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hver dag kan glæde sig over.
Benjamin Franklin (1706-1790) amerikansk journalist, forfatter og videnskabsmand

Lolland – Falster Distrikt

2013 - 2014

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

DGK:
Hanne Hansen

Nystedvej 4, 4930 Maribo

hoeegh@hotmail.dk
Mobil: 24 43 54 78

DGS:
Birte Larsen

Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F

birte_l@hotmail.com
Mobil: 30 24 46 16

DIS:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4850 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

DUS:
Villy Grønlund Hansen

Egevej 10, 4970 Rødby

eghvgh@hotmail.com
Tlf: 54 60 16 22

Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Orenæsvej 31, 4700 Næstved

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

2013:
17. august
10. september
23. oktober

Mødedatoer:
Distriktsarrangement, Maribo
Distriktsgilderådsmøde
Fellowshipday, Maribo

2014:
15. januar
14. maj

Distriktsgilderådsmøde
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Lolland – Falster Distrikt

2013 – 2014

Nyt fra Distriktet
”HVORDAN FORHOLDER VI OS TIL DEN TREDJE ALDER”, det var
overskriften på et Distriktsarrangement i Maribo den 17. august.
Med energi og kæmpe engagement, fortalte tidligere museumsforvalter Leif
”Salle” Nielsen om hvad der giver energi efter arbejdslivet – hvordan tiden
flyver af sted med spændende projekter, som løftes i flok og giver maser af
gejst og glæde både for de engagerede men også for omverdenen.
Hold da op hvor han havde meget på hjerte, han gav os tilhørere mulighed for
både grin og forundring over hvad der arbejdes med i frivilligt regi.
Efter en dejlig middag skulle vi spidse ørerne, da John Engelbrecht gav os
eksempler på hans verdensbillede med foredraget: Livet længe leve – også i
den tredje alder”, hvordan ord om tiden kan bruges til at få skabt god stemning
og eftertænksomhed, her er nogle eksempler:
”Følg ej med strømmen, men følg med tiden, hvis du vil holde dig ung i striden.
”Kan tiden ej bruge dig – vil den sluge dig”.
”Livserfaring kan ikke købes, men tilegnes, bearbejdes og modnes som en
rigdom i sindet.”
John Engelbrecht er et livstykke uden lige – med humor tryllebandt han os i to
timer og jeg er sikker på at han kunne have fortsat i laaang tid, og vi ville have
nydt det lige så længe.
Dagen bød også på kammeratligt samvær mellem de ca. 30 gildebrødre, som
havde valgt at komme til dette arrangement.
Tak til arrangementsgruppen for indsatsen før og i løbet af hele dagen.
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På Distriktsgilderådsmødet den 10. september vil der være evaluering på
arrangementet.

Den 24. august deltager jeg i ekstraordinært Distriktsforum i Odense, hvor de
nedsatte grupper: Synlighed – At få nye Gildebrødre og Fællesskabskultur,
skal forberede sig til Landgildetinget i september og fremlægge status på
gruppernes arbejde.
Der er som bekendt Landsgildeting i Slesvig den 21-22. september under
overskriften: ”Mod nye horisonter” skal der også vælges ny Landsgildeledelse,
se mere i Sct. Georg august nr.
På denne måde har vi nu taget hul på det nye gildeår, jeg vil glæde mig til at
mødes med Jer rundt omkring i Gilderne.

DGM
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
Tirsdag den 10. september 2013 kl. 1900
KUDU hytten
Poul Martin Møllers Vej 4B, 4800 Nykøbing F
Deltagere: Gildeledelser fra gilderne i Lolland-Falster Distrikt samt DUS og lauget for
Distriktsarrangement den 17. august

Dagsorden:
Velkomst og fællessang
1. Kort orientering fra Gilderne
2. Evaluering af Distriktsarrangement den 17. august 2013
_____________________________________________________
3. LGT 2013 – valg og stemmesedler
4. Landsgildets arbejdsgrupper: Fællesskabskultur – At få nye gildebrødre- Synlighed
5. Fellowshipday i Maribo den 23. oktober
Orientering om sted – pris og arrangement
6. Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 10. november
Hvilke gilder er aktive ved dette års indsamling
7. Distriktsgilderådsmøde 15. januar 2014
Forslag til emner/dagsorden samt sted
8. Distriktsarrangement i 2014
Ideer og nedsættelse af laug
9. Orientering fra Flemming Sunke - 2. Nykøbing F, vedr. status fra møde den 4. juni
10. Eventuelt
Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er 40 kr. pr. deltager, som betales til DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.
I bedes medbringe gildesangbog.

Eventuelle afbud fra Gildeledelser og tilmeldinger fra DUS, GU og øvrige sendes til:
DGK Hanne Hansen,
Mail: hoeegh@hotmail.dk
Mobil: 24 43 54 78

Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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2. Nykøbing invitere til Gildemøde den 8. oktober kl. 19,00
Vi skal på virksomhedsbesøg hos
Alfa- Laval
Stavangervej 10
4900 Nakskov
(Ctrl + klik for at følge dette link:)
http://local.alfalaval.com/da-dk/om-alfa-laval/alfa-laval-i-danmark/alfa-lavalnakskov/pages/default.aspx
I Danmark har Alfa Laval en omsætning på knap 4 mia. danske kroner, og over 1.600 ansatte, der
beskæftiger sig med innovation, forretningsudvikling, produktion og salg.
Alfa Laval i Danmark omfatter 6 forskellige enheder

Christian Halling vil fortælle om firmaet, som bl.a. ved omvendt osmose kan rense
vand.
Efter en rundvisning, får vi kaffe og man kan stille spørgsmål.
Vi laver fælles kørsel, så vi mødes på parkeringspladsen ved Føtex kl. 18,00
Her fylder vi bilerne op.
Tilmelding til:
GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62
Mail: cegeskovp@gmail.com
Venlig hilsen Lis Halling gruppe 2

VELKOMMEN TIL LOPPEMARKED.
Lørdag/søndag den 7/8. september afholder Sakskøbing Spejderne landsdelens
største loppemarked på Sakskøbing Sukkerfabrik. Kom og se på herlighederne og
besøg Gildets Café, hvor der sælges kaffe og lagkage. Loppemarkedet er åbent
lørdag kl. 12-16 og søndag kl. 10-13.

HVAD MED EN CYKELTUR:
Sakskøbing Gildets Naturgruppe inviterer søndag den 29. september på
Cykeltur gennem skoven ved Guldborg. Alle er velkomne. Læs nærmere på
Sakskøbings sider her i Liljen
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

September
13.
Greti 40 års gildejubilæum
21.
"Flash mop"
Oktober
23.
Fellowshipday

Tur til Ravnsborg
Den 18-08 tog ni raske folk på tur til
Ravnsby Bakker. Vejret lovede ustadigt. Vi
startede ved Ravnsby Voldsted. Da vi stod
på toppen og nød den flotte udsigt over
Smålandshavet, blev det noget ustadigt.
Herefter kørte vi til Glentehøj. Igen blev det
noget ustadigt. Næste stop var Birket grusgrav, for at se jordlagsaftegningerne i
skrænterne. Og nu blev det så ustadigt, at vi
valgte at køre til Torrighytten, hvor frokosten blev indtaget i tørvejr, og igen med en
fantastisk udsigt over vandet. Turen gik
tilbage via Ravnsby for at nyde det helt
specielle landskab, og sluttede på Lollands
højeste punkt. Bavnehøjen ved Birket som
er hele 30 meter over havoverfladen. Tak til
Helle som guidede os gennem turen på
flotteste vis, og til jer andre for en hyggelig
søndag.
Således oplevet af
Susanne

40 års gildejubilæum!
Greti har den 13. september 40 års gildejubilæum, og det ønsker gildeledelsen at markere ved en sammenkomst for gildebrødre
og ægtefæller
FREDAG DEN 13. SEPTEMBER
kl. 17 til 19
i Mejsehuset, Spejdervænget.
Af hensyn til indkøb bedes I tilmelde til
”Besse” senest den 9. september.
Vi håber, at mange gildebrødre og ægtefæller vil møde op denne dag for at fejre
Greti.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
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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, september 2013
Mandag d. 30. september: Gildemøde kl. 18.
Onsdag d. 23. oktober: Fellowshipday i Maribo, se mere her i Liljen.

Tro det eller ej! I denne dejlige sommer, blev jeg medlem af Rodbjerggård’s
Venner selvom det var det sidste træf, der på grund af salget, kunne afholdes
på denne naturperle – ja jeg ved godt, at mange gilder ikke har været tilfreds
med at skulle betale et ekstra kontingent for at det løb rundt – men træf ideen
syntes jeg er for god til at slå ihjel.
På Rodbjerggård,s Venners generalforsamling, der blev afholdt på træffet, blev
det, af hærdede og nye medlemmer, heldigvis besluttet at køre Vennerne videre
som Sct. Georgs Træf Venner (indtil videre et arbejdsnavn). Der blev indsat en
ny bestyrelse og allerede aftalt et træf i uge 27, 2015.
Mange ønskede, at vi lavede et Midtvejstræf i uge 27, 2014 og det er vi så
nogen der arbejder på, hvad enten det bliver i Distriktsregi eller Gilderegi
For mig at se, er der her en mulighed for gildebrødre og familier m.fl., til at
være sammen i op til en uge, og tro mig, der bliver snakket meget gilde arbejde
mm. af ildsjæle og engagerede gildebrødre fra det ganske land og så tæller det
også, at det er et friluftsarrangement - flere skulle ”ta’ at gå med i vor glade
flok”.
En af flere der er blevet lidt klogere Ole S.
Friluftsarrangementet i august, var en tur til friluftsområdet ved Nr.
Vedby grusgrav, vi mødtes dog på Møllebakken (Falsters højeste punkt)
med udsigt til Storstrømmen og Vålse Vig i højt solskin.
Vi nød de medbragte klemmer, efter en lille gåtur, i fritidsområdet. Alt i
alt en hyggelig tur der afsluttedes med en tur i den store labyrint, alt i
mens aftensolen sendte sine sidste stråler og farvede himmel i røde
nuancer.
*****************************************************

Gildemødet mandag d. 30. september, holdes hos Anja og Espen
i Næstved! Vi tager vores aftensmad med og mødes omkring kl.
18. Det er nu engang hyggeligt at spise sammen, når vi alligevel
skal mødes. Er der nogen der skal have en lun ret, er der nok
mulighed for at låne et hjørne af ovn eller komfur, det er nok
også muligt at låne kaffemaskinen! Vi aftaler evt. samkørsel.
Vi har også mulighed for at høre om og kommentere hvad der
er sket på det nylig overståede Landsgildeting mm.
*****************************************************

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes 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

,

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

Aktivitets og møde kalender:

5. Gildemøde grp 1 arr. grp. 4 ref.
8. Gildemøde grp. 2 arr. grp. 1 ref.
23. Fellowship day, Maribo

7. oktober kan Martin Sønderskov fejre 20 års jubilæum i Gildet

Gildemødet den 8. oktober kl. 19,00
Vi skal på virksomhedsbesøg hos
Alfa- Laval
Stavangervej 10
4900 Nakskov

Christian Halling vil fortælle om firmaet, som bl.a. ved omvendt osmose kan rense vand.
Efter en rundvisning, får vi kaffe og man kan stille spørgsmål.
Vi laver fælles kørsel, så vi mødes på parkeringspladsen ved Føtex kl. 18,00.
Her fylder vi bilerne op.
Afbud og tilmelding som sædvanlig til Carsten.
Venlig hilsen
Lis Halling, gruppe 2
(se link m.m. på fællessiden)
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Gildemødet den 5. september kl. 19,00
På det nye gildeårs første møde skal grupperne fremlægge deres planer / tanker for emner
til årets møder.
Der efter vil Erik Børre fortælle om sit lange spejder og gildeliv.
Gruppe 1 vil sørge for varm kaffe/te, velsmagende boller og lækker kage. Velbekomme

LF Mesterskab i SPEJD 2013
Lørdag d. 25. maj mødte tre gildebrødre og et ”gildebarn” – Sunke, Susanne med søn
Stefan samt Fritz på Kråruplund for at hjælpe til ved afviklingen af SPEJD 2013.
Der var truende skyer og smådryp på vejen derop, vi ankom kl. ca. 18.30, blev venligt
modtaget med en kop kaffe og blev sat ind i vor opgave, vi havde på forhånd ønsket at
tage os af lejrbedømmelse.
Under nu lidt øget væde fra oven gik vi så i gang.
Der var 9 T hold (de store) og 10 U hold (de små) spejdere.
Vi vurderede generel planlægning af lejrplads, ca. 10 x 15 m.
Placering og opstilling af telt samt orden i dette!
Køkkenplads med bålplads (tagen vare på græstørv).
Brænde med huggeplads og affald.
De såkaldte ”patruljekasser” med alt udrustning inkl. køkkengrej fik også et kritisk blik.
Nogle hold havde lavet beskedent lejrarbejde, lidt indhegning, nogle få portaler et par
borde, men det var ikke meget.
Kvaliteten var ret spredt, og der var ret beset ikke den store forskel på de ”store” og de
”små”. Det blev et spredt resultat, men selvfølgelig yderst retfærdigt under de tidvist
meget regnfulde forhold.
Mens vi så på lejrpladser havde spejderne et fornøjeligt og vådt lejrbål.
Det var en fornøjelse at være derude, der var en meget fin stemning overalt, lederne
imellem og spejderne imellem og mellem ”voksne” og ”børn”, toppoint i ”turn-out”.
For at det ikke skal være løgn, kørte vi efter et par timer hjem i næsten tørvejr!!
FRITZ.
Frimærker
Foreløbig har Anni Petersen sørget for at vi kan tage mere end 18 kg. frimærker med til
Landsgildetinget i Slesvig til september. FLOT - FLOT
Det er endnu ikke for sent at indlevere frimærker - medbring dem f. eks til Gildemødet den
5. september, så sørger Allan og jeg for transporten videre frem.
Lis Mølvig Henriksen
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i SEPTEMBER:
7/ 8. Loppemarked.
14/15. Frugtfestival.
27. - Pensionist-Café.
29. - Cykeltur.

LOPPERNE springer
som bekendt den 7/8. september, spejdernes store loppemarked, og det foregår på
Sukkerfabrikken. Gildeledelsen står for Loppecafeen, og hvis nogen endnu ikke har
meldt sig til at komme med lagkager, skærekager eller muffins, så ringer man til MIG
på 22132739 og laver en aftale.
SPEJDERNE har også brug for vores hjælp, mange af os er allerede sat på listerne
med bemanding af boderne, men der kan bruges mange flere. Så hvis I ikke allerede
er SAT PÅ, så ring til Annette på 54706354 og tilbyd jeres hjælp, kan man ikke
begge dage, så kommer man som det passer bedst. Det hele kører lørdag fra kl. 12-16
og søndag fra kl. 10-13. Alle aftenerne i ugen skal der også bruges mange hænder til
hjælp med opsætning af lopper, så kom glad i arbejdstøj
gerne fra kl. 18, de aftener, I kan.
Loppehilsen Jannie. Gm.

FRUGTFESTIVAL 2013. Den 14/15. sept.
For 6. gang afvikles dette spændende arrangement, som Sct. Georgsgildet også i år er
med til at sætte sit præg på. – Vi er at finde på hjørnet af Tværvej og Søndergade med
vores stand, hvor vi skal sælge hjemmegjorte frugt- og blomsterdekorationer. Alle
jer, der har lyst til at lave noget til formålet, bedes aflevere det i standen lørdag
morgen, biler skal være væk fra området kl. 9. Der kan evt. afleveres om fredagen
hos Birgit og Jørgen. Her kan også i forvejen afhentes kurve, krukker o.l. Ring
54704161.
Udover vores stand har vi en opgave, der hedder FRUGTSJOV for børn, hvor vi
har 4 forskellige poster eller opgaver, som børn kan melde sig til. Det vil foregå ned
ad Tværvej samt på hjørnegrunden (Zygmants hjørne). Hvem har lyst til at få en
”post”, der mangler lige et par stykker endnu, så ring gerne til Birgit og hør mere.
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PENSIONIST-CAFÉ.
Fredag den 27. september kl. 10 på Saxenhus.
Selvom der i år ikke holdes kulturdag, vil vi i gildet gerne afholde PENSIONISTCAFÉ, ligesom sidste år. Det er lykkedes at få Lars Simonsen til at komme og
fortælle om hans og Suzis og børnenes oplevelser på deres lange rejse i Sydamerika.
Og vi ved jo, at der bliver rigtig flotte billeder at se samtidig med. - Lars er en
fantastisk fotograf og en rigtig god fortæller, så de gildefolk, der har mulighed skulle
tage og benytte sig af det gode tilbud, selvom det selvfølgelig primært er for øvrige
pensionister i byen, vi afholder cafeen. Vi håber, der er nogen, der har lyst at bage
muffins eller skærekage, ring venligst til Lotte på 40203194, - det er jo ikke til at
vide, hvor mange der kommer, så det er bedst, at vi har lidt rigeligt.
Hilsen Lotte. Gr. 1.

CYKELTUR gennem skoven til Guldborg.
Søndag den 29. september kl. 10 mødes vi ved Guldborgvej 75, hvor vi parkerer
bilerne og får cyklerne gjort klar. Herefter cykler vi gennem skoven til området ved
Guldborgbroen, hvor vi nyder den medbragte mad og hygger os sammen, inden turen
går tilbage til bilerne. Hvis nogen har udendørs spil (kongespil/vikingespil) så må det
gerne medbringes. – Hvis man ikke lige er til cykelturen, så kan man sagtens køre i
bil til pladsen ved Guldborgbroen (omkring Skansen) og være med til at spise osv.
Vi håber, mange af jer har lyst til at deltage, og af praktiske grunde vil der være
tilmelding til Anne-Birthe på telefon 21287868, gerne mandag den 23. sept.
Mange hilsener fra NATURGRUPPEN. Anne-Birthe.

INFO – rettelse til den lille lilla:
GL i Gruppe 1: Liselotte Hansen har telefon 40203194. Ingen fastnet.
Poul Øbo Johansen deltager fremover i Gruppe 1, og er således ikke
”udenfor grupperne”. Telefon 21250697. Ingen fastnet.
Ny gildebror i svendegruppen: Svenn Hugo, tlf. 54705595.
Pensionist-Café programsat til oktober, foregår som nævnt den 27/9.
November-gildemøde har fået en dato, det bliver den 6. nov.
Turen til Nyord. (ref.)
Lørdag den 10.8.2013 havde Naturgruppen arrangeret tur til Nyord. 20 havde taget
imod tilbuddet og vi havde sat hinanden stævne på P-pladsen. Her mødtes vi med
vores guide Willian Houman, der er bl.a. er formand for Nyord lokalhistoriske
Forening.
Vi startede på bagsiden af Williams svogers gård, hvor vi fik vist små træsnit i
bindingsværket, som 8 årige drenge havde snittet, når de pralede om livet på havet.
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Som 14 årige børn kom de afsted på havet og vendte hjem 4 år senere som hærdede
mænd.
Herefter så vi lodsgården og de senere opførte huse, bygget af Staten til at huse
lodserne og deres familier. På Nyord var det i mange år således, at hver gård havde
lodspligt, så 2/3 del af tiden var på havet og den sidste 1/3 var landmandsliv.
Herefter gik vi til området, hvor lodserne havde holdt udkig efter skibe, der
anmodede om lods. Huset er idag et lille
museum, som fortæller om lodsernes
arbejde gennem tiderne. Huset er 4 m2,
men har rummet 22 besøgende skolebørn.
Dr.Margrethe skal besøge stedet i nær
fremtid i forbindelse med et besøg på øen.
På vores vej videre rundt på øen var vi
inde at handle hos svigerdatteren til den
tidligere og nu afdøde købmand Lilly, der
var berømt eller måske berygtet for sin måde at behandle kunderne på.
Vi hørte om livet i tiden, hvor øen endnu ikke var landfast. Broen kom først i 1968.
"Røret", som var øens postbåd og forsyningsbåd betød meget for de daglige rutiner.
Der blev fortalt om "rørkaffe", som var den nymalede kaffe hjembragt fra Stege.
William fortalte om hvordan kvindene kom hjem fra Stege med mange pakkenilleker,
iført deres fineste bytøj.
Inde i den 8 kantede kirke hørte vi om traditionerne på øen i forbindelse med bl.a. jul
og nytår. Der bliver holdt gudstjeneste 1 gang pr. måned og der er altid fin opbakning
til forskellige arrangementer. William
fortalte også om, hvilken betydning det
havde haft for øen, at få kirkegård på øen.
Tidligere blev folk begravet i Stege, hvilket
betød, at de efterladte skulle sejle til Stege
for at passe gravstedet. Dette skete ikke så
ofte. Derfor fik borgerne fra Nyord, et ry
om, at de var sjuskede og dovne.
Videre på turen hørte vi om alle de forskellige foreninger, der er på øen. Om
sammenhold trods uenighed, da alle i sidste ende er afhængige af hinanden.
Forsamlingshuset, Lolles Gård og
Bed and Breakfast ligger tæt på
hinanden og er alle velbesøgte
steder.
På vejen tilbage hørte vi om mange
af de nye tiltag. Små butikker ser
dagens lys. Der laves sennep,
Wisky og brugskunst, café mm.
ligger side om side.
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Som afslutning på rundvisningen læste William et digt af Laurids Larsen.
"Bukketjørn og buksbomhække
Blanke ruders tavl
Barket net og beget snekke
Rosenflor ved gavl
Maling, olietøj og tjære
Sømandstroskab, saltvandsære
har sit hjemsted bag din rhed
Barneleg på tanggrå diger
Et af verdens mindste riger
Ensomt, egent, fuldt af fred."
Smukke ord, der ret præcist beskriver stemningen og oplevelsen denne lørdag på
Nyord.
Kaffekurvene i bilen blev fundet frem, vi bænkede os og hyggede med kaffen inden
vi besøgte de hyggelige små butikker, hvor sennep og andet godt blev indkøbt.
Tak for tilslutningen til arrangementet. Arnold var kanonfotograf, så nyd billederne.
På naturgruppens vegne Anne-Birthe.

KARATEfolk på Motionspladsen. (ref.)
Det har længe været mit ønske, at vi skulle have besøg af Karateklubben på vores
motionsplads. Tirsdag den 13. august
tegnede til at blive en regnfuld dag, efter
hvad meteorologerne havde sagt, men
heldigvis blev det en fin aften på græsset
med 20 karatefolk iført deres hvide
dragter og med bare fødder. Der var
begge køn, voksne og børn. – Karate er
en kampsport uden våben og en
holdsport, hvor alle støtter hinanden.
Man lærer at forstå sin krop, øge fokus
og hurtighed. Som jeg ser det, er det en
disciplinerende sport, som jeg tænker, kunne
være en god idé at indføre som skolefag i 1.
klasse. Så ville der blive mere ro til
fagligheden.
Efter opvisningen gik alle til vores moduler
og hang som aber og klatrede livligt rundt
overalt. En del af redskabernes ideer kender
de fra deres eget træningslokale.
Publikum, også i alle aldre, så med
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begejstring på aktiviteterne, men det var kun få, som havde mod på at prøve
modulerne. – Det er dejligt, når man får sine ønsker opfyldt. Jeg er glad for, at vi i
motionsgruppen gjorde alvor af at bede karateklubben om at give opvisning.
Birgitte.
FRILUFTSGILDEHAL den 20. aug. (ref.)

Det blev en smuk aften i Saxemarken tæt ved søen, hvor vi så månen stige op og
spejle sig i vandet. GM Jannie indledte med, at vi holdt et minuts stilhed til minde om
Erik Norit. Der var optagelse af Svenn Hugo, som vi ønsker velkommen i Gildet.
Jannie holdt en rigtig god gildemestertale over emnet Verden i dag. Hanne K. holdt 5
min. Sct. Georg omkring bl.a. det at komme hinanden mere ved, og ikke bare være
sig selv nok. Ord til eftertanke. Peer læste gildeloven og gildehallen blev lukket. I
eftergildehallen spiste vi vores medbragte mad, og Annelis havde bagt dejlig kage til
kaffen. – Der blev hygget og snakket ved bordene og en del af de forskellige opgaver
vedr. loppemarked og frugtfestival blev fordelt. 29 gildebrødre og fæller havde en
dejlig oplevelse på en smuk sommeraften. Tak til gruppe 2 for et godt arrangement og
en god forbindelse til vejrguderne.
Lotte Gruppe 1

REFERATER fra klanspejdernes tur til Norge. –
For at takke fordi Gildet har givet tilskud til turen kan vi tage del i
oplevelserne i de efterfølgende referater. Leon og Jakob havde sendt
referat til Liljen, og da jeg så ringede til Louise vedr. loppemarkedet, lød
det ”jeg har for resten et referat til jer, vil du have det”. Selvfølgelig ville
jeg det, og da det var 2 min. før deadline, så kommer det også her. Det er
dejligt at læse sådan et par beretninger, og det kan ikke undgå at vække
minder om ens egne oplevelser på spejderlejre, specielt i Norge (Seljord,
Tromøya og Sande.) Glæd jer til læsningen. - Hilsen fra redaktøren.
NORGESTUREN. Af Leon og
Jakob.
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Vi tog afsted fredag eftermiddag med
højt humør og store forventninger
omkring turen. Efter den lange køretur
op til Hirtshals med kun en aftalt
pause, landede vi endelig ved færgen.
Humøret var stadig højt og klokken
havde rundet de 24, da vi gik ombord.
Vi kunne straks mærke, det blæste en
hel del og selvom der var udleveret
søsygepiller, blev folk stadig dårlige.
Ved ankomsten til Norge var humøret
ikke så højt, klokken var 4 om natten,
og vi var trætte. Der blev skiftet fører i
diverse biler, og destinationen hed Stavanger.
Turen blev utrolig smuk, solen var lige stået
op, landskabet var perfekt, og morgentågen
mellem bjergene gjorde det hele endnu flottere.
– Vi ankom godt til spejderlejren og begyndte
med alt det praktiske, såsom at bygge
spisebord, lave huggeplads osv. Alle var trætte,
så på enkelte tidspunkter var der nogle der lige
sov en times tid i den varme sol. På
andendagen byggede vi en
kæmpeindgangsportal og fik taget billeder med
alle spejderne fra vores lejrgruppe. Vi knyttede
nye bånd til norske og danske spejdere og
nåede at lære en masse nye mennesker at
kende. Dagene fløj afsted på denne store
norske spejderlejr. Vi var oppe på
”Prædikestolen” og så den flotte udsigt. Turen op tog to timer, og vi nød den fantastiske
udsigt i de norske fjelde. Vi spiste vores mad,
tog en del billeder og begyndte nedstigningen.
– I lejren brugte vi megen tid sammen som en
gruppe og med nyoprykkede medlemmer fra sidste sommer, så vi lærte hinanden at
kende på en anden måde. Vi var inde i Stavanger by for at se en anden kultur og lære
lidt om deres byer og hvordan de har deres butikker. Nogle af os var inde på et
maritimt museum med nogle gamle skibe og noget af en ældre købmandsbutik. – På
lejren lavede vi mad sammen med de ældste nordmænd og vaskede op på skift.
Alting var hyggeligt, og det var i det hele taget en fantastisk god lejr, med et godt
åbnings- og afslutningsshow. Færgen vippede ikke så meget på turen hjem, vi blev
enige om, det var sjovt at sejle hjem, folk spillede kort og snakkede. Da vi endelig
nåede Danmark, skrev alle lige hjem (sms) (red.) til deres forældre omkring turen. Vi
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var rigtig trætte, så det var bare afsted i bilerne med retning mod Lolland, hvor vi
sagde farvel til hinanden og tak for en rigtig god spejderlejr.

Sommerlejr 2013, Norge.
Vi vil sige mange tak for tilskud til vores sommerlejer i Stavanger i Norge.
Fredag d. 5. juli drog 10 klanspejdere og 4 ledere afsted mod Hirtshals i tre biler. Her skulle
vi sejle til Kristiansand. Vi ankommer til færgeterminalen sent fredag aften og det blæser
rigtig meget, så vi får af vide, at det kan være en god ide at tage en søsygepille. Sejlturen er
da også noget vippende, men efter 3 timer kan vi endelig sætte foden på norsk jord og turen
kan fortsætte mod Stavanger.
Lørdag morgen ankommer vi til lejren, nogen mere veludhvilede end andre. Efter at have
hilst på de norske spejdere, går arbejdet i gang. Vi skal have bygget lejren op med telte,
spisebord, indgangsportal osv. Om aftenen var der den officielle åbning af lejren, hvor de
forskellige underlejre blev præsenteret. Efterfølgende optrådte et norsk boy band, samt
Hanne Sørvaag, som havde skrevet lejrsangen.
Søndag blev brugt på at få bygget lejren færdig. Efterfølgende var vi rundt og se på resten af
lejren, hvor vi blandt andet tog et knobmærke og lavede andre sjove aktiviteter. Senere på
eftermiddagen var vi nede ved vandet, hvor nogen af os fik sig en dukkert i det kolde vand.
Mandag valgte vi at gå ind til Stavanger by, som lå 5 km fra selve lejren. Efter at have
vandret rundt i byen og set hvad de havde at byde på, var drengene inde på et
søfartsmuseum, mens pigerne sendte postkort hjem. Efter at have taget bussen tilbage til
lejren var der dømt afslapning med kortspil og is.
Nordmændene havde haft en aktivitet på lejrpladsen, hvor de lavede tørklæderinge, som vi
også synes vi skulle lave, som minde om lejren.
Tirsdag stod på badning i svømmehallen. Det var meningen at vi skulle med bus til
svømmehallen, men da den aldrig dukkede op, blev vi enige om at hente bilerne og køre
selv. Vi skulle dog lige vandre et par kilometer først. Vi ankom til svømmehallen, da næste
chok kom. Vi skulle leje badehætter af hensyn til hygiejne, ikke alle var lige begejstrede for
dette. Efter en time i svømmehallen, var vi alle blevet dejlig rene igen. Herefter kørte vi et
smut ind til Stavanger by og spiste frokost på McDonald’s.
Onsdag var den store afslapningsdag. Vi brugte dagen på at hygge i lejren, hvor vi bagte
snobrød. Om aftenen var der lejrbål sammen de norske spejdere, og det var bestemt ikke
kedeligt.
Torsdag var nok den dag vi alle havde glædet os mest til. Vi skulle op og se preikestolen, et
fjeld der er 604 m over vandoverfladen. Det tog et par timer at gå de 3,8 km til tops, men det
var al anstrengelse værd. På toppen spiste vi vores madpakker og nød udsigten, inden turen
gik nedad igen. Alt i alt tog turen op og ned ca. 4,5 time. Vi var hjemme på lejren igen kl.
19 og skulle i gang med at lave mad. Det var ikke fordi det var den store lyst der drev os, da
vi alle var trætte og ømme i benene.
Fredag var sidste dag på lejren. Vi skulle bryde lejren ned, men vi havde dog lige et par
timer til at kunne nå at se det sidste på lejren, samt handle i spejder sport. Vi fik hurtigt skilt
køkkenbordet ad og lagt teltene ned, så vi kunne komme i gang med at bygge en bivuak til
overnatningen den sidste nat. Denne aften var det lederne der stod for madlavningen, og der
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var ikke sparet på noget. Efter vi havde spist var der afslutning oppe ved scenen, hvor vi så
klip fra lejrens højdepunkter og der var nogle konkurrencer. Det hele blev afsluttet med et
storslået fyrværkerishow. Tilbage på lejren lagde de fleste sig til at sove under åben himmel,
da vejret stadig var godt, desværre begyndte det at regne omkring kl. 5 lørdag morgen og vi
var ikke længe om at komme i tørvejr under bivuakken.
Lørdag morgen stod vi op og sagde farvel til de norske spejdere. Vi kørte ca. kl. 8, men da
vi først skulle sejle kl. 18 valgte vi at køre af en rute de kaldte viking ruten som var op og
ned af et fjeld og tæt på vandet. Vi nåede da også lige at få et par timer i Kristiansand, hvor
vi kunne se os lidt omkring. Sejlturen hjem var uden voldsom bølgegang. Vi ankom til
Sakskøbing kl. 4 søndag morgen. Alle meget trætte, men med en masse fede oplevelser og
minder i bagagen.
Louise & Klanen
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