover deres indsats står Gildet for et 

arrangement for børnehaverne kl. 10 i Hal A, det er Cirkus Bella Donna, der kommer og 

underholder, og selvfølgelig er I alle velkomne, det kan da også godt være, der bliver brug for en  

hjælpende hånd til alle ungerne.  

Udover cirkus har Gildet inviteret KRAM-bussen til byen og 

sidst men ikke mindst fejrer vi 1-års fødselsdag på Motionspladsen med professionelle instruktører 

Hanne Kofoed og Birthe Kofoed, som i løbet af eftermiddagen vil  

engagere og aktivere små og store, - unge og ældre og give masser af nye ideer at bruge 

træningsmodulerne på. 

 

Alt i alt tegner det til en aktiv sensommer i Sct. Georgsgildets tegn, det bliver rigtig dejligt at 

mødes med jer ALLE SAMMEN  så tit. 

 

Stor gildehilsen 

Jørgen.GM. 



 
  
  

  
 
 
  
  

  
 

22000099--22001100  

September 20 Distriktsgilderådsmøde 

Oktober 26 Fellowshipday 

November  ? I-dag, ikke endelig fast lagt  

Januar 17 Distriktsgilderådsmøde 

Februar 28 Distriktsgildehal  

Maj 18 Distriktsgildeting 

   

   

   

   

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

                                                                                           

 
     

     

     

     

DGM: 
Lis Mølvig 
Henriksen 

Italiensvej 55 
4800 Nykøbing F. 
Lis.henriksen@ny-post.dk 

2622 6747 

DGK: Jannie Johansen Lunden 5 
4990 Sakskøbing 
jannie.johansen@nordicsugar.com 

2213 3739 

DGS: Birte Larsen Italiensvej 1A 
4800 Nykøbing F 
Birte_l@Hotmail.com 

5482 4616 

DIS: Ellen Larsen 
Lunddahls 
 Vænge 4 

4930 Maribo 
kaiogellen@MKnet.dk 

5475 8260 

DUS: 
Villy Grønlund 

Hansen 
Egevej 10 

4970 Rødby 
eghvgh@hotmail.com 

5460 1622 

Webred.: 
Espen Buch 
Kristensen 

Orenæsvej 31 
4700 Næstved 
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

2619 9318 

 

 
Deadline:  d . 1 5 / 11  

DDDiiissstttrrr iiikkkttteeettt    hhhaaarrr   ppplllaaannnlllaaagggttt       

ffføøølllgggeeennndddeee   mmmøøødddeeerrr:::   

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT 
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