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Månedens citat:
Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel.
Den anden er, som om alting er et mirakel.
Albert Einstein
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2017 - 2018

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
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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

Riserupvej 5, 4840 Nr. Alslev
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Mobil: 26 19 93 18

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2018:
8. maj.
14. Juni.

Mødedatoer:
Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing.
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet.

2

Lolland – Falster Distrikt
Der indkaldes til Distriktsgildeting den 8. maj 2018 kl. 19.00.
Sted: KUDU-hytten, Poul Martin Møllers Vej 3B, 4800 Nykøbing F.
Indkomne forslag skal være Distriktsgildeledelsen i hænde senest den 10. april 2018.
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 2018

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 2. Maj 2018 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.
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Lolland – Falster Distrikt
I forbindelse med Distriktsgildetinget fratræder Solveig Garsdal sin
post som DIS efter mange års virke. Derfor vil Distriktsgildeledelsen
meget gerne opfordre til, at ny kandidat melder sig.
En DIS varetager distriktets internationale arbejde i samarbejde med
gildernes internationale medarbejdere og den øvrige
distriktsgildeledelse. En anden vigtig opgave er samarbejdet med
andre distrikter og Landsgildets Internationale Udvalg.
I flere år har posten som DUS været vakant. Derfor skal der også lyde
en opfordring om at melde sig som kandidat til dette.
En DUS undersøger kursusbehov, afholder lokale kurser, deltager i
gennemførelse af landsdækkende kurser og samarbejder med
uddannelsesmedarbejderen og ledelserne i de enkelte gilder og med
Landsgildets Kursusudvalg.
Såfremt der er gildebrødre, som kunne være interesseret i at tilbyde
sig, bedes man kontakte Distriktsgildemesteren senest den 2. maj.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Forårstur til Bøtøskoven
søndag den 8 april
Vi mødes i Spejdervænget kl. 10, og arrangerer samkørsel efter behov. Alle bedes
medbringe mad, drikkelse og travesko.

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

Vi vil kunne opleve heste, skotsk højlandskvæg, sort ildfugl, rødtoppet fuglekonge og
havørn. Der er 2 ruter at vælge imellem på
2,5 km. hhv. 5 km.
Tilmelding (så vi ved, hvem vi venter på) til
Hanne på tlf. 20 97 18 53.
På Naturlaugets vegne
Hanne K.

Sct. Georgs Gildehal
onsdag den 25. april
April
8.
25.

Forårstur til Bøtøskoven
Sct. Georgs Gildehal

Maj
5.
18.

Besøg hos Kramnitze Pumpelaug
Nattergaletur

Debatlauget, Skleroselauget og Væbnerlauget indbyder hermed til Sct. Georgs
Gildehal
onsdag den 25. april 2018 kl. 18.30 i
Ulvehytten, Spejdervænget.
Da vi til gildehallen har væbneroptagelser,
er den lukket. Ledsagere kan under gildehallen være i et tilstødende lokale.

Fødselsdage i
april

27.

Connie Hansen – 60 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke
I eftergildehallen serveres små lækre retter
og kaffe til en pris af 70 kr. Drikkevarer kan
købes til de sædvanlige rimelige priser.
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Udover spisningen vil aftenen blive brugt
til, at vi kan få afprøvet vores sangstemmer!!

snebyger drev forbi udenfor afbrudt af lidt
solskin ind imellem.
Efter maden, sangene og snakken omkring
bordene tog naturvejleder Uffe Nielsen
over, og tog os på en god times tid med en
tur ”søen rundt” specielt med vægt på dyrelivet i søerne og i luften over søerne.

Tilmelding skal ske til ”Besse” –
besse.j@email.dk – senest den 11.april.
Vi håber at se mange gildebrødre og
ledsagere denne aften.
Mange gildehilsner
Debat-, Sklerose- og Væbnerlaugene

Februar arrangement
den 24. februar
Igen i år havde Kulturelt laug inviteret til
hyggelørdag, og denne gang var emnet
Naturpark Maribosøerne. Vi blev på laugets
vegne budt velkommen af Besse og derefter
placeret delvist tilfældigt omkring de 6
veldækkede borde; ialt ca. 30 gildebrødre
og ledsagere.

Selv om mange uden tvivl besidder et vist
kendskab til emnet, tror jeg de fleste blev
bibragt ny indsigt i det særdeles righoldige
fugleliv med flere sjældne ynglefugle. Måske nogle endda blev inspireret til selv at
tage på tur med en kikkert i hånden.
Tak til Kulturelt laug for endnu et velkomponeret kulturelt arrangement i Spejdervænget.
Med gildehilsen
Kåre

Gildeting den 15. marts
Den 15. marts blev det årlige Gildeting
afholdt. 24 gildebrødre mødte op, og som
altid startede vi med spisning, og dette inkl.
opvask og kaffebrygning hjalp et par friske
ledere fra Maribo-spejderne med.
Forretten bestod som sædvanligt af sildebord med tilhørende drikkevarer (alt andet
ville nok også have mødt protester). Derefter blev vi trakteret med skipperlabskovs
med tilbehør, som blev indtaget mens lette

Kl. 20 startede Gildetinget, hvor alt blev
afviklet i god ro og orden. Gildemester og
skatmester aflagde henholdsvis beretning
og regnskab/budget. Gildemester Susanne
Bjørklund modtog genvalg til posten. Regnskab og budget blev godkendt; herunder
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drøftede vi som altid eventuelle muligheder
for at tjene penge til vores gilde. Alle gode
ideer vil blive modtaget med glæde. I lighed med andre gilder mangler vi at få besat
posterne som DIS og DUS.
Efter et par timers hyggeligt samvær kunne
dirigent Erik Holsko afslutte dette års
Gildeting. Der udarbejdes selvfølgelig et
udførligt referat. (red.: referatet findes på
gildets hjemmeside)
Med gildehilsen
Gutte
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1.

Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, april 2018:
Torsdag d. 26. april: Sct. Georgs møde. Bemærk dag og sted!
Resten af årets aktiviteter/program aftales den 26. april!

Sct. Georgs aften,
Torsdag den 26. april kl. 18.30 i Systofte,
hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!
Der vil blive budt på et let traktement.
Tilmelding til Beate Olsen på tlf. 26 67 65 06 - senest den 22. 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.
Alle valg var genvalg, dog blev der skiftet kasserer i Spejderfonden, Anja
Philkjær blev valgt.
Leif Olsen, som er vores repræsentant i distriktets arrangement udvalg,
meddelte at, Distriktet afholder friluftsgildehal torsdag den 14 juni, på
Kråruplund, herom senere i Liljen.
Gildemesteren og Bo S. havde deltaget i Ovstrup Spejdercenter
generalforsamling i Amagerhusets nye samtalekøkken/pejsestue (flot arbejde).
Alt er i god gænge på centeret, der er11 medlemsforeninger/medejere. Der
arbejdes med økonomisk støtte og planlægning af en ny servicebygning og så
selvfølgelig Vipporetten i uge 28.
Bo blev genvalgt til bestyrelsen, efter indstilling af Spejderfonden.
Det er i år 1. Gilde der afholder den fælles fødselsdag, som vi fastsatte til
torsdag den 8. november.
Vi har igennem mange år brugt mange kræfter på driften af Amagerhuset, nu
vi er inde i smult vande, opfordrede gildemesteren forsamlingen til at tænke
kreativt vedrørende kommende aktiviteter og projekter i vort gilde, selvom at vi
stadig er med og aktive 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!
I skrivende stund har vinteren ikke sluppet sit tag!
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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. 25. i måneden før.

Opslagstavlen
Tirs. d. 24 april
Sct. Georgs gildehal

I gruppe 3 arbejder vi med emnet ”LOKALE
RÅVARER”, derfor vil menuen denne aften
været med udgangspunkt i dette.

Gildemøde

Vi bygger en lækker menu over nogle af alle
de skønne råvarer som findes på Lolland –
Falster, hertil vil der være smagsprøver af
lokale drikkevarer.

Og vi kan sige tillykke med de 60 år
til Susanne Nielsen
28.05 2018

Sædvanlig pris på 50 kr. excl. øvrige
drikkevarer

Torsdag d. 17 Maj

Sct. Georgs Gildehal
Tirsdag den 24. april
SMAG PÅ LANDSDELEN LOLLAND - FALSTER
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i april måned:
23. april Sct. Georgsdag for spejderne og derefter Sct.Georgsgildehal
At huske i maj måned:

OBS.: Redaktøren holder ferie i hele april måned. Vores nye gildemester: AnneBirthe Holm- Rasmussen har lovet at være afløser.
Det betyder: at indlæg, referater m.v. som skal med maj nummeret af Liljen,
skal sendes til Anne-Birthe på mail: holm-rasmussen@privat.dk
Deadline er som sædvanligt den 20. i måneden

TILLYKKE
Den 15.april fylder Lise Liselotte Hansen 70 år
Den 29.april fylder Hanne Jensen 75 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke med dagen.
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Invitation
til
Skt. Georgs Dagen
2018
STED: Ved spejderhytten på Birkevej 1
TID: mandag d. 23.
april fra kl. 17.30 –
19.30
Det er Skt. Georgs Gildet i
Sakskøbing, der hermed inviterer
alle gruppens spejdere til fejring
Skt. Georgs dagen (også kaldet
Spejderdagen) hos Sakskøbing
Spejderne!
Gildet har forberedt et lille
temaløb med poster i området
nær spejderhytten, samt sørger
for hjemmebagt guf med
tilhørende dragevand!
Løbet varer ca. 1 time.
Denne invitation udleveres til spejderne.

Til gildebrødre::

Temaet på Sct. Georgsløbet 2018 er ”Spejderloven”.
Der skal i alt bemandes 5 poster.
Hver post har et udsagn fra Spejderloven som tema for posten/opgaven, som spejderne skal løse.

Vi mødes ved spejderhuset på Birkevej den 23.4 kl. 17.00

og går over ved
Svanesøen, hvor posterne gøres klar. Herefter går vi tilbage til Spejderhuset, hvor Hanne Knudsen
kl.17.30, på vegne af Gildet,byder alle velkommen og introducerer løbet.
Spejderne opdeles i Hold og hver post tager et hold med ud til egen post. Opgaverne løses på
posten. 10 min. til opgaveløsning og herefter ca. 5 min. til gang mellem posterne.
Efter løbet skal spejderne aflægge deres løfte og derefter er der servering af kage og saftevand.
Hver gruppe skal påregne, at levere en bradepandekage.
Annette tager mod tilmelding fra spejderne og koordinerer antal kager med grupperne, afhængig af
deltagerantal.
Vi håber, at grupperne bakker godt op om arrangementet og ser frem til en rigtig hyggelig aften.

11

Efter spejderløbet er der Sct. Georgs gildehal :

Sct. Georgs Gildehal den 23. april 2018.
Spejderhytten på Birkevej kl. 19.30.
Efter at have givet spejderne en forhåbentlig god oplevelse med vores Sct. Georgsløb
mødes vil til gildehal i spejderhuset, hvor vi skal høre gildemestertale, Sct.
Georgsbudskab samt forny vores gildeløfte.
Desuden skal vi tage afsked med Jannie efter 6 år på gildemesterposten, og AnneBirthe skal indsættes som ny gildemester.
I eftergildehallen består traktementet af tarteletter med høns i asparges samt kaffe og
the – til overkommelig pris. DRIKKEVARER medbringer man selv.
Ægtefæller som har været med til spejderløb, spejdertraktement osv. er selvfølgelig
meget velkomne i eftergildehallen, og under selve gildehallen får de serveret en kop
kaffe i ”de tilstødende lokaler”.
Af praktiske hensyn må vi derfor bede om tilmelding af gildebrødre til gildehallen
samt af ægtefæller til eftergildehal.
Tilmelding gruppevis til Birgit Lohse på 52242235 eller mail:
bogjlohse@gmail.com senest den 18. april.
Vi håber at se rigtig mange både til gildehal og eftergildehal.
Gildehilsen Gruppe 1.
Peer K. Hansen
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Det lille ring….

Det er en stor glæde at kunne fortælle, at vores 3 telefonkæder er sikret deres
fortsatte eksistens.
Vi havde inviteret til ”Åben Hus” i Gildelokalet på Saxehus den 21.3.2018 kl. 19.00.
Ældresagen, Sakskøbing havde uddelt flyers til deres årsmøde den 15.3.2018 og der
havde været et stykke i Sakskøbing Avisen x 2 og den samlede indsats betød, at der i
aftes kom tilsagn fra 3 afløsere, så nu er kæderne dækket ind.
Afløser hos Birgit Lohse i Kæde nr. 1 bliver Bodil og Flemming Bendixen.
Afløser hos Annelis Jensen i Kæde nr. 2 bliver Bente Rykær.
Afløser hos Jane Petersen i Kæde nr. 3 bliver Lone og Georg H. Klitmøller.
Lilian Jørgensen fortsætter med at klare kontakten til Falck.
Nu handler det om, at få afløserne godt introduceret, så de også oplever at gøre en
positiv forskel for brugerne af telefonkæderne.
Stor tak til Kædelederne for det kæmpe arbejde I har udført i en periode, hvor I ingen
afløsere har haft.
P.V.A Gildeledelsen
Anne-Birthe.
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REFERAT:
Virksomhedsbesøg i Pilgrimshuset i
Maribo
Vi var mange gildebrødre, der var mødt
op for at se og høre om Pilgrimshuset.
Vi blev budt velkommen og fik fortalt, at
huset var en ruin i 2008, fyldt med
skimmelsvamp, men Biskop Steen
Skovgaard ville gerne finde et sted til retræter for erhvervsledere.
Man indgik et samarbejde med Sct. Birgitta søstrene om retræterne.
I 2013 henvendte Jens Kristian Krarup og Elizabeth Knox-Seith sig til Biskoppen for
at fortælle om projektet ”Klosterruten”, som er en beskrivelse af vandreruter i
Danmark med udgangspunkt i gamle klostre.
Det var Elizabeth, der foreslog at renovere huset og man søgte Mærsk Fonden om 7,7
millioner til renoveringen. De fik i 2014 kr. 5.000.000 og herefter kom der flere
ansøgninger og tilskud, så de kunne gå i gang med at lave Pilgrimshuset. Det stod
færdigt i 2016, hvor hendes majestæt Dronning Margrethe indviede huset.
Pilgrimshuset har en cafè som drives af Louise, alle kan komme og købe et måltid
mad eller kaffe og kage.
Det er bundet op på frivillige hjælpere, for ellers kan det ikke køre rundt.
Vi blev vist rundt og så de forskellige værelser til bøn og stilhed samt møde for
sorggrupper m.m. Der er 10 sovepladser, med 3 senge i hvert værelse.
Der er en hel del arrangementer i løben af ugen og i de næste måneder frem.
Der er morgenandagt med morgenkaffe, bagefter 15 km pilgrimsvandring.
Der er spisning for dem, der vil hver 2. onsdag, der er musikaftener en gang om
måneden.
Der er kurser i hjertemeditation, sorggrupper m.m.
Der vil blive afholdt en del arrangementer i de næste måneder, så hvis I har lyst til at
deltage, så hold øje med Pilgrimhuset hjemmeside.
I kan se de forskellige klosterruter og kort på deres hjemmeside.
Tak til gruppe 3 for en dejlig aften.
Ref. Jane gr. 4.
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