
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal vi vente os af denne måned: 
Aprilsnar med sjov og løjer 

Og forhåbentlig masser af skønt forårsvejr…. 
 

Og så er der ikke mindre end: 
30 dage – 720 timer – 43.200 minutter 

De er dine, som du må bruge lige som du har lyst til. 
Nyd livet og fyld dit sind, med alt det skønne naturen nu byder os. 

     

            

 

 

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

71. årg    April 2019 Nr. 4 
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Lolland – Falster Distrikt 2018 - 2019 
 

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:   

Lone Andersen Granvænget 24, 4990 Sakskøbing lb.andersen@privat.dk 

  Mobil: 42 32 25 25 

DUS:   

Amy Jørgensen Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F. k@jak5.dk 
Mobil: 29 70 38 99 

Webredaktør: 
  

Espen Buch Kristensen Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 
   

Mødedatoer: 
 
 

2019 
 

 

9. Maj. Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet. 
17. september Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing. 
24. Oktober. Fellowshipday. 
2. November. I-Dag i Haslev. 
  
2020 
 

 

16. januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing. 
5. maj Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing. 

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Lolland – Falster Distrikt             

 
 

Der indkaldes til Distriktsgildeting den 9. maj 2019 kl. 19.00. 
Sted: Saxenhus, 1.sal, lokale 122, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing 

 
 

Indkomne forslag skal være Distriktsgildeledelsen i hænde senest den 10. april 2019. 
Dagsorden for Gildetinget offentliggøres i Liljen for maj måned. 

 
Dagsorden, distriktets reviderede regnskab, budget og eventuelle forslag fremsendes pr. mail til 

Gildeledelsesmedlemmerne inden den 24. april 2019 
 
 

Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget. 
Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager. 
Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til. 

Inden gildetinget er der spisning kl. 18.00.   
 
 

Distriktsgildeledelsen vil gerne have, at gildebrødre, der ikke har 
ledelsesposter, også deltager i Gildetinget.  

Distriktet betaler for maden. 
 
 

Til- og framelding til spisning senest den 6. Maj 2019 til DGK Kjeld Mikkelsen 
mail kjeldmik@post7.tele.dk 

 
 

Ved valg af nye distriktsgildeledelsesmedlemmer vil der efter gildetinget  

blive en kort gildehal med indsættelse af nyvalgte ledelsesmedlemmer. 

 

 

 

Distriktsgildeledelsen. 

 

 
 
 
 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk


 

4 

 

Lolland – Falster Distrikt             

 
 

Der indkaldes til Distriktsgildeting den 9. maj 2019 kl. 19.00. 
Sted: Saxenhus, 1. sal, lokale 122, Juniorsgade, 4990 Sakskøbing. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og protokolfører.  

2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

3. Forelæggelse af distriktets regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for de kommende 2 år: 

 DGM er på valg – er villig til at modtage genvalg. 

 DUS er på valg – er villig til at modtage genvalg. 

7. Valg af revisor og suppleant, valgene gælder for 1 år. 

8. Drøftelse af arbejdet i gilderne. Herunder visioner for fremtiden. 

9. Eventuelt. 

 

Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget. 

Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager. 

Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til. 

Inden gildetinget er der spisning kl. 18.00.   

 

Forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være Distriktsgildeledelsen  

i hænde senest 4 uger før afholdelse af Gildetinget. 

 

Distriktsgildeledelsen vil gerne have, at gildebrødre, der ikke har 

ledelsesposter, også deltager i Gildetinget.  

Distriktet betaler for maden. 
 

 

Til- og framelding til spisning senest den 2. Maj 2019 til DGK Kjeld Mikkelsen 

mail kjeldmik@post7.tele.dk 

 

 

Ved valg af nye distriktsgildeledelsesmedlemmer vil der efter gildetinget  

blive en kort gildehal med indsættelse af nyvalgte ledelsesmedlemmer. 

 

 

Distriktsgildeledelsen. 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

April 
 

25. Sct. Georgs gildehal 
 

Maj 
 

3.-5. Forårstur 

24. Nattergaletur 
 

 

Fødselsdag i 

april 

 
 

 

  2. Elsbieta Meyer – 80 år 

13. Helge Christiansen - 90 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

 

Sct. Georgs gildehal  

torsdag den 25. april 

 
Hermed har julelauget fornøjelsen af at 

invitere til gildehal torsdag den 25. april kl. 

18.30 i Ulvehytten.  

      
Da der vil være svendeoptagelse, er det en 

lukket gildehal, men der vil selvfølgelig 

blive taget godt hånd om eventuelle gæster, 

der som altid er meget velkomne. 

  

Pris kr. 90 inkl. drikkevarer. Menu: mad-

tærter med grønne salater og efterfølgende 

citronfromage – alt hjemmelavet. 

  

Tilmelding senest den 15. april til  

Anne Marie på mail amc@mkpost.dk eller 

tlf. 20 87 26 28.  

  

Vi håber, at rigtig mange gildebrødre vil 

tage imod invitationen til en dejlig aften. 

  

Med stor gildehilsen 

Julelauget 

 

 

Gildeting den 11. marts 
 

Mandag den 11. marts holdt Maribogildet 

det årlige Gildeting. 25 gildebrødre deltog. 

Efter en god middag klaret med hjælp fra 

Maribospejderne, blev Gildetinget afviklet 

under ledelse af dirigenten Erik Holsko.  

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:amc@mkpost.dk
mailto:amc@mkpost.dk
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Skatmesteren fremlagde regnskab og bud-

get; begge blev godkendt. Der var genvalg 

til alle poster og samtidig gjorde gildemes-

teren (som ikke var på valg i år) opmærk-

som på, at hun er i gang med sit sidste år på 

posten, og opfordrede gildebrødrene til at 

gå i tænkeboks mht. at finde en ny gilde-

mester i 2020.   

 

       
 

Gildetinget blev som altid afviklet i en 

venlig og hyggelig atmosfære med gode 

drøftelser undervejs. Der kommer et fyl-

destgørende referat fra hele Gildetinget. 

 

 

 

 

 

Alle gildebrødre kan desuden gå på hjem-

mesiden www.sct-georg.dk og skrive pass-

word’et Mafeking. Der findes mange gode 

oplysninger på siden. Det er nu også mu-

ligt at vælge kun at få medlemsbladet Sct. 

Georg elektronisk. De, der ønsker dette, 

bedes give besked til kansleren. 

 

Med gildehilsen 

Gutte, kansler 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/
http://www.sct-georg.dk/
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmal  

 
Sct. Georgs aften, 

Torsdag den 25. april kl. 18.30 i Systofte, 
hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!  

 

Der vil blive budt på et let traktement.  

Denne aften har vi også et 40 års jubilæum 
som gildebroder at fejre, det er Kirsten Storck, som altid har 

mødt flittigt op i Gildet. 
Tilmelding til Beate Olsen på tlf. 26 67 65 06 - senest den 21. april, 

Vi møder selvfølgelig også talstærkt op til Sct. Georgs aften. 
Vi aftaler evt. afhentning/samkørsel. 

 

**************************************************** 

Gule ærter og gildeting:  
Gildetinget blev afholdt på Bogfinkevej, hvor Dorte, som traditionen byder, 
havde nogle rigtige gode gule ærter og tilbehør klar kl. 18. Tak til Dorte for det! 
Fra Gildetinget kan berettes at vi har gennemført det vi har sat os for med et 

hæderligt fremmøde.  
Regnskabet så fornuftigt ud og det nuværende kontingent blev fastholdt.  

Vedtægten blev rettet til i overensstemmelse m. landsgildets, Spejderfondens 
vedtægt ændret efter den aktuelle situation p.g.a. Amagerhuset. 
Alle valg var genvalg.  

Leif Olsen, som er vores repræsentant i distriktets arrangement udvalg, 
orienterede om at Distriktet afholder friluftsgildehal tirsdag den 18 juni, på 
Kråruplund, herom senere  i Liljen. Fellowship day holdes torsdag den 24. 

oktober, på Globen i Holeby. 
Gildemesteren og Bo S. havde deltaget i Ovstrup Spejdercenter 

generalforsamling i Amagerhuset. Alt er i god gænge på centeret, der er11 
medlemsforeninger/medejere. Der arbejdes med økonomisk støtte, 
planlægningen af den nye servicebygning og masterplan for hele området.   

Vi er stadig med og aktive støtter i Ovstrup Spejdercenter. 
 

I følge dirigent Espen, var der god ro og orden under tinget!                          O.S. 

 

  

   ”Amagerhuset” i Sørup på Falster,  
Se mere ved at gogle "Ovstrup Spejdercenter" 
       Gildeliv er også friluftsliv!       
                            

          De nye Shelters blev navngivet ved 
         generalforsamlingen, Vibo og Guldbo, 
sponsoreret af Nordea og Guldborgsund Kommune.       
 
 

KALENDER, april 2019: 

Torsdag d. 25. april: Sct. Georgs møde i Systofte. 

        Se nærmere under distriktet om arrangementer og Træf 2019 i Sørup. 

Resten af årets aktiviteter/program aftales den 25. april! 
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Sct. Georgs Gildehal –  

Vi glæder os til, i samarbejde med Schous på 

Marielyst, at byde på gammeldags oksesteg 

m. tilbehør når vi mødes i eftergildehallen.  

Det er naturligvis muligt at købe passende 

drikkevarer til. 

I fravær af vores gildekansler meldes evt. 

afbud til Kjeld Mikkelsen – 

kjeldmik@post7.tele.dk eller tlf. 5444 

1664/2177 7711 

På gensyn   Gruppe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Afbud meldes t i l  GK Solveig Garsdal   41 58 72 47 el ler 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. 25. i måneden før. 

Opslagstavlen 
 

Tirsdag den 23 

Sct. Georgs Gildehal 
 

Torsdag den 23. Maj 

Gildemøde. 

55 år’s jubilæum 

Gurli Hansen 30/4 

 

2. Nykøbing F. Gilde 
2 - n y k - f - g i l d e . w e e b l y . c o m  

 

Solveig og Carsten på tur jorden rundt med Costa Luminosa. Del 3 
 

22/2 – Skibet ligger stille kl. 16:00 ud for en atol i Polynesien som hedder Tuamotu, da der skal en patient 

på sygehuset, og der lander et ambulancefly lige bag den lille havn og skibet sender en tenderbåd ind 

med båren og da den er tilbage og hejst op på skibet sejler vi videre – 28 gr. og vandet 28 gr. 

24/2 – Morea, Fransk Polynesien, bjergø, vi havde en tur rundt på øen og de levede af at fiske tun – 

landbrug især ananas og turister, da der var store hoteller – 30 gr. og vandet 30 gr og sol. 

25/2 – Papete, Haiti, der lå 3 krydstogtskibe i havnen, så der var mange mennesker i byen, der var god 

orden og fine butikker som havde priser over DK, men som i Norge (udtalte en nordmand). Vi gik rundt 

og nød byen. 

27/2 – Rarotonga, Cook Island, New Zealand – 14.153 indbyggere. Dette er hovedøen for en række små 

øer i området, det er en bjergø med egen flyveplads og lille containerhavn med en del Maersk containere, 

om natten passerer vi datolinjen og springer direkte til 1. marts – 30 gr. og vandet 30 gr. 

4/3 – Tauranga, nordøen New Zealand vi ligger i Bay of Plenty og kører en tur ud i landet, der meget 

ligner DK om sommeren dog meget kuperet, vi ser varme gejsere og et Mauri center som er meget flot 

med arbejdende værksteder og optræden – 24 gr. og vandet 24 gr. og sol. 

5/3 -  Auckland, nordøen kører rundt og ser fine parker og et flot orangeri med alt fra urskov til 

stueplanter, fortsætter over Davenport over en stor bro, en by med lille havn og hyggelige butikker, hvor 

folk bor som arbejder i Auckland, som vi kører tilbage til og den er som Berlin og andre store byer med 

flotte butikker – 22 gr og vandet 22 gr. og sol. 

mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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 9/3 - Melbourne, Australien, vi ligger i havnen ved siden af færgen til Tasmanien, der er fine strande til 

begge sider. Her er mange store grønne parker i mellem skyskrabere, vi så et kæmpe stort mindesmærke 

for krigen, som Australien har deltaget i og det var 100.000 mænd og kvinder de mistede i 1. og 2. 

verdenskrig + også alle de andre krige der har været senere. Meget flot by med sporvogne, var også på 

museum med hele udviklingen i Australien – 23 gr. og vandet 23 gr. 

12/3 – Brisbane, vi ligger i industrihavnen sammen med olietankere og 3 containerskibe, bl.a. Maersk og 

der er bjerge af korn i kæmpe siloanlæg og der laves træflis i nærheden også. Vi kører en tur ind i landet 

og ser koalaer og kænguruer samt andre dyr. Byen ligger i et meget kuperet område, er meget flot – 28 

gr – vandet 24 gr. 

15/3 – Cains, vi kørte ind i landet og tog med en kabelbane ind over regnskoven havde 2 stop hvor vi 

kunne se bevoksningen nedefra meget flot og bjergrigt, vi kom over en flod og vandfald, ud over træerne 

– 29 gr. vandet 28 gr. 

20/3 – Komodo, Slavibugten, lille ø med varaner og fine strande 2000 indbyggere (muslimer), der var 

ingen veje hvor vi var, men masser af handelsboder, så vi var hurtigt ude igen. 

21. og 22/3 - Benoa, Bali, her skal vi også ind med tenderbåde og vi hyrer en taxa, som kører os ud til 

Ubud en by inde i landet med meget håndværk, vi besøger et tempel på vejen og der er træværksteder 

med billedhuggerarbejder og havemøbler i teak, ser også rismarker i terrasser udenfor byen, der er også 

værksteder der fremstillede flotte store lerkrukker. Dagen efter kørte vi med samme taxa ud til Kuta en 

by som ligger på vestkysten for at bade, men her var strand og vand så forurenet af plast og papir , så det 

blev ikke til noget og sælgerne var så pågående , at det ikke var til at holde ud, tog tidligt tilbage til skibet, 

selv om vi havde mange andre oplevelser på turen – 31 gr. og vandet 31 gr. og sol. 
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 
  

 Deadline: den 20. i måneden før 

 

At huske i april måned: Sct. Georgsløb for spejderne 

23. april 17.00-19.30 Mødested: Spejderhytten 

Efter Sct. Georgsløbet er der eftergildehal 

 

Den 24. april har Annette Brylle Hansen  40 års jubilæum 

Den 24. april har Anni Nielsen                    40 års jubilæum 

Den 24. april har Hanne Knudsen              40 års jubilæum 

Sct. Georgsgildet ønsker jer alle 3 hjertelig til lykke. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwYf6o5PhAhU9i8MKHSyYCEsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Fdet-danske-flag-png-7846.html&psig=AOvVaw3FEp882vIl0uA8AvZEAV-g&ust=1553259283781593
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Sct. Georgsløb for spejderne. 
Den 23. april kl. 17.30-19.30. 

 

Postmandskabet, - det er alle os gildefolk – mødes ved spejderhytten på Birkevej 

kl. 17.00. 

 

På gildetinget fik grupperne udleveret information om poster osv. Men skulle der 

være tvivlsspørgsmål, må I meget gerne ringe til Anni på telf. 21766983. 

Løbet foregår som sædvanlig i området omkring Svanesøen. 

 

Efter løbet serverer gildet drageguf og riddervand. Hver gruppe bedes medbringe en 

bradepandekage, - sådan rigtigt ridderguf. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til Sct. Georgsløb, som er en af de chancer, vi har for at 

mødes med spejderne og samtidig komme en tur ud i foråret. 

 

Gildehilsen fra løbsgruppen 

Gerner, Jane P., Anni og Birgit. 
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Sct. Georgs gildehal den 23.april 2019 

Gildeledelsen ser frem til et stort fremmøde til Sct. Georgs gildehallen, hvor vi skal 
aflægge gildeløfte, indsætte ny kansler, skatmester og herolder. Desuden skal vi 
fejre, at Anni, Annette og Hanne har 40-års jubilæum i vores gilde. 

I eftergildehallen hygger vi sammen med vores ægtefæller og spiser en lækker lille 
anretning. 

Medbring selv drikkevarer. Prisen på traktementet bliver ganske rimelig og 
overkommelig. 

Tilmelding: Gruppevis (gamle grupper). 

Hanne Knudsen – tlf. 51951253 – senest den 16.4.2019. 

På vegne af gildeledelsen – Anne-Birthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


