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Så kommer den
tid igen, hvor
høsten skal i hus.

Vores landsdel er jo kendt for det hvide ”guld”, men også mange andre gode produkter kommer fra den fede muld. Stille
og roligt bliver vi mere kendte for de positive ting der kommer fra øerne, og så ”drukner” de dårlige historier heldigvis
hen ad vejen.
Sommeren har givet os både vand og varme, hvilket jo er forudsætningerne for en god høst.
Vi mennesker har brug for helt de samme ting… vand kan vi
ikke undvære og varme giver liv på så mange måder.
Mennesker er også som sol og regn, nogle lyser op og spreder
varme mens andre giver noget fra sig ”drypvis”, vi har brug
for hinanden så vi i fællesskabet kan vokse og gro….

Forside: 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 36 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:
2020
16 September
22 Oktober
7 November

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Maribo
Fellowship Day. Arrangør distriktets netværksgruppe
I-Dag. Arrangør DUS-gruppe

2021
14 Januar
6 Maj
16 Juni

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing
Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing
Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo

2

Lolland – Falster Distrikt
Håb forude!
Efter et noget specielt forår og ikke mindst en anderledes sommer kan vi forhåbentligt
igen mødes i vores gilder.
Vi skal selvfølgelig fortsat passe på hinanden og tage de nødvendige forbehold, når vi
mødes.
Bortset fra Sakskøbing gildet, som var hurtige, måtte øvrige gilder og distriktet
afholde ”digitale” gildeting, men
med en positiv tilgang til denne løsning, blev det klaret og ledelsesposterne blev
ligeledes besat. Så nu er vi klar
til et nyt gildeår og det ser vi vist alle meget frem til. Der er jo heldigvis allerede
planlagt en del, hvor vi får
lejlighed til at mødes i større regi, bl.a. Fellowship og I-dag. Ligeledes har
Landsgildeledelsen besluttet at afholde
Distriktsforum i efteråret, hvilket man i første omgang havde aflyst.
Så vel mødt til et nyt gildeår.

Med gildehilsen
Victor Birch-Pedersen
Distriktsgildemester
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Sommergildehal, der afholdes i
Hunseby Forsamlingshus
onsdag den 12. august kl. 18.30
Gildehallen er lukket, bl.a. fordi der vil
være svendeoptagelse.

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

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 6. august til
Susanne - sb@mkpost.dk - 23 96 84 06.
Med gildehilsen
Naturlauget

Opstartsmøde
tirsdag den 25. august
August
12.
25.

Sommergildehal
Opstartsmøde

Så er det igen blevet tid til at starte et nyt
gildeår op, og som vanligt begynder vi med
at invitere alle gildebrødre til Opstartsmøde

September

tirsdag den 25. august kl. 19 i Ulvehytten,

27.

hvor der bydes på kaffe og kage.

Naturtur

Fødselsdage i
august

5.

Elin Birch – 70 år
Gildet ønsker tillykke med dagen

Sommergildehal
onsdag den 12. august
Naturlauget indbyder herved til

Vi skal snakke om det kommende gildeår
og gerne med input til nye tiltag omkring
vores aktiviteter.
Da vi heldigvis efterhånden er et pænt stort
antal gildebrødre, kunne der evt. være behov for et eller to nye laug. Det kunne f.eks.
være et vandrelaug for de, der har fysik til
det, og et andet laug, hvor de lidt mindre
fysiske stærke kunne finde på aktiviteter til
fælles glæde.
Så derfor, mød op og kom med et indlæg til
debatten.
På glædeligt gensyn
Gildeledelsen
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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, juni, juli og august 2020:
Torsdag d. 11. juni: Aftentur, Nørre Alslev Bevægelsespark mm.
Torsdag d. ? aug./sept.: Gildemøde i det fri? - Aftales når vi mødes!
Evt. andre arrangementer, friluftsgildehal, distriktsarrangement mm.
se nærmere i Liljen.

Nu er vi klar igen (håber vi) og alle er ved godt mod så
vi med de nødvendige forholdsregler kan ses igen - vi
lægger ud med vores arrangement som aftalt i juni,
med -

Aftentur til Nørre Alslev Bevægelsespark!
Torsdag den 11. juni kl. 18.00, hvor vi mødes på Skovvej 25, hos Anja og Espen.
Espen tænder op i grillen og Anja fabrikerer kartoffelsalat og en
mixsalat, så du skal til eget forbrug medbringe drikkelse, kød,
fisk eller? til grill!
Vi besigtiger og afprøver bevægelsesparken, der kun ligger et
stenkast fra Anja og Espens residens, mens grillen varmes op!
Da det er længe siden vi har kunne mødes er der en del at
snakke om og fortælle, men vi kan nok få et par minutter til
lidt kalendergymnastik og ideer til fødselsdagsgildehallen den
12. november.
Jeg glæder mig til vi ses Ole S.

"Amagerhuset" i Sørup på
Ovstrup SpejderCenter
Nu skulle der også være mulighed
for at der hen over sommeren igen
kan igangsættes aktiviteter på
centeret.
Gildeliv er også friluftsliv!
Se mere på nettet om
"Ovstrup Spejdercenter"
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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
Torsdag d. 20. august
Friluftsgildehal
Tirsdag d. 22. sept.
Gildemøde

Dagen efter søndag den 13. september 2020
er der Naturens dag.
Med gildehilsen
Kjeld Mikkelsen
gildemester.

Friluftsgildehal torsdag
På Distriktets Friluftgildehal den 17. juni på
Kråruplund fik Distriktet afsat DGS Kjeld,
medens Jytte Peterson blev indsat som ny
distriktsgildeskatmester. Distriktet kan
trygt overlade pengekassen til Jytte.
Hun har til alles tilfredshed passet og administreret pengekassen hos 2. Nykøbing. Så
for hende er det nærmest en retrætepost.
Til Jytte store ros har hun meldt sig frivilligt
til posten som distriktsgildeskatmester.
Når Gildets skal mødes til Friluftgildehal den
20. august kan alle være trygge. Gildeledelsen vil inden da udsende pr. mail retningslinjer om, hvorledes vi skal omgås hverandre på sikker afstand, når vi mødes.
Kommunen arrangerer igen i år Foreningens Dag den 12. september 2020 i Nykøbing Bymidte.

den 20. august

Kl. 18.30 i KUDU

Efter et laaaaaangt og meget anderledes
forår kan vi atter mødes. Dejligt 😊
Ved det ikke-afholdte gildeting blev Kjeld
valgt til gildemester og skal derfor indsættes
nu.
Gildehallen vil blive holdt med passende afstand til hinanden – ikke tæt omkring bålet –
som vi tidligere har gjort og den medbragte
mad og drikke + kaffe indtages også ude,
hvis vejret tillader det. Gruppen sørger for
kage, borde og stole.
Ved gildets jubilæum modtog vi noget vin
som gave. Denne vin synes gildeledelsen, at
vi sammen skal indtage – så medbring vinglas.
PÅ GENSYN gruppe 4

Er der gildebrødre i vor midte, som ønsker
at repræsentere vort gilde denne dag og stå
for tilrettelæggelsen, så giv gildeledelsen
besked herom.
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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

August måned: Ingen arrangementer anmeldt
September måned: Ingen arrangementer anmeldt

Referat: Syng sammen aften 30/6
Planen var at vi skulle sidde ude, i en dejlig lun sommeraften. Vejrguderne ville det anderledes, så
vi 15 deltagere rykkede ind i spejderhuset – dette med god afstand.
Gildeledelsen havde dækket fint op, og havde entreret med Sofus Stråhat som spillede på guitar
og havde medbragt sanghæfter.
Anne-Birthe bød velkommen, og snart genlød huset af glade sangstemmer. Vi var hurtig tilbage til
de gode gamle dage med giro 413 og de velkendte sange som: Velkommen i den grønne lund, Her
i vores hus er glæde, Lul,lul la´rocken gå, Rigtige venner, og mere i samme stil.
Efter en times sang sluttede vi med : Om lidt bli´r her stille og Anne-Birthe takkede ”Sofus Stråhat”
for den gode musikalske hjælp og overbragte ham en erkendtlighed. Vi gav ham med et stort
Tjikker likker og så blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage.
Efter 1 time med snak, sluttede vi en hyggelig aften med at synge sidste vers af Spejderbror.
Tak til gildeledelsen for et fint arrangement.
Annelis, gruppe 1
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