
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARVEL OG GODDAG 
 

Året er slut og et nyt tager sin begyndelse og som Kim Larsen så fint synger: 

 

Fik du set det, du ville..... 

 
Når et år slutter, tager vi som oftest livet op til revision og tænker på alt hvad der er sket og hvad 

der kan komme til at ske.  

Fremtiden kan man som bekendt ikke se men vi kan ønske.. 

At I alle får et fantastisk godt Nytår. 
     

           Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

71. årg    Januar 2019 Nr. 1 
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Lolland – Falster Distrikt 2018 - 2019 
 

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:
 
2019 
17. Januar. 
9. Maj. 
24. Oktober. 
2. November. 

 
 
Distriktsgilderådsmøde, arrangør 1. Nykøbing gildet. 
Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet. 
Fellowshipday. 
I-Dag i Haslev.

 
 

 

 
  

mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:victorbirch@mkpost.dk
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Kære gildebrødre i distriktet. 
 

Jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul med familien og gode oplevelser med de 

forskellige julearrangementer i jeres gilder. 

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår med tak for året, der gik. 

 

Med gildehilsen 

Victor 

Distriktsgildemester  
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Januar 
 

  8. Nytårsgildehal 

 

Februar 
 

  6. Udvidet gildeledelsesmøde 

23. Februar-arrangement 
 

 

Julemøde den 13. december 
  

Sådan brygges et godt Julemøde sammen! 

 

Man tager Ulvehytten – dækker et flot lang-

bord – planter 25 gildebrødre og ledsager 

omkring og bygger en julestemning op. 

 

Hertil bruges sildemadder, højt smørebrød, 

øl, vand, diverse snapse. Som pausesignal 

et sangblad og Vibeke´s orientering om det 

flotte resultat efter indsatsen på torvedage-

ne. Herefter kaffe med småkager…. Tak! 

 

       

           
 

Og så til det knaldhamrende gode pakkespil 

med rekordstor mængde af gaver. Ruderne 

duggede, der manglede seksere – og jagten 

gik. Vores mester råbte: tiden er gået og 

hele bordet rundt lød: ih… øv…nøj… og 

åhhå. 

 

Sidst men ikke mindst læste Gutte en his-

torie for os. Det var en negativ af slagsen, 

men da hun så læste den omvendt, ja så 

hjalp det på humøret med det samme. Det 

var en sjov oplevelse, alle fik den gode 

julestemning tilbage. 

 

         
 

Vi sluttede selvfølgelig med spejderbror. 

 

I skrivende stund: 

God jul og godt nytår til alle 

”Tenka” 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com  
 

 
 

Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene - 
tag venner, kolleger, familien og hunden 

med på turen. 
Søndag den 2. december 2018. 
Der startes igen i år fra spejderhuset på Poul 

Martin Møllersvej 4, fra kl. 9-11, Der er korte og 

lidt længere ruter. Se mere på www.julemaerkemarchen.dk 
 
 

Julestue torsdag den 6. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, hver 
deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir indpakket 

gave til en værdi af max 20 kr. Og du er mere end velkommen til at tage 
din samlever med! 
Vi vil gerne høre, at du/I selvfølgelig kommer: tlf. 2330 9343. Mail: osscout@gmail.com 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Dorte & Ole. 

 

 

Nytårstaffel, torsdag d. 10. januar kl. 18,30 - Bogfinkevej 37.                               
Traditionen tro, er det GildeClanen der står for aftenen og disker op med, 

lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om det bliver w……………? 

Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 2. januar på 2330 9343! 
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug, 

GildeClanen  
 

Fødselsdagsgildehallen, blev en rigtig dejlig aften ikke mindst med det gode fremmøde 

fra 2. gilde, selv var vi i 1. Gilde noget reduceret i antal, så alle måtte bidrage til 

gennemførelsen. 4 suppleanter skulle der til i gildehallen. 

Som sædvanlig var der en rigtig god stemning, en dejlig buffet og lidt hovedbrud omkring 

"Det gamle Nykøbing" , hvor "Pop" brillerede med sin viden! 

Tak til alle for den gode indsats!                                                                                     Ole S.  
  

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år! 
 
 
 

                 Ovstrup SpejderCenter 
”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 

Se hvad der sker på Facebook! 

 
 

 
 

KALENDER, december 2018 og januar 2019  

Søndag d. 2. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Torsdag d. 6. december: Julestue kl. 18.30.  

Torsdag d. 10. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. 

    

                              
 

http://www.julemaerkemarchen.dk/
mailto:osscout@gmail.com
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Den gamle redaktør  

Takker ærbødigst for de  

2 flasker vin som han  

 blev overrasket med 

lige før jul.        

                                 (Ser ud til at de er blev drukket) 

 

 

 

 

 

 

 

F 

g

fffe 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULEMØDET TORSDAG DEN 13. DECEMBER 2018 

En dejlig aften - STOR tak til 3. gruppe. 

Vi var 24 gildebrødre incl. gæster, som blev trakteret efter alle kunstens regler; det var både 

kulinarisk og underholdningsmæssigt. 

Hvem skulle tro, at Carsten i dén grad kunne 

agere "brud" i gruppens Luciaoptog? 

Pakkeleg og julesange blev der også tid til 

samt æbleskiver, gløgg, kaffe/te og 

hjemmebagte småkager. 

Vi sluttede med at synge omkring spejdernes 

juletræ. 

Endnu tak og godt nytår til nogle aktive 

gildebrødre. 

2. gruppe Birthe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 25. i måneden før. 

Opslagstavlen 
 

8 januar Nytårsgildehal 
 

Torsdag den 14. februar 

Gildemøde 

2. Nykøbing F. Gilde 
2 - n y k - f - g i l d e . w e e b l y . c o m  

 

mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 
 

            Redaktøren ønsker alle et godt nytår 

 

At huske i januar måned: 

Nytårsgildehal 10.januar kl.18.30 

At huske i februar måned: 

pt.intet anmeldt 

 

                Nytårsgildehal den 10.1.2019 

                                

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiolv3fnLbfAhXCliwKHbzRCX8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.nrasmindrupkirke.dk/&psig=AOvVaw0bi8x_goMpjj7JXFwjBMFc&ust=1545663749261884
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Gruppe 4 har fornøjelsen at invitere alle Gildebrødre til Nytårsgildehal i. 

          Sognegården, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing. 

Vi mødes kl. 18.30 til vandrehal, hvor der serveres et glas bobler og lidt 

chips. 

I Eftergildehallen vil der blive serveret 2 stykker smørrebrød, snaps, 

kaffe og kransekage. 

I skal selv medbringe øvrige drikkevarer til eget forbrug (vand, øl eller 

vin). Pris for alt dette – forventes at ligge under kr. 100 pr. person. 

Tilmelding: Gruppevis til Lotte senest den 5.1.2019. Telefon: 40203194 

På glædeligt gensyn  

Gruppe 4/ Lotte 

 

Årets julestue blev afholdt den 4.12. i Lions klubhus.  

Referat: 

Der var mødt 28 gildebrødre med ægtefæller til en rigtig hyggelig julestue. Der blev 

serveret dejlig julemad, og vi sang nogle julesange. Så skulle der dystes om rullen og 

da vi alle havde medbragt en pakke, skulle der rafles. Vi startede med at rafle til alle 

pakker var fordelt og derefter var det på tid. Der blev raflet under meget morskab, 

og da tiden var gået fik vi lov at pakke op. Der var så en som fik et billede af rullen og 

det var Erik Blach og da han jo er med i gruppe 2 som ægtefælle, blev det den 

gruppe der fik æren af at arrangere julestue til næste år. Herefter blev der serveret 

kaffe med julekager og snakken gik som sædvanlig lystigt. Vi slutte af med endnu en 

julesang og der blev ønsket glædelig jul. 

Vi siger tak for en hyggelig aften til gr. 3 

Ref. Gr. 1 Bodil 


