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Svampe skyder frem

I denne blæst falder en del
blade af

Menneskelig lykke frembringes ikke så meget
af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man
hver dag kan glæde sig over.
Benjamin Franklin (1706-1790) amerikansk journalist, forfatter og videnskabsmand

Lolland – Falster Distrikt

2015 - 2016

DGM:
Lis Mølvig Henriksen

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F

lmhenriksen@gmail.com
Mobil: 26 22 67 47

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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Der indkaldes til ekstraordinært Distriktsgildeting
Lolland – Falster Distrikt,
den 8. september kl. 19.00
Sted: KUDU hytten, Poul Martin Møllers Vej 4b, Nyk. F.
Da det ikke var muligt at få valgt hverken ny DGM eller DUS til det ordinære Distriktsgildeting i
maj, skal der udskrives ekstraordinært Distriktsgildeting for at få nye kandidater.
Ekstraordinært Distriktsgildeting:
1) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
Valg af DGM – kandidat: Victor Birch-Pedersen, Maribo
Valg af DUS – ingen kandidater
Forslag til kandidater kan sendes til DGM: lmhenriksen@gmail.com
Efter det ekstraordinære Distriktsgildeting vil der blive en kort distriktsgildehal, med indsættelse
af nyvalgte ledelsesmedlemmer.

Distriktsgilderådsmøde afholdes samme dag og samme sted.
Distriktsgilderådsmøde:
1)
2)
3)
4)
5)

LGT 2015
Distriktet i fremtiden:
Fælles arrangementer og aktiviteter
Hvordan undgår vi medlemsnedgang og lukning af gilder
Fellowshipday
Indkomne forslag
Eventuelt

Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er 50 kr. pr. deltager, som betales til DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.
Afbud fra Gildeledelser og tilmeldinger fra DUS, GU, redaktører samt øvrige GB sendes til:
DGK, Vibeke Christiansen: vibekeogcarl@gmail.com, senest den 4. september
Distriktsgildeledelsen
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Maribo

Tur til

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

Søndag den 13. september
Vi mødes i spejdervænget kl. 10, med
madpakker osv.
Der er borde og bænke udenfor.
Entre 50 kr. pr. pers.
Tilmelding til Inge 61 30 49 30
senest 10. september

OG
Tur til Blåbæk Mølle
og den nyanlagte
Lilleå med fisketrapper
September
13.

Gildetur til Thorsvang, Møn

Oktober
4.

Gildetur til Blåbæk Mølle og
Fakse Kalkbrud

Fødselsdage i
September

29.

Ole Jensen – 80 år

Vi ønsker hjertelig tillykke.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

Søndag den 4. oktober
Rundvisning kl. 1030 der tager ca. 1 time.
25 kr. pr. pers.
Vi mødes i spejdervænget kl. 0915 med
madpakker osv., som vi nyder ved Faxe
Kalkbrud. Der er overdækket spiseplads
med udsigt.
Tilmelding til Hanne K 20 97 18 53
senest 1. oktober:
På Naturlaugets vegne
Hanne K
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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 2015
Onsdag d. 2. september: Gildeaften kl. 18.45.
Onsdag d. 21. oktober: Fellowshipday, Saxenhus i Sakskøbing.
Sommeren er der måske blandede meninger om, jeg syntes det har været en
rigtig god sommer med et rigtigt godt træf, ved Herning i uge 27, vejret var med os og
alt klappede, gildehal, lejrbål, ture i området, der var hygge, familie- og gildesnak,
gamle venskaber blev genopfrisket og nye venskaber knyttet – som det nu engang skal
være på et træf (og jeg kan ikke lade være at gentage), som er helt unikt i Sct. Georgs
Gilderne i Danmark, hvor mødes ellers gildebrødre, børn, børnebørn, oldebørn, gildevenner m.fl., fra hele landet, i et uformeldt sammenrend.
Efter hjemkomsten og lidt tilsyn mv. i Sørup tog vi på søen, med et rigtigt godt
sommervejr i det Nordtyske - godt nok var vejret ikke så godt da vi kom hjem, men et
lyspunkt var dog at der igen var kommet gang udlejningen i Sørup, så der var som
sædvanlig lidt tilsyn og små reparationer at udføre. I øvrigt tak til Johanne og Bo der
også i sommer har fået bugt med ukrudtet og afløst med tilsyn.
Nogen siger at sommeren kommer når ungerne skal i skole igen og det holder jo vand i
år, hvor vi starter ud efter "ferien" med noget særdeles festligt -

Gildeaften onsdag den 2. september kl. 18,45,
på spisestedet LIVA i Nykøbing F., hvor vi fejre Kirsten Ring, som denne dag har 50 års gildejubilæum!
Mottoet "en gang spejder altid spejder" må man sige at Kirsten fuldt ud lever op
til, 5o år som aktiv gildebroder er godt gået!
Kirsten har selvfølgelig igennem de 50 år været med i og taget del i magt og
meget og sat sine spor, bl.a. i gildeledelsen som skatmester, bestyrelsesmedlem
i hjælpefonden og spejderfonden, med sin altid positive tilgang til opgaverne.
Vi er mange gildebrødre der har nydt godt af gæstfriheden i hjemmet, derover i
Frejlev, hvor Kirsten også i lokalområdet har ydet en indsats, bl.a. som
kasserer i FDF Kettinge.
Kirsten har haft sin spejdertid i KFUK (Kbh.) og blev optaget, dengang for 50 år
siden, i det gamle "Good-Turn" på Bøtø og således været med til at skaffe
spejderne og gildet en hytte på Industrivej "Good-Turn II" som nedbrændte og
opstod igen, ved Gildets hjælp, som "Good-Turn III", der blev også penge til
anskaffelse af "Amagerhuset" i Sørup, ligeledes et aktiv, til glæde for børn,
unge, spejderne og gilderne.
Kirsten har således været med i en for Gildet spændende periode og møder
fortsat altid flittigt op - Tak Kirsten for din indsats igennem 50 år – hip hip hurra!
Ole S.

”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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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.

Gildemøde den 10. sept. kl. 19,00
Mødet afholdes i Sct. Birgitta klosteret
Refshalevej nr. 81 4930 Maribo
Vi begynder mødet med kaffe og kage,
som koster 50,00 kr. pr. person.
En af søstrene vil fortælle om Birgitta
ordenen og klosteret, Derefter er der
rundvisning i klosteret.
Ordenen blev stiftet af Den hellige Birgitta af Vadstena i år 1370.
Ordenen kom tilbage til Maribo i år
2003.
Der er syv søstre her i klosteret af forskellig nationalitet, tre er danske.
Gæster er velkomne
På gensyn gruppe 1
Torsdag den 4. juni holdt 2. Nykøbing

sæsonafslutning på Sortsø Havn i dejligt vejr.

Kjeld indledte med at fortælle om havnen, der i gamle dage havde været udskibningssted for sukkerroer, der skulle
til Nykøbing – nu er det fiskeri- og

lystbådehavn og er hjemsted for både et
laksopdræt og en fiskeforretning.
Dagens program var at høre om gruppe
2´s Årsprojekt: ”Start og slut på 1.
verdenskrig”.
Jeg opfattede det i forkortet udgave
således:
Starten af krigen var en ren fejltagelse
båre af et spind af alliancer og gammelt
fjendskab, der fik et lidt ligegyldigt
attentat til at kaste en stor del af verden
ud i en omfattende og langvarig krig.
Udviklingen af masseødelæggelsesvåben
-som maskingeværer og giftgasserbetød at antallet af døde var enormt i
forskel fra tidligere konflikter og krige.
Afslutningen af krigen var næsten lige så
katastrofal, idet Tyskland blev pålagt så
stor en krigsskadeerstatning, at det ikke
ville kunne rejse sig igen – og det førte
så til 2. verdenskrig, der om muligt var
værre en 1.!

Bortset fra dette store emne nød vi vores medbragte mad og fejrede Pops fødselsdag.
M.v.h. Martin på gruppe 4´s vegne
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Red. Birgit Lohse
Kildevænget 12
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com.

AT HUSKE i SEPTEMBER:
05. Farø Broløb.
12/13. Loppemarked.
19/20. Frugtfestival.

Tillykke. - Den 26. september fylder Annelis Jensen 70 år.
Gildet ønsker hjertelig tillykke.

TAK -

Jørgen og jeg vil lige benytte Liljen til at sige tak til jer alle for hilsener,
gode tanker og ikke mindst gode ønsker. Det er nu 3 måneder siden, Jørgen pludselig
blev ramt af en blodprop i hjernen. Vi fik meget hurtigt at vide, han var HÅRDT
ramt, hvilket også har resulteret i, at Jørgen er blevet kørestolsbruger, hans talecenter
samt synkemuskulatur fungerer ikke, (det kommer måske), men foreløbig står den på
sonde-ernæring. Vi er flyttet til Kildevænget, som er handicapvenlige boliger. Her er
rigtig dejligt, vi er fortrøstningsfulde og det går da også den rigtige vej, selvom den
vej kan synes meget lang.
Mange hilsener fra os begge. Birgit.

FARØ BROLØB.
Kære alle hjælpere til broløbet.
Så har jeg endelig modtaget de sidste oplysninger inden løbet. Løbsledelsen har måttet skære i budgetterne, da deltagelsen i løbet er mindre end forventet.
Dvs. at nogle poster er skåret væk og andre reduceret, men vi har fået POST nr, 3,
som er placeret ved Campingcentret på cykelstien på vej op til Storstrømsbroen. Den
er reduceret i antal, så vi står ikke og mangler flere til bemanding af posten.
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Postmandskabet skal møde på posten, hvor der vil komme en lastbil med det, der skal
bruges på posten, og ligeledes vil det blive hentet igen, og der skal være helt rent, når
vi forlader stedet. Vi skal møde på posten fra kl. 9.30 til 12.30.
HUSK: Vi har formøde vedr. broløbet – den 3. september kl. 19 på Saxenhus, for de
tilmeldte til posten.
Gildehilsen Jannie. GM.

Loppemarked og Loppecafè.
Spejdernes årlige loppemarked afholdes lørdag/søndag den 12/13. september på
Sakskøbing Sukkerfabrik.
Til vores Gilde-Cafè er der brug for lagkager og andet bagværk, så hvis man ikke allerede har givet tilsagn, så ring til
Jannie på tlf. 22133739. Cafeen skal også bemandes lørdag kl.
12-16 og søndag kl. 10-13, også her tager Jannie glad mod
henvendelser. - Spejderne har også brug for vores hjælp, så
har man lyst til at give en hånd ved at bemande et af de mange
salgssteder, så ring til Michael Eriksen på tlf. 22697633.
HUSK – hver aften i ugen op til loppemarkedet, hvor der stilles op, kan ALLE hænder bruges. Så møder man op på Sukkerfabrikken ca. kl. 18,
Gildehilsen Lone. GK.

FRUGTFESTIVAL.
Traditionen tro deltager Sct. Georgsgildet i Sydhavsøernes Frugtfestival,

som i år foregår den 19/20. september.
Også i år har selve frugtfestivallen brug for frivillig arbejdskraft,
her har vi heldigvis Sten samt Kirsten og Peter, som er en
fast del af ”de frivillige”, men der kan rigtignok godt bruges flere,
især fredag eftermiddag og søndag eftermiddag. Ring til Birgit
på 52242235, hvis I har lyst til at bruge et par timer
og være en del af det store fællesskab.
Vi regner med, at Sct. Georgsgildets STAND får plads i Søndergade
ved Rema 1000, men i skrivende stund er ”bykortet” ikke helt færdigt.
Vi skal som sædvanlig sælge vores fantastiske, flotte, smukke og søde
naturlige frugt- og blomsterdekorationer, og igen i år håber aktivitetsudvalget, at
mange af jer har lyst til at bidrage med jeres kreative evner.
Dekorationer, buketter o.l. kan afleveres på standen lørdag inden kl. 9.
Kan også afleveres hos Lotte i løbet af fredagen.
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Bemanding af vores stand: - her skal vi bruge folk lørdag kl. 9-17
og søndag kl. 10-17., der skal kun være 2-3 på hver vagt, så mon ikke
det skulle lade sig gøre at fordele de mange timer
rimeligt imellem os. - Ring til mig på 52242235 og lad os aftale,
hvornår I har lyst til at være med et par timer.
Frugtfestival-hilsen Birgit.

Naturgruppens tur til ”den nye skov”.
Programsat til den 26. sept. er foreløbig udsat på ubestemt tid.

PEBERBØF og
PORTVIN!
Først til mølle:
Så skal vi have gang i smagsløgene og
måske i lattermusklerne – i al fald vil vi
lægge
op til en hyggeaften for gildets medlemmer med fæller
f r e d a g den 6. n o v e m b e r 2015.
Der serveres peberbøf, sauce, saltkartofler og dertil portvin samt diasbilleder til at
underbygge aftenens emne. Prisen er kr. 250,- pr. person, - MEN ….
På gilderådsmødet blev det besluttet, at Jørgen Brugsmand Hansen sender os en venlig tanke …. og fra pengene, gildet arvede, ydes pr. person kr. 150,- i tilskud, så aftenens traktement koster pr. person kr. 100,-.
Da vi mindst SKAL være 25 personer for, at arrangementet kan stables på benene, vil
vi med denne appetizer have en forhåndstilmelding med navne – gruppevis, senest
fredag den 18/9. til Anni Nielsen 54705883eller mmlak@mail.dk
Der kommer nærmere besked om tid og sted i oktober-Liljen.
På vegne af gruppe 2
Hanne K.
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Friluftsgildehal (ref.)
Friluftsgildehal mandag den 17.08.2015 ved spejderhytten på P. Hansensvej.
Vi var 20 i alt med ”påhæng”.
Gildemestertalen handlede om årstiderne og om sommeren, der snart er gået. Der
blev sluttet af med et citat: Dagene kommer, dagene bli`r til år,
og vi ved ikke hvor – mange vi får.
Tænk ikke så meget på det, du ikke har,
for livet det gi`r, og livet det ta`r.
Gør hellere noget du gerne vil,
og glæd dig over at være til.

Annelis holdt 5 min. Sct. Georg, et tankevækkende tilbageblik. Det handlede om
”vores” barndom, om hvad vi spiste, om at være uden elektronik, men med leg og
venner, og til hvordan det ser ud i dag, og det er jo tankevækkende.
Efter gildehallen spiste vi vores medbragte mad, og gruppe 3 havde hjemmebag med.
Der blev snakket Loppe-Cafè, lagkager og andet bagværk modtages gerne, ring til
Jannie, ligeledes hvis man vil hjælpe i cafeen.
Motionspladsens fremtid blev der snakket om, det tages op på gilderådsmøde og i
grupperne.
Vi havde en rigtig dejlig aften.
Gildehilsen Gruppe 4. Lotte.
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