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NU NU NU….. Endelig er der lys for enden af tunnelen
Ventetiden har været lang, den har budt på afsavn – mørke og et uvant mønster i vore liv, men et
gammelt ordsprog siger: ”Det skal være skidt, før det bliver godt” – så lad os tro på at det nu
bliver godt igen. Nok ikke som før, men på en anden måde. så vi kan leve med de ændringer der
nu er kommet, i hvert fald for en tid……
Og på trods af alt hvad vi det seneste år har været igennem og vidne til, så drejer kloden stadig
rundt som den plejer, der er 24 timer i et døgn og 365 dage i et år – HURRA for det.
Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen

Lolland – Falster Distrikt

2020 - 2021

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Merete Nilsson

Skovvænget 10, 4930 Maribo

mereteogerling@gmail.com
Mobil: 24 23 61 41

DGS:
Jytte Peterson

Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing

jytte@peterson.dk
Mobil: 50 12 05 66

DIS:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2021
6 Maj
16 Juni

Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing
Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Fødselsdage i
april

5.
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Erling Nilsson – 75 år

Gildet ønsker stort tillykke med dagen

Gildetinget
Vi venter stadig på mulighed for at afvikle
Gildetinget, og vi er selvfølgelig klar, så
snart forsamlingsloftet tillader det. Så indtil
da skal I bare gemme de tilsendte papirer.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Sct. Georgs Gildehallen
den 22. april er aflyst

April
22.

Sct. Georgs Gildehal (AFLYST)

Maj
7.-9.
12.

Gildetur til Schleswig
Nattergaletur

Hvornår vi så kan afholde gildehallen vides
først, når der kommer nye udmeldinger
m.h.t. forsamlinger.

Jubilæer i
april

24.

På grund af de nuværende coronarestriktioner er det ikke muligt at gennemføre Sct. Georgs Gildehallen den 22. april.
Så denne gildehal er desværre – også –
aflyst.

Bente ”Besse” Jørgensen – 40 år

Vi ønsker stort tillykke, og hvis vi kunne,
ville vi gerne give et tjekkelikker, men det
må som så meget andet vente.

Vi glæder os til at vi forhåbentlig snart kan
ses i gildet igen!
Mange gildehilsner
Spejderlauget

Gildeledelsen
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Byløbet den 19. maj er flyttet
til onsdag den 25. august
Som følge af corona-restriktionerne omkring udendørs forsamlinger har Spejderlauget i samråd med gildeledelsen flyttet det
planlagt byløb fra den 22. maj til onsdag
den 25. august, hvor vi håber, vi kan få lov
til at mødes med alle spejderne fra Maribo
Spejderne, Aztekerne i Holeby samt De
Grønne pigespejdere fra Brandstrup.

Alle gildebrødre er velkomne til at deltage,
såfremt man føler sig klar til at gå ca. 7-8
km, som de fleste ture vil være på. Sakskøbinggildet står for planlægningen af næste
tur, så mere information på deres side i
Liljen.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Med gildehilsen
Spejderlauget

Onsdags-traveture
Efter en pause i januar og februar blev det
heldigvis muligt i marts at genoptage vores
vandreture. Denne gang gik gruppen fra
pumpestationen ved Engestofte gennem
skoven til Skelsnæshytten, hvor vi indtog
kaffe og klemmer.

Selvom vejret var lidt tåget, havde vi et par
hyggelige timer i hinandens selskab, og vi
er enige om at fortsætte med turene.
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmal.com

KALENDER, april og maj 2021:
Den 23. april: Sct. Georgs Dag - hver for sig!
Torsdag d. 10. juni: Aftentur ud i det blå! Nærmere til gildebrødrene.

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 Forslag til referat 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.

Sidste år - håbede vi, at kunne afholde -

Sct. Georgs aften
Torsdag den 23. (i år 22.) april kl. 18.30 i
Systofte, hos Beate og Leif, og glædede os - men
det må vi nok endnu engang have til gode - så
Gildemesteren udsender, på E:mail, Sct. Georg budskabet!
.
Sct. Georgsdagen er nu en gang den 23. april - så der kunne vi jo "tænke
lidt på vores lov og løfte - som vi nu engang har afgivet og tilsluttet os! Ved samme lejlighed, sender vi alle gode tanker og lykønskning
til Dorte Simonsen som har været gildebroder i 40 år d. 23. april
- Dorte har gennem årene været meget aktiv i forb. m. Sct.
Georgs Weekenderne, Midtvejstræf, været gildemester i 6 år og
fabrikerer de herligste gule ærte hvert år til gildetinget og meget
mere -STORT TILLYKKE fra os alle!
Vi håber at alle er vaccineret, testet og raske - så vi kan starte op på et
mere normalt Gildeliv den 10. juni med en lille festlighed!
Gildeledelsen informerer når vi nærmer os.

Vi, gildeledelsen, håber alle passer godt på sig selv og
sine så vi snart kommer godt igennem denne situation!
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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
Sct. Georgs Gildehal
Tirsdag den 20. april

2 jubilæer
50 år Jytte Kofoed 15/4
30 år Anne-Marie Sunke 25/4

"Nu fik vi vort Gildeting overstået, og Gildeledelsen er på plads til det kommende gildeår.
Amy tager endnu en periode på 2 år som gildets skatmester, tak for det.
Birte fik opfyldt sit ønske som gildets kansler
også i en toårige periode.
Gildemesteren var ikke på valg, og I skal glæde
jer til næste år, for da skal der indsættes en ny
gildemester.

En stor tak skal der lyde til Solveig for hendes
gode og omhyggelige indsats som gildets
kansler i 6½ år.
Tak til Carsten som tog over som kansler, da
Solveig tog til Gildet i Fredericia.
En stor tak til Erik for hans indsats som redaktør af Liljen.
Vi ved endnu ikke i skrivende stund, hvornår
vi kan holde et fælles fysisk gildemøde.
Når det kan lades sig gøre, skal vi officielt have
indsat kansleren.
Men hvis vi alle er raske og fri for Cortanavirus, har vi nok ikke så meget at klage over, indtil vi mødes.
Gildeledelsen holder GLM den 6. april, hvor vi
vil prøve på at tilrettelægge gildets nærmeste
fremtid.

God påske.
Gildemesteren.
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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

April 2021: Gildeting 22/4 kl. 17.00 på Kråruplund

Sven Hugo fylder 70 år den 23. april
Gerner har 50 års gildejubilæum den 24.april
Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagene

Kære alle gildebrødre.
Pga. forsamlingsforbuddet blev Gildetinget som I ved udsat til den 22/4-21.
Da vi jo har mulighed for som forening at samles udendørs, håber vi på forår - og vi samles kl. 17,00 i/ved
bålhytten på Kråruplund. 
Kråruplund, Krårupvej 31, 4490 Sakskøbing – aftal samkørsel!
Her vil vi:




Afholder gildeting (dagsorden fik I i feb.)
Markerer Gerners 50 års gildejubilæum
Får Sct. Georgsbudskabet læst op

Derefter er gildet vært ved en sandwich og en håndvand/bajer.
Alt foregår selvfølgelig efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, ”vi har fortsat tålmodighed” – da vi ikke alle
er vaccinerede.
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Håber at vi endelig kan ses!
Tilmelding gruppevis til dette ”samlede” arrangement skal ske til Lone mail: lb.andersen@privat.dk senest
den 10/4-21.
På gildeledelsens vegne
Hanne

Tillykke Gerner – 50-års Gildejubilæum.
Den 24. 4.1971 blev Gerner Poulsen optaget i Sct. Georgs Gildet og hvad er mere passende for en spejder,
end at blive optaget på Sct. Georgs dag?
Gerner, du har altid været en fantastisk drivkraft i vores gilde, når der skulle laves ” Økseløb”, Sct. Georgs
løb, underholdning i forbindelse med lejrbål, nattergaleture, familieture og i gruppearbejdet.
Du har bevaret din glæde for spejderlivet og gennem årene givet os i gildet og mange spejdere så mange
gode oplevelser.
Det har været en stor oplevelse at være med på nattergaleture, hvor du har vist, at du også er en stor
kender af andre fuglestemmer og altid har du formået, at binde tingene sammen med en god fortælling.
At se dig få en stor gruppe til aktivt at deltage i underholdningen ved et lejrbål, har været en fornøjelse.
Hvem har ikke ligget grinene og klasket sig selv på lårene og lavet fejl undervejs i forbindelse med
forskellige sanglege.
De senere år har du trofast været dirigent ved vores gildeting, hvilket du klarer med en god kombination af
humor og struktur.
50 år er mange år og mange oplevelser, når man ser tilbage. Derfor håber vi også at kunne fejre dig i
forbindelse med Sct. Georgs dag den 22.4.2021, så vi i fællesskab kan mindes og få sat lidt flere ord på alle
historierne.
Tusind tak for mange gode timers samvær og oplevelser i Gildet gennem årene.
På gildeledelsens vegne.
Anne-Birthe.
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Trave tur d. 7. April kl. 10.00

Sakskøbing Gilde arrangerer denne måneds travetur.
Vi starter ved den idylliske havn i Nysted og går langs
vandet ud til skanse området, hvor vi kan sidde og
nyde den medbragte ”klemme” og kaffen.
Turen tilbage går gennem den hyggelige by over torvet,
hvor der i øvrigt ligger en rigtig god slagter ( serviceinfo ).
Vi parkerer ved havnen på gruspladsen til venstre for de røde huse.

Alle gildebrødre er velkomne til en hyggelig ”walk and talk” på tværs af gilderne – bare mød op!

Gildehilsen
Lone
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