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Endnu engang kan vi se frem til en måned uden (gilde) aktiviteter, og alligevel drejer kloden og verden består,
selvom nogle ting unægteligt ser meget anderledes ud end sidste år ved samme tid…..
Der var gang i en masse ting, der blev planlagt ferier og
hygge med venner og familie – verden var endnu ikke
bekendt med den lille mikroskopiske virus, som snart ville
vende HELE verden på hovedet. Nu er den her og vi har
lært at passe på os selv og andre, vi har måttet indse at
noget der usynligt også kan være farligt, vi har accepteret
en ny måde at leve på, UDEN den fyldte kalender og med
anderledes aktiviteter end før, vi fravælger i højere grad
end vi tilvælger, vi giver ikke længere knus og kram, vi
taler med hinanden på distancen, vi gør så mange ting
anderledes og efterhånden er de blevet hverdag på godt og
ondt.
Men kloden drejer stadig rundt, foråret kommer stille og
roligt, træer og blomster får stadig knopper, vejret skifter,
solen får mere og mere magt og vi følger med og tilpasser
os i den retning som det nu anbefales.
Februar må MEGET gerne være vendepunktet mod lysere tider, mod mere almindelige tilstande, mod det vi
før kaldte det normale, mod flere aktiviteter, mod samvær, mod glæde over at leve frit og uden truslen om
sygdom.

KOM AN FEBRUAR – LAD OS FAVNE DIG
Endnu engang tak til Lis for forside.

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

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

Februar
3.

Udvidet gildeledelsesmøde
- AFLYST
Februar arrangement - AFLYST

20.
Marts
16.

Gildeting

Fælles vandreture
Vores fælles vandreture må desværre også
aflyses i februar. Så må vi håbe, at det vil
være muligt i marts. De to ture, som vi nåede at gennemføre, har været et hyggeligt
indslag i en ellers meget begrænset gildekalender😊.
På forhåbentligt snarligt gensyn
Gutte
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43

KALENDER, februar og marts 2021
I februar: Gilde Bowling = aflyst/flyttet pga. covid 19
Torsdag d. 18. marts: Gildeting Virtuel, tlf. og mail.
Søndag d. 14. marts : Generalforsamling Ovstrup Spejdercenter.

Vi må som det pt. ser ud væbne os med en god portion
tålmodighed inden vi forhåbentlig får normale tilstande - så vi
kan genoptage vores normale Gildeliv -. indtil da må vi klare os
med den virtuelle, tlf. og mail kontakt. som også vil være
tilfældet vedr. det kommende gildeting, der her indkaldes til!
Vi kan jo i mellemtiden gøre os tanker om hvilken festlig
sammenkomst vi skal åbne op med!!!
OS

Gilde- Bowling, en torsdag i februar må vi desværre aflyse/flytte på grund af den der
covid 19, til der bliver åbnet op igen
Det vil vi glæde os til - så vi igen kan få en dyst – GildeClanen.

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

Indkaldelse til gildeting!
Der indkaldes herved til ordinært gildeting,
torsdag den 18. marts 2021, virtuel, tlf. og mail kl.19,
med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen
i hænde senest den 26. februar 2021.
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles
medlemmerne senest 14 dage før tinget.
Traditionen tro skulde der kl.18, være
Gule Ærter - dem må I selv lave - - send
gerne et billede så vi på afstand kan
nyde det sammen.
Gildeledelsen.
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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

Kære Gildebrødre.

9. feb. Vandretur i Bøtøskoven
Gildeting tors. 11 marts

I januar måned har desværre 4 gildebrødre
meldt sig ud af vort gilde. Der er Harry, Birthe
Flindt, Marianne og Christian.

Der indkaldes til Gildeting

Sidst i januar mistede vi Annie Hansen efter
en længere sygdomsperiode.

Torsdag den 11 marts kl. 19,00.
I Spejderhytten.
Dagsorden i følge lovene
Materiale fremsendes senere
Indkomne forslag senest 14 dage
før til ledelsen
Kan vi ikke mødes, holdes mødet
som i 2020.
Fung, Kansler Carsten

Mindeord.
Vor gildebroder Annie Hansen har vi mistet
den 24. januar 2021.
Annie var i en kort periode indlagt på Svanevig Hospice i Bandholm.
Annie blev optaget i Stubbekøbing gildet i
1981, og var med, da Stubbekøbing gildet
blev sammenlagt med 2. Nykøbing.
Hun var en kort tid udmeldt af gildet, men
blev genoptaget i 2019.
Annie satte med sit milde og venlige sind sit
præg på gildet. Skar ofte igennem en debat
med sine klare holdninger.
Annie var meget hjælpsom både i gildet og
som privat.
I mere end 40 år har Annie været en kær veninde af både Vibeke og mig.
Vore tanker går i denne tid til Jørgen.
Æret været Annie´s minde.
Gildemester Kjeld.

Det er et stort tab for vort gilde, menneskeligt og antalsmæssigt.
Coronaepidemien sætter stadigvæk begrænsninger for vor mødeaktivitet, og hvor vi
kan være sammen.
Men for de gildebrødre, som har tid, lyst og
energi, har gildeledelsen tilrettelagt en vandretur i Bøtøskoven onsdag den 9. februar
kl. 13.30.
Gildeledelsen har sendt mail den 24. januar
til alle gildebrødrene.
Gildeting torsdag den 11. marts 2021.
Gildeledelsen har modtaget den glædelige
meddelelse, at Amy genopstiller til Skatmester og Birte L kandiderer til posten som
Kansler.
Det forhindrer selvfølgelig ikke andre kvalificerede gildebrødre til at kandidere til disse ledelsesposter.
Gildeledelsen har forberedt sig på, at Gildetinget antageligt bliver virtuelt som i fjor.
Dette vil selvfølgelig blive mærmere meddelt
pr. mail. Husk at reservere dagen.
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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

Februar 2021:

Bodil Mortensen fylder 70 år den 25.februar.
Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen

Tusind tak.
Den 19.1.2021 kunne jeg fejre mit 60 års

gildejubilæum.

Jeg havde glædet mig meget til at se jer alle til jubilæumsgildehallen, men desværre skulle det jo ikke være
sådan i år.
Alligevel blev dagen overvældende og jeg er meget taknemmelig og rørt over alle jeres hilsner.
Tak for gavekurven og den smukke orkide, som I fra Sakskøbing gildet glædede mig med.
Tak til Gildeledelsen for festlig overrækkelse af 60 års nålen, ”tjekkelikker” osv.
Tak til Distriktet for portvin og hilsen, samt Landsgildeledelsen for kort.
Tak for blomster fra gruppe 2 og fra andre gildebrødre.
I skal vide, at jeg er utrolig glad for at blive fejret på dagen. Der har været mange gode timer i
gildesammenhæng gennem de 60 år, og netop i forbindelse med et jubilæum, kommer minderne tydeligt
frem.
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Jeg ser frem til, at vi igen kan mødes.
De varmeste gildehilsner
Inge
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