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Typisk vil man byde det nye år velkommen og takke for det gamle år, men alting har været så
anderledes i år, så der er vel ikke meget at takke året for…. Men alligevel vil vi jo se tilbage og have
hver vores slags minder og historier med fra et år, meget anderledes end andre år jeg kan huske.
Dog er der også år der skiller sig ud for at være ekstreme med hensyn til f.eks. vejret = vinterkrigen –
varme somre – kolde somre og voldsomme storme.
Vi kan vel også huske tider med bilfrie søndage…
Dem der er ældre, kan også huske krigsårene og sådan kan vi blive ved, hvert år har sine gode eller
mindre gode sider. Vi mennesker må jo indrette os med de vilkår der gælder og få det bedste ud af
det der måtte komme, så lad os nu byde det nye år velkommen.

Godt Nytår til Jer alle

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 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:
2021
14 Januar
6 Maj
16 Juni

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing (AFLYST)
Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing
Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo
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Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at vi aflyser det planlagte Distriktsgilderådsmøde 14. januar
2021.
I skrivende stund vides ikke, hvornår det kan afholdes.
Hele distriktet kan se tilbage på et noget anderledes gildeår og vi håber, at vi kan få gang i vores respektive
gilder på den anden side af Corona-epidimien.
Det planlagte Distriktsforum blev ligeledes aflyst, men blev afholdt som et digitalt møde. Alle kan gå ind via
dette link
https://1drv.ms/u/s!AmgZS3FiaD_dg6Q5fXd8_woRTDHaIw?e=Jad0rL og følge med i, hvad der rører sig i
distrikterne.
Endvidere vil jeg opfordre til, at man går på Sct. Georgs gildernes hjemmeside og læser Nyhedsbrevene.
Slutteligt vil jeg ønske alle gildebrødre et godt og forhåbentligt aktivt nyt gildeår.

Mgh
Victor
Distriktsgildemester
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Vi håber, alle har det godt, og kan holde
humøret oppe trods de farer, der truer, og
vi kan glæde os til de lysere tider, hvor vi
kan se mere til hinanden.
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Godt Nytår.
Med nytårsgildehilsen
Gildeledelsen

Vandretur onsdag den 6. januar
Årets første Vandretur for gildebrødre fra
Maribo, Sakskøbing og Nykøbing foregår
omkring Naturpark Maribosøerne.
Som de andre gange mødes vi den første
onsdag i måneden, som i januar er den 6.,
og vi mødes ved pumpestationen på Søvej
kl. 10.

Januar
7.

Nytårsgildehal - AFLYST

Februar
3.
20.

Udvidet gildeledelsesmøde
- AFLYST
Februar arrangement - AFLYST

Kære gildebrødre
I gildeledelsen havde vi håbet at kunne starte året med en Nytårsgildehal, men den må
aflyses på grund af den store smittespredning. Ligeledes må vi aflyse det udvidede
gildeledelsesmøde og Februararrangementet, da forsamlingsforbuddet fortsætter til
slut februar.

Vi går gennem skoven til Skelsnæshytten,
hvor vi drikker kaffen. Der er plads nok i
hytten til at holde korrekt afstand.
Når vi kommer retur til bilerne, kan vi køre
søen rundt, og hvis der er stemning for det,
kan vi gå ind og se Barokhaven ved Søholt
gods.
Med gildehilsen
Gutte

”Julemøde” på Kråruplund
Tirsdag den 15. december havde gildeledelsen indbudt til et lille udendørs arrangement
på Kråruplund, da vores julemøde og andre
arrangementer i gildet er blevet aflyst p.g.a.
covid-19 restriktionerne.
Vi, der mødte op – med behørig respekt for
covid-19 restriktionerne – havde en rigtig
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hyggelig eftermiddag. Det havde regnet
hele dagen, men da vi mødtes kl. 14 på
Kråruplund, var regnen ophørt, og vi kunne
bl.a. nyde den nye bålhytte, som er blevet
opført her i efteråret.
Efter en lille dejlig gåtur rundt i skoven ved
Kråruplund, serverede gildeledelsen dejlig
gløgg og æbleskiver for os, og vi kunne
nyde, at vi kunne være sammen med gildebrødre, som vi ikke har set i lang tid.
STOR tak til gildeledelsen for et godt initiativ og dejligt, at vi kunne være sammen –
med behørig afstand – så vi kunne ønske
hinanden glædelig jul og et godt nytår.
Jeg vil ønske alle gildebrødre og deres
familier en rigtig glædelig jul og et rigtig
godt nytår 2021, hvor vi forhåbentlig kan
mødes igen i gildet.
Besse
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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

KALENDER, december 2020 og januar 2021
Søndag d. 6. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med!
Julestue i december hver for sig!
Nytårsgildehal og nytårstaffel ? aftales senere pr. tlf./mail.

Dødsfald - Kirsten Storck døde i oktober måned efter lang tids sygdom. Kirsten
har været gildebroder i 41 år og altid mødt op til gildehaller og arrangementer i
gildet. Kirsten har dog ikke kunnet deltage aktivt de sidste par år på grund af
sygdommen, men har fulgt med på sidelinjen og havde den holdning at det, at
være gildebroder var for livet! Vi vil savne hende i vore kreds Ære være Kirstens minde!
Gildeledelsen

Virtuel Julemærkemarch
søndag d. 6. december
Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene tag venner, kolleger, familien og hunden med på turen med start fra
hjemmet, sammen og hver for sig Se mere på www.julemaerkemarchen.dk

Året 2020 er ved at rinde ud! Et noget usædvanligt år, hvor vi
har mærket hvordan det er, ikke at kunne være sammen og hygge os med
de aktiviteter vi planlagt og glædet os til - vi må som så mange andre have
lidt tålmodighed - for at passe på os selv og hinanden - efter forlydender
er der måske et lys for enden af tunnelen! - så vi med forsigtighed kan
starte op så småt efter nytåret med en nytårssammenkomst sidst i januar
eller februar!
Alting har ikke stået helt stille - i Sørup er der, her i efteråret, plantet
træer for at lave grupper af lejr- og aktivitetspladser - vi vil blive i kontakt
i vores gilde på telefon og mail - og komme godt ind i det nye og forhåbentlig mere normalt år!

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!

6

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
Fysiske møder Er Corona-AFLYST

Tillykke med de 75
Harry Fynsk 26/1
40 år’s jubilæum
Kjeld Mikkelsen 14/1

Vor skatmester Amys 2-årig valgperiode udløber også, og hun ønsker ikke genvalg.
Flere gildebrødre må nu overveje, om det
ikke snart er deres tur til at indtræde i gildeledelsen.
Med Gildehilsen og Godt Nytår.

Kære Gildebrødre.
I ønskes alle et godt og glædeligt Nytår.
Julen 2020 blev for os alle sammen noget
anderledes, end vi var vant til og havde
planlagt.
Det blev ikke til mange fælles gildemøder,
vort Gilde har haft i 2020. Senest har Gildeledelsen måtte aflyse vor traditionsrige Nytårsgildehal. Men, hvis vi alle er raske og fri
for Corona, kan vi godt leve med alle aflysningerne.
Såfremt samfundet får styr på Coronavirussen, vil Gildeledelsen gennemføre Sct.
Georgs Gildehallen til april under mere festlige forhold.
Men inden da skal vi have afholdt et Gildeting den 11. marts 2021, som gruppe 4 vil
planlægge for os.
Selvfølgelig under forudsætning af, at Samfundet er åbnet op.
Til Gildetinget den 11. marts 2021 skal vi
have en ny kansler.
Carsten er suppleant efter Solveig, og han
stiller ikke op som kandidat til kanslerposten.

Kjeld Mikkelsen.GM.

Mindeord.
Før jul fik vi den triste meddelelse, at vor gildebroder Fritz var afgået ved døden. Fritz
havde de senere år haft et dårligt helbred. Da han fik solgt sit hus i Idestrup, boede han på plejehjemmet i Væggerløse. Fritz
blev først i december indlagt på sygehuset i
Nykøbing, hvor han afgik ved døden.
Fritz er født den 1. december 1939 i Viborg
og er uddannet læge. For De Danske Spejderkorps var Fritz i perioden 1950 til 1955 leder i Viborg Trop.
Fritz blev optaget som gildebroder den 9. januar 2003 i 2. Nykøbing. I perioden 20042008 var han distriktets skatmester.
Som DGS gennemførte han, at distriktet ikke
udsendte medlemsopkrævning. Gilderne
måtte selv under eget ansvar indbetale det
korrekte medlemsbeløb til distriktet. Denne
forordning er stadig gældende.
Ved gildemøderne deltog Fritz ivrigt med sine
meninger og holdninger, for det meste af seriøs karakter, og ved Gildets aktiviteter deltog
Fritz med ildhu, så længe hans helbred tillod
dette. Fritz beklagede sig aldrig over sit helbreds forfald.
Æret være Fritz´s minde.
Kjeld Mikkelsen GM.
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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
Januar 2021:

Godt nytår
På vegne af Gildeledelsen vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår.
Vi sætter alle vores store forhåbninger til, at 2021 på bliver et mere normalt år.
Desværre må vi starte året med at aflyse planlagte arrangementer.
Følgende arrangementer er aflyst:
Virksomhedsbesøg den 11.1.2021.
Jubilæumsgildehal den 19.1.2021.
Socialt arrangement i februar 2021.
Gilderådsmøde den 2.2.2021.
Vi satser fortsat på at kunne afvikle Gildeting den 15.3.2021.
Derfor skal gruppeledere m.fl. indsende beretning fra året 2020 til Lone inden udgangen af januar.
Gruppelederne får nærmere besked pr. mail, direkte fra Kansleren.
Gildehilsen Anne-Birthe.
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Tillykke Inge - 60 års gilde Jubilæum.

Den 19.1.2021 skulle vi have fejret, at Inge har været i vores gilde i 60 år.
Din optagelse foregik på Central Hotellet i Sakskøbing, hvor tre spejderpiger i uniform, Du, Sanne
og Asta stod foran højbordet. En højtidelig aften, som du mindes med glæde.
Gildearbejdet og alle aktiviteterne gennem dine 60 år har betydet meget for dig, familien og ikke
mindst os andre i gildet. Du er god til at holde fast i at bevare ”gildeånden”.
Du blev ret hurtigt herold. Den gang blev der afholdt heroldkursus og der var mange opgaver, som
herolden varetog.
Senere blev du kansler i en periode. Men det vi alle husker dig bedst for, er alle dine aktive år i
”kretativgruppe”, hvor julemarkeder og påskemarkeder var fyldt med jeres mange fine kreationer.
Vi ved, at du elskede jeres møder, hvor I var sammen om at fremstille nisser, forklæder, dukketøj
osv. Jeres bod havde mange faste kunder.
Du har også været med i de år, hvor de store byfester blev afviklet. Hvem husker ikke fx
”Laredofesten”. Årene med opstart af Børnehaven Saxtorp og indretning af Vandrerhjemmet.
Du er fortsat aktiv i gruppearbejdet og bidrager med rigtig gode vinkler til det fortsatte
gildearbejde.
På gildets vegne vil jeg gerne sige dig 1000 tak for dit store bidrag til Sakskøbings gildet i igennem
60 år.
Gildemester Anne-Birthe.
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Referat fra vandretur i december 2020.

Foto: Anne-Birthe

Onsdag den 2.12.2020 mødtes 14 glade gildebrødre fra Maribo og Sakskøbing i Stubbekøbing.
Dagens gåtur gik via Anlægget, hvor vi så lysthuset, Hjertesøen, den nye 100 meter bro og badebroen. Via
Dosseringen og Havnen gik vi til Kongsnæs og Ore Strandpark.
På Ore Strandpark var vi inviteret til kaffe og lækkert brød hos Lena og Kaare i deres skønne sommerhus.
Herefter gik turen gennem sommerhusområdet tilbage til udgangspunktet.
Skøn tur, dejlige samtaler, gode grin og samvær.
Vi ses næste gang den i Maribo den 6.1.2021.
Referent: Anne-Birthe, Sakskøbing Gildet.
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