
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælger vandringsmanden vejen, eller vejen 
vandringsmanden? 
Garth Nix australsk forfatter 

Liljen 

68. årg Februar 2017 Nr. 2 

Plejecentret hvor du få mulighed for ekstra pleje 
 
 
 
 
 
 

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.00 
Adresse Vibehaven 500, 4800 Nykøbing F. 

Efter rundvisning vil der blive serveret kaffe og kage (kr. 60.-) 
 

 
 
 

Tilmelding til Flemming Sunke senest den 5. februar 
Mail sunke1@privat.dk – Tlf. 30697005 

https://da.wikiquote.org/wiki/Garth_Nix
mailto:sunke1@privat.dk


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 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 

  Mobil: 21 77 77 11 

DGS:   

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 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør:   

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

  Mobil: 26 19 93 18 

   
 
 
 

2017: Mødedatoer: 
9. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: Maribo. 
6. september. 
25. oktober.  

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F. 
Fellowshipday. 

 
2018:  

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
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mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

Februar 
 

  7. Udvidet gildeledelsesmøde 

25. Februar-arrangement 

 

Marts 
 

16. Gildeting 

 
 

Udvidet gildeledelsesmøde  

den 7. februar kl. 19 

Se indkaldelse i Liljen fra januar. 

På glædeligt gensyn 

Gildeledelsen 
 

 

Februar-arrangement 

den 25. februar 
 

Kulturelt Laug indbyder igen i år til et 

februar-arrangement, hvor vi skal nyde en 

sildemad samt den lollandske ret grønlang-

kål med tilbehør. Derudover vil der være et 

spændende foredrag med turistchef Marie  

 

 

Louise Friderichsen om herregårdsfruer fra 

Lolland. 

Foredraget omhandler fem forskellige 

kvinder med tilknytning til lollandske 

herregårde. Det strækker sig over en 

tidsperiode fra 1596 til 1945. 

Startende med Marie Grubbe og sluttende 

med den mindre kendte Lykke Dannes-

kiold- Samsøe fortæller foredraget en stor 

del om tidsperioderne; hvad man lagde 

vægt på i opdragelse og uddannelsen af 

kvinder, og hvad deres muligheder var. 

Arrangementet foregår lørdag den 25. 

februar kl. 13 – 16 i Ulvehytten, Spej-

dervænget. 

 

Pris for deltagelsen er 80 kr. pr. deltager 

(beløbet dækker mad, snaps samt foredrag).  

Drikkevarer kan købes til de sædvanlige 

rimelige priser. 

 

Tilmelding skal ske til Besse senest den 10. 

februar 2017.  
 

Vi håber, at mange gildebrødre og ledsage-

re vil være med til at gøre denne dag rigtig 

god. 

 

Mange gildehilsner 

Kulturelt Laug. 

 

 

Nytårsgildehal den 10. januar 

Dette års Nytårsgildehal var en åben gilde-

hal, som Debat-, Sclerose- og Væbnerlaug-

ene stod for. Der var 35 tilmeldte. 

Gildeledelsen bød velkommen til det nye år 

og fortalte, hvad 2016 havde haft af forskel-

lige arrangementer. Vil lige nævne et af 

dem, for i gildet havde vi jo 75 års jubilæ-

um. Det var en begivenhedsrig dag, hvor 

der kom gæster fra nær og fjern. 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Elfi holdt 5 minutters Sct.Georg. Det hand-

lede om Lise Nørregårds fortællinger. Elfi 

fortalte det på en meget humoristisk og sjov 

måde. 

          

Da gildehallen var ovre, gik vi alle til Ulve- 

hytten, hvor der var dækket fint op. Der var 

høflig selvbetjening, og maden bestod af 

lækkert pålæg, pate og forskellige oste. I 

anledningen af, at vi havde haft jubilæum, 

var drikkevarerne gratis, da det var vin, som 

var modtaget som gave. 

          

Der var også et festligt indslag. Det var 

DRONNINGERNES Nytårstale med Besse, 

Kirsten og Lone. De fortalte lidt om, hvad 

der er foregået i hele år 2016. De mente 

ikke, at de skulle sende nytårshilsen til 

Færøerne, da de ikke vil høre under Dan-

mark mere. Dronningerne gjorde det godt. 

BRAVO. 

Nytårs-gildehilsener  

Connie 
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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  

 

Nytårsgildetaffel, blev afholdt på Bogfinkevej med et pænt fremmøde. Efter gode 

nytårsønsker og en lille snak om små og store ting, ikke mindst "Amagerhuset", kunne 
vi indtage vore pladser ved et veldækket bord, hvor de efterhånden sædvanlige, ret så 
store, wienerschnitzler mit dem gansen molewitten, blev nydt i fulde drag.  
Vi fik også under kaffen ordnet et hængeparti i vor datoplan og et par småting mere 
inden vi mætte og veltilfredse kunne drage hver til sit. 

Tak til GildeClanen og værtsparret for en rigtig hyggelig aften. 

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

Gilde- Bowling, torsdag d. 2. marts. 

Vi mødes hos Super Bowling Nykøbing, 4800 Nykøbing F. 
kl.18,45 og er klar til, at tage banerne i brug fra kl. 19-21. 

Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com. 

Vandrepokalen, som Espen sikkert vil prøve at forsvare, er i spil, 
så mød op til en hyggelig aften. 

Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen. 
 

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

           Indkaldelse til gildeting! 
 

Der indkaldes herved til ordinært gildeting,  
torsdag den 16. marts 2017, på Bogfinkevej 37, kl.19,  

med dagsorden efter gildets vedtægt. 
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen 
i hænde senest den 23. februar 2017. 
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles 
medlemmerne senest 14 dage før tinget. 
Traditionen tro vil der kl.18, være Gule Ærter med det hele til sædvanlig 
overkommelig pris. 

Tilmelding til ærterne på Ole S. tlf. 23 30 93 43 eller mail: osscout@gmail.com 

Kan du ikke tåle gule ærter er du velkommen til at tage din egen mad 
med, samværet er det vigtigste. Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.                               

Gildeledelsen. 
**************** 

 

Ovstrup Spejdercenter 
”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 

Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 6130 6837 

        Støt foreningen Ovstrup Spejdercenter og bliv medlem! 

 

KALENDER, februar og marts 2017: 

Torsdag d. 2. februar: Gilde Bowling kl. 18.45. 

Tirsdag d. 14. marts : Generalforsamling Ovstrup Spejdercenter. 

Torsdag d. 16. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18. 
 

mailto:osscout@gmail.com
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

  

  

 

Sikken en Nytårsgildehal….. 

Som sædvanlig i de skønneste omgivel-

ser i Charlotte Krøyers spisestuer – med 

en lyserød velkomstdrink og ild i kakkel-

ovnen, var vi nu klar til at starte dette 

års fantastisk hyggelige fest. 

I gildehallen fik vi hørt gildemesterens 

syn på verdenssituationen og samme 

emne havde Birthe Flindt i sin 5 min. Sct. 

Georg, det går desværre ikke så godt 

hverken herhjemme eller ude i verden, 

som vi kunne ønske det, men nogle af 

verdens begivenheder blev der sat fokus 

på. 

Vi havde den glæde at få optaget Lise 

Pontoppidan som ny gildebror, nej altså 

hvad er det for et begreb sagde Lise bag-

efter da vi ønskede hende tillykke  

Hendes svar var dejligt humoristisk, for 

hvad var hendes højeste mål da hun var 

spejder? At få lov at ligge i den øverste 

køje i Good-turns hytte og nu som en del 

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. 20. i måneden før. 

Opslagstavlen 

S t o r t  t i l l y k k e   

Bo Rasmussen 

Har 5 års jubilæum 

 20. februar 

 

af gildet ønsker hun sig bl.a, nye relatio-

ner – at synge og meget gerne være 

med på poster til spejderløb.  

Jeg tror bestemt at vi kan være med til 

at opfylde Lise’s ønsker, og vi siger tak 

fordi du vil være en del af vores bevæ-

gelse Lise, du vil helt sikkert få udfor-

dringer på forskellige måder og vi glæ-

der os til samarbejdet. 

Planlægningen af dette års Nytårsgilde-

hal indbefattede en overdådig middag, 

med lækker fiske/rejeanretning som 

forret (så selvom det ikke var Prinsge-

malens ærte/champagnesuppe) så nød 

vi det bestemt, hovedretten var en skøn 

sammenkogt ret med grov mos, små 

kartofler og fantastiske salater til, som 

afslutning fik vi overdådige kager til kaf-

fen, så vi var godt mætte og fyldt op…... 

Da Kjeld så annoncerede det festlige 

indslag – blev vi ret overraskede over at 

der pludselig stod 7 nydelige mænd med 

fantastiske sangstemmer. Nu fik vi san-

delig fyldt øregangene med gamle sla-

gere, sjove og festlige sange samt søde 

og muntre bemærkninger i en lille times 

tid. 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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De var altså rigtig gode  
disse Saxsingers. 

 

Vi ved det jo, når man er i godt selskab 

og der sker noget omkring os, så flyver 

tiden og inden vi så os om var aftenen 

slut, som altid sluttede vi med at danne 

kæde og synge vores sædvanlige afslut-

ningssang med vores (måske ikke helt så 

skønne) sangstemmer. 

Tak for en rigtig dejlig Nytårsgildehal 

til arrangerende gruppe 

Referat = gruppe 3 

 

DER INDKALDES HERMED TIL 

GILDETING 
 

Torsdag den 16. marts 2017 i Spejder-

hytten KUDU på Poul Martin Møllersvej 

6B.Vi mødes kl. 18.00, hvor gruppe 3 

står for et let traktement.  

Gildetinget starter kl. 19.00 

Forslag der ønskes behandlet på gilde-

tinget skal være gildemesteren i hænde 

senest den 24. februar.  Dagsorden incl. 

evt. indkomne forslag vil blive om-

delt/sendt inden gildetinget. 

Vel mødt 

Gildeledelsen 

 

BESØG DET NYE ”GULDBOSUND” 

Plejecentret hvor du få mulighed for            

ekstra pleje 

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.00 

Adresse Vibehaven 500, 4800 Nykøbing F. 

Efter rundvisning vil der blive serveret kaffe 

og kage (kr. 60.-) 

Tilmelding til Flemming Sunke 
senest den 5. februar 

Mail sunke1@privat.dk/tlf. 30697005 

OBS! OBS!  BEMÆRK NY DATO 

 

mailto:sunke1@privat.dk/tlf
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               Red.  Birgit Lohse   

 Kildevænget 12 

 4990 Sakskøbing 

 54704161 – 52242235   

 Mail: bogjlohse@gmail.com   

   
 

AT HUSKE i FEBRUAR: 
Bowlingaften. AFLYST. 

OG i MARTS: 
03. Socialt samvær. Ølsmagning.                                  

09. Gildeting. 
 

Bowlingaften den 8. februar måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. 
  

  SOCIALT SAMVÆR 2017 
Atter en gang har alle gildebrødre med påhæng chancen for at mødes i Gildet til ren 

råhygge i år 

fredag den 3. marts 2017 kl. 18,00 på Saxenhus 

til 

ØLSMAGNING 

og 

spidskål m/rejer og flutes 

”ølgryde” m/ris og salat 

kaffe/the og hjemmebagte småkager 

Brygger Stephan Damm vil fortælle om starten på Gedser 

Bryghus, og ikke mindst skal vi smage på 8 slags øl – og 

nyde øl, der er afstemt efter menuen. 

Jørgen ”Brugsmand” Hansens konto vil spæde til – så derfor fås ALT dette for kr. 

125,00 per person, som betales ved ankomst. 

Tilmelding gruppevis senest  fredag den 17/2-17 til Hanne K. 61726076 el. 

 hannekarsten54@gamil.com 

Hilsen fra gruppe 4. 

mailto:hannekarsten54@gamil.com
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NYTÅRSGILDEHAL. (ref.) 

Der var 19 gildebrødre der havde fundet vej til Sakskøbing Roklub' s hyggelige op-

holdsstue på l. Sal. 

 Vi fik et glas Champagne og skålede nytår med hinanden, inden vi blev bedt om at 

tage plads i Gildehallen!! 

 

 Vores Gildemester Jannie's tales kernepunkt var at det var godt at have nogle motive-

rende citater! 

Citater er mange ting og rummer mange genre!! Der er gode - dårlige- sørgelige o.s.v. 

Og det gælder om at finde ind til lige de citater, du kan bruge til netop dig!! 

Ord kan gøre noget godt for dig og andre ord gør dig ked af det !, de kan få os til at 

åbne øjnene og se os omkring og opdage at vi har meget at være taknemmelige for! 

Selv kom Jannie ind på det at blive " bedste " pludselig at opleve en ny verden, hvor 

en baby pludselig er omdrejnings punktet , at et lille væsen kan vende op og ned på 

hele " citatet" og hele ens verden, der pludselig bliver fyldt med taknemmelighed 

over at få lov til at opleve det! Også !! 

 

 Hanne Knudsen havde 5 min. Sct. Georg!! 

 " Skulle man mon skrive en bog??" 

 

 Hvor Hanne kom ind på, vores nye teknologi, der gør, at man ikke mere fotografe-

rer !! 

 Vi har alle et helt galleri af foto album!! Hvor hele vores historie ligger godt gemt !! 

Og man kom  mer på en hel tidsrejse på flere timer, når man begynder at se tilbage!! 

 I dag er det hele på vores l phone og e-Mail 

 Når børnebørnene begynder at spørge ind til vores fortid!! Hvad far lavede som 

dreng og hvad mor - bedstemor og bedstefar lavede og så ud,?havde de bil og tv ?og 

ikke kan forstå, at når der er noget man lige har glemt, ikke bare kan gå ind og Gu-

uule ( gogle ) det farmor!! 

Jamen Farmor!! Når l ikke havde tv. Hvordan så l så 

Ramasjang ??? 

Så godnat historierne er små anekdoter fra Nicolaj og 

Mikkels barndom!! 

 

 

Så! Nej!! Jeg beder jer ikke gå hjem og skrive en bog, 
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hiv albummerne frem og hold en familiedag, hvor alle i munden på hinanden siger " 

åh! Kan du huske??" Slutter Hanne sit foredrag, der giver stof til eftertanke!! 

 

Lone kom med et par meddelelser: 

Der er Gildeting, den 9. Marts og beder gruppernes formænd om at skrive årsrappor-

ten og sørge for at den er Lone i hænde inden den 12. Februar !! 

 

Ligeledes , skal der til gildetinget findes en ny kansler, da Lone er på valg!! 

Og en ny Redaktør, da Birgit holder 1. Marts i år!! 

 

Efter disse gode indput, her for det nye år !! Blev gildehallen lukket!! Og vi gik ind 

til et festligt pyntet bord ! Hvor vi fik en lækker Lakse anretning!! 

 

Ved kaffen kom Svend Rykær fra Roklubben og fortalte om Roklubbens omtumlede 

liv!! 

 

Den første roklub blev bygget i 1905 ved Rørbæk!! Der er I dag ikke rigtigt nogen 

der ved lige præcis hvor ! 

Den næste blev bygget i 1922, lige der hvor den nye ligger!! 

Det var en smuk gammel bygning, der rummede mange historier om gode timer på 

vandet, mange gode kammeratskaber og en del lærte hinanden at kende der og starte-

de familie, så klubben har også rummet mange generationer, da børnene heraf, vok-

sede op i roklubben og som en selvfølge også blev roere!! 

Der har været klubkaproninger, bl.a. Mellem Nysted og Sakskøbing i flere år!! Fælles 

stævner! 

Bl.a. Ved Resle Strand ude bag Vålse og ved Alstrup byggede Kredsen et klubhus 

hvor der nu bliver afholdt fælles stævner med de omliggende roklubber!! 

 

 I 2004 blev det smukke gamle klubhus brændt ned til grunden af en pyroman!! Og 

en æra blev lagt i ruiner!! Et chok ikke kun for roerne men for hele byen!! Et smukt 

vartegn var væk!! Nu er der ovenpå den gamle byggegrund opført et flot Klubhus!! 

Der er indrettet med alle faciliteter og rummer et fællesrum med udgang til en smuk 

altan og overalt kan man se ud over vandet! 

 Der er fuld aktivitet!! Og man har fat i de unge!! Man har henvendt sig til skolernes 

7. Klasser og integrerer dem i klubben både sommer og vinter med træning i roma-

skiner og på vandet om sommeren, der bliver lavet kaproninger skolerne imellem!! 

 Alle kan ved indmelding få en Chip!! Der giver adgang til hele klubhuset på alle ti-
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der af døgnet!! 

 Klubben har I dag mellem 80 og 90 medlemmer, hvor den yngste er 9 år og den æld-

ste er 81 år. 

 Der blev takket af til Svend Rykær for et godt foredrag!! 

 

 Og vi sluttede af med at takke gr. 4 for en god aften!! 

 Lilian gr 3 

Billedet på forsiden af Sakskøbing har relation til 

foredraget om roklubben. Fra ildebranden. 

 

Og billedet her på siden viser, at vi 

hyggede os. 

 

 


