
 
 

 

    

 

 

Ingen havde vel i deres vildeste fantasi forestillet sig den verden vi lige nu befinder os i…..  

DANMARK er lukket ned 
Med en ”fjende” i blandt os der er usynlig men allesteds nærværende, med en by og et land 

der er så meget anderledes end for få uger siden, med en global krise som vi næsten ikke 

kan forstå - men alligevel er en del af. 

Det rammer os alle på flere måder i hverdagen, hvor vi ikke kan dyrke vores sædvanlige 

aktiviteter eller bare være sammen med familie og venner, rejse eller planlægge ret langt 

ud i fremtiden…..  

Og alt dette står i skærende kontrast til det smukkeste forår hvor alting springer tidligt ud, 

der er høj sol fra en skyfri himmel og døgnet stadig har 24 timer.  

Vi må se hvordan verden ser ud efter denne krise er overstået, lad os håbe at vi snart kan 

ses i Gilderne samt med familie og venner. 

 

PAS PÅ HINANDEN OG PAS GODT PÅ JER SELV 

 

 
 

 

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

72. årg    April 2020 Nr. 4 
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Lolland – Falster Distrikt 2020 - 2021 
 

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: 
 
 

2020 
 

 

5. maj Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing. 
  
  

 

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

 
 

I skrivende stund, hvor alt er med stor usikkerhed, vil distriktsgildeledelsen 

alligevel komme med en opfordring til alle gildebrødre om at overveje 

posterne som henholdsvis kansler og skatmester. Både Kjeld og Vibeke er 

på valg i år og det er derfor vigtigt, at posterne bliver besat. I modsat fald 

ser fremtiden for distriktet ikke lovende ud. 

Jeg er godt klar over, at det heller ikke altid er let at få besat 

gildeledelsesposterne, men vi må tage fælles ansvar for vores gildeliv. 

 

Med gildehilsen 

Victor 

Distriktsgildemester 
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Lolland – Falster Distrikt 

 
 
 

Der indkaldes til Distriktsgildeting den 5. maj 2020 kl. 19.00. 
Sted: DDS-Hytten. Poul Martin Møllers Vej 6A, Nykøbing F. 

 

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 denne. 

7. Valg af revisor og suppleant. Valgene gælder for 1 år. 

8. Nye vedtægter. 

9. Drøftelse af arbejdet i gilderne. 

10. Eventuelt. 

 

Under punkt 6. 

DGS og DGK modtager ikke genvalg. 

 

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 30. april 2020 til DGK Kjeld Mikkelsen 

pr. mail kjeldmik@post7.tele.dk 

 

 

Såfremt distriktets gilder ikke når at afholde deres gildeting i april måned, 

annulleres denne indkaldelse til Distriktsgildeting, og en ny indkaldelse med 

en anden dato vil blive fremsendt. 

 

 

Distriktsgildeledelsen. 

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 
 

21 Sct. Georgs gildehal 

 

Maj 
 

  2 Foredrag om dåseringe 

15 Nattergaletur 
 

 

Jubilæer i 

april 
 
 

 

22.  Karen Grethe Larsen – 50 år 

24. Hanne Kobbernagel – 25 år 

24.  Anne Marie Christiansen – 25 år 

 
Gildet ønsker alle hjertelig tillykke 

 

 

Fejring af jubilarerne vil ske i forbindelse 

med Sct. Georgs gildehallen. 

 

 

Sct. Georgs gildehal 

tirsdag den 21. april 
  

Naturlauget indbyder hermed til Sct. 

Georgs gildehal 

  

tirsdag den 21. april 2020 kl. 18.30 

i Sognets Hus 
  

Gildehallen er lukket, bl.a. fordi der vil 

være svendeoptagelse. 

  

Gæster er velkomne i eftergildehallen, og 

vil under gildehallen kunne opholde sig i et 

tilstødende lokale. 

  

Pris kr. 80,00 inkl. drikkevarer. Menu: 

Lækre landgangsbrød, kaffe med kage. 

  

Tilmelding senest den 15. april til 

Susanne  - sb@mkpost.dk – 23 96 84 06. 

  

Med gildehilsen 

Naturlauget 

 

 

Foredrag om dåseringe 

lørdag den 2.maj 
 

 

Gildebrødre og ledsagere indbydes hermed 

til et spændende foredrag 

  

lørdag den 2. maj kl. 14.30 i Ulvehytten 
  

Ulla Lund fra Odense Gildet kommer og 

fortæller om, hvad formålet med indsam-

lingen er, hvorledes distribueringen foregår, 

og hvad pengene fra salget af dåseringe går 

til. 

  

Der serveres kaffe og kage under fore-

draget. Pris kr. 40,00 pr. person. 

  

 

Tilmelding senest den 25. april til 

Anne Marie – amc@post.dk – 20 87 26 28. 

  

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

  

                              ---000--- 

  

De nævnte arrangementer gennemføres 

naturligvis kun, hvis situationen til den  

tid tillader det. 

 

Med gildehilsen 

Susanne 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:sb@mkpost.dk
mailto:amc@post.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 

  

Alt er ikke som det plejer at være, pga. "covid 19" så vi må tænke lidt 

kreativt for at bevare kontakten, og holde gang i gildet, 
bl.a. via telefon og mail, som f.eks. gildetinget, en 
opringning for at høre hvordan det går mv. 

 
For leden dag fik jeg en dejlig overraskelse, da Dorte kom 

hjem fra et kort besøg og hjembragte verdens bedste 
ostekage, bagt af mit barnebarn Lia, et dejligt lyspunkt 
når vi er delvis isoleret.  

Jeg håber alle har det godt og på en eller anden måde holder sig i gang. 
O.S. 
 

Gule ærter og gildeting, sådan skulle det have været - men de gule 

ærter måtte vi indtage uden det gode samvær og den hyggelige stemning!  
Gildetinget blev afviklet (i god ro og orden) per telefon og på E:mail - 

Gildeledelsens forslag vedr. spejderfonden, broderfonden og ændringer af 
vedtægter var udsendt, sammen med regnskaber og budget med mulighed 
for ændringsforslag og kommentarer mv.  

Vedrørende valg af gildeledelse, revisorer, herolder, redaktør, 
Spejderfondens bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Ovstrup SpejderCenter    
og udvalgsmedlemmer var der forslag om genvalg over hele linjen! 
 

Alle forslag og valg blev enstemmigt vedtaget af gildets medlemmer! 
Gildemesterens opsamling og udsendte forslag til referat er godkendt af 

alle gildebrødre!               O.S. 
 

Vi håber at kunne afholde - Sct. Georgs aften, 
Torsdag den 23. april kl. 18.30 i Systofte, 

hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!  
Der vil blive budt på et let traktement. 

Vedr. tilmelding og afholdelse - samler gildemesteren op 

og informerer alle!  
Skulle det være sådan, at vi ikke kan mødes udsender gildemesteren, på 

E:mail, GM budskabet og via ritualet, beder alle bekræfte gildeløftet 
digitalt. 
Sct. Georgsdagen er nu en gang den 23. april og vi 

må handle efter "det muliges kunst".   
 
 

Vi, gildeledelsen, håber alle passer godt på sig selv og sine 
så vi kommer godt igennem denne situation!  

KALENDER, april og maj 2020: 

Torsdag d. 23. april: Sct. Georgs møde. Bemærk dag og sted! 
 

Torsdag d. 11. juni: Aftentur ud i det blå! Nærmere til gildebrødrene. 
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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 kl. 17.00 – 19.30. Vi mødes ved spejderhytten på Birketvej 1. 

Efter Sct. Georgsløbet er der eftergildehal. 

 

Mindeord – Jørgen Lohse. 

Onsdag den 11. marts sov gildebror Jørgen Lohse stille ind, omgivet af sine kære. 

Jørgen og Birgit Lohse har gennem 60 år været medlem af Sct. Georgs gildet. 

Mange af årene har det været Sakskøbing Gildet, der har nydt godt af Jørgens brændende engagement. 

Jørgen var i sine aktive år en stor drivkraft i spejder- og gildesammenhæng.  

Mange byfester, spejderløb, frugtfestivaler og Loppemarkeder mm. har nydt godt af Jørgens arbejdskraft. 

Vi vil derfor mindes Jørgen i vores Gilde og takke for alle de gode år og oplevelser vi fik sammen. 

Jørgen blev bisat fra Sakskøbing kapel tirsdag den 17.3.2020.  

Grundet Corona krisen, var der begrænset adgang, men vi var nogle stykker, der repræsenterede Gildet og 

faneherold Erik Mortensen, var til stede med vores smukke fane.  

Bisættelsen sluttede med at vi alle sang: ” Nu er jord og himmel stille”.  

Ingen smukkere sang kunne afslutte et langt og oplevelsesrigt spejder- og gilde liv. 

Æret være Jørgens minde. 

På vegne af gildeledelsen. 

Anne-Birthe 

Til Sakskøbing gildet. 

Hjertelig tak for den smukke hilsen til Jørgens bisættelse, og tak for at Erik turde stå med fanen (i denne 

corona tid).  

På trods af restriktioner med deltagerbegrænsning, blev det alligevel en smuk højtidelighed, og solen 

skinnede da vi sendte Jørgen ud på sin sidste rejse. - Men  "Nu er jord og himmel stille". 

Gildehilsen Birgit. 
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25 års jubilæum – Kansler Lone Andersen. 

Tiden flyver afsted – og den 24.4.2020 er det 25 år siden Lone Andersen blev gildebror i Sakskøbing. 

Hvordan gik det til at Lone blev gildebror?  

Jo, det var til en fødselsdagsfest. Her fik Jørgen Lohse lokket Lone med på dansegulvet og her blev Lone 

overbevist om, at det nu var tid at blive aktiv i Sct. Georgs gildet i Sakskøbing. 

Mange af os der er i gildet, har været spejdere sammen med Lone i Prinsesse Margrethe Trop. Derfor 

syntes Jørgen, at det ville være helt naturligt, at Lone igen indtrådte i vores fællesskab. 

Efter optagelsen i gildet og deltagelsen i svendegruppen, kom Lone med i ” Kulturgruppen”, hvor Birgitte 

Mertz holdt os alle til ilden. Spændende gruppemøder blev det til. 

En af traditionerne fra ” Kulturgruppen” lever fortsat efter 25 år. Det er vores årlige Nytårskur. 

Lone – vi i gildet/gildeledelsen vil gerne ønske dig hjertelig tillykke med dit 25års jubilæum og takke for alle 

dine tillidsposter gennem årene, samt at du igen, igen har påtaget dig hvervet som kansler, DIS og medlem 

af distriktets aktivitetsgruppe. 

På gildets vegne 

 

Anne-Birthe  

 

Gildeting – tirsdag den 10.3.2020. 

Sakskøbing gildet var så heldige at afvikle gildeting inden alle begrænsningerne i forbindelse med 

Coronasmitten blev iværksat. 

Vores Gildeting forløb ganske uproblematisk. 

Gildeledelsen er, også efter gildetinget, uændret.  

Regnskabet blev godkendt uden problemer og alle de fine udsendte beretninger fra grupperne og 

telefonkæden blev taget til efterretning. 

Et enkelt forslag til ændring i vedtægterne blev godkendt.’ 

Vi kan derfor fortsætte det gode arbejde endnu et år. 

Tak til dirigent, Gerne Poulsen og referent Annelis Jensen, samt revisorerne Lotte Hansen og Bodil 

Mortensen. 

Gildehilsen 

Anne-Birthe 
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Sct. Georgsløb for spejderne.  

 

 

 

 

 

Den. 23. april kl. 17.00 – 19.30. 

Postmandskabet, det er alle os gildefolk, mødes ved spejderhytten på Birketvej  

kl. 17. 

Den nedsatte Sct. Georgsløbsgruppe med 1 deltager fra hver gruppe, har 
sammensat årets Sct. Georgsløb og hver gruppe har modtaget 1 post med 
information om posten. 

I må meget gerne ringe til den person, der er udpeget fra jeres gruppe, hvis I har 
tvivlsspørgsmål. 

Løbet vanen tro foregår i området omkring Svanesøen. 

Efter løbet serverer gildet ridderguf og dragevand. Hver gruppe bedes medbringe 
en bradepandekage. 

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, Erik, Anni og Annette. 

 

Sct. Georgs gildehal den, 23. april 2020.  

Vi håber, på et stort fremmøde til årets Sct. Georgs gildehal, hvor vi skal aflægge 
gildeløfte. 

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

Medbring selv drikkevarer. Prisen på traktementet bliver ca. kr. 60.  

Tilmelding senest 14. april: Gruppevis til Jane Blach tlf. 26 71 64 89 eller email: 
familien.blach@privat.dk  

 På vegne af gruppe 2 – Jane Blach 

mailto:familien.blach@privat.dk

