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Året 2021 er nu slut og vi skriver 2022 de næste 365 dage.
Årets slutning kalder altid på tilbageblik og fremtidsønsker…..
Så meget er forandret de seneste år, rundt omkring os og i Gilderne,
så nu må vi enten gøre noget ved det eller leve med det – hvad kan vi leve med
og hvad skal vi gøre noget ved, det må være nu der skal tænkes i nye bane i
Gilderne for at vi kan overleve og se en fremtid.
Hvis man kunne ønske sig en fremtid til Gilderne, så er det vel at vi finder nye
veje at gå, tænker nyt og mere kreativit – og samarbejder om at gå nye veje.

GODT NYTÅR 2022

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2021 - 2022

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

13. januar
4. maj
16. juni

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:
2022
Distrikstsgilderådsmøde – arr. 2. Nykøbing
Distriktsgildeting – arr. Sakskøbing
Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
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Lolland – Falster Distrikt
Vi håber, at alle har haft en god jul trods corona besværlighederne.
Nu står vi igen med en tid med usikre aftaler foran os.
Mange aflyser planlagte arrangementer i gilderne,
og sådan må det være indtil videre.
Imidlertid mener vi godt, at distriktsgilderådsmødet den 13. januar kan
holdes, da det er et begrænset deltagerantal.
Distriktsgildeledelsen ønsker alle gildebrødre et godt nyt år, hvor vi
forhåbentligt kan mødes til de planlagte aktiviteter.
Med gildehilsen
Victor Birch, Distriktsgildemester
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
torsdag den 13. januar 2022 kl. 18.30.
Sted: DUKA hytten, Poul Martin Møllersvej 6B¸4800 Nykøbing F.
Deltagere:
Gildernes & Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS, DUS og DIS er automatisk tilmeldt.
Gildernes GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet.

Dagsorden fremsendes pr. mail til Gildeledelsesmedlemmerne.
Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er kr. 70 pr. deltager, som opkræves af DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet.

Mødet starter med spisning kl. 18.30

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Merete Nilsson pr. mail: mereteogerling@gmail.com.
senest den 6. januar 2022.

Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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Maribo

Udvidet gildeledelsesmøde

www.sct-georg.dk/maribo

Vi håber det er muligt at samles til gildemøde
torsdag den 3. februar kl 19.00
i Ulvehytten
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

og vi håber, der er rigtig mange, der møder
op, så vi kan drøfte, hvad der rører sig i
gildet og hvad der er af planer i laugene.

Deadline: Den 20. i måneden før

Der bliver serveret en kop kaffe/te og en
småkage.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Fødselsdagsgildehal
den 23. november
Januar
5.
6.

Fælles gildegåtur -se forrige Liljen
Nytårsgildehal - AFLYST

Februar
3.
19.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februar-arrangement

Denne aften mødtes vi i ”Det gamle pakhus” i Qvades Gård, for at fejre vores 80 års
fødselsdag.
Vi startede med en velkomstdrink i Vandrehallen, hvor der samtidig var uddeling af
donationer til spejdergrupperne i Holeby og
Maribo samt de Grønne Pigespejdere i
Brandstrup.

Nytårsgildehallen er aflyst
Så blev vi desværre ramt af nedlukninger
igen, og det er meget beklageligt, at vi må
aflyse vores Nytårsgildehal den 6. januar.
Vi kan håbe, der bliver en mulighed for at
afvikle det senere, hvis der åbnes op midt/
sidst i januar.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
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Da denne del var overstået, gik vi ovenpå i
Byrådssalen til gildehal. I eftergildehallen
blev der serveret kaffe med boller og kringle samt en meget flot og lækker lagkage
med logo på. Det smagte rigtig dejligt det
hele.

Det var en hyggelig aften, og vi kunne
glæde os over, at det var lykkedes os at
mødes så mange uden aflysning pga.
corona.
Tak til alle for en hyggelig aften og til
Kulturelt laug for et godt arrangement.
Mette

Lisegrete havde til dagen bagt en fin julekage formet som et hjerte, og hun og Ole
havde også skrevet en fødselsdagssang,
som de sang for os.

Derefter var der uddeling af fødselsdagsgaver til de gildebrødre, som havde haft
rund/halvrund fødselsdag siden sidst.
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Afbud meldes til GK Birte Larsen 30 24 46 16 eller mail: birte_l@hotmail.com
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
Nytårsgildehal Aflyst
Tirsdag den 8. februar
dehal eller møde

Gil-

Gildemøde i december 2021….
Alt imens vi vandrede mellem grantræerne, kom erindringerne frem –

Gruppen som stod for JULEMØDET var velforberedt m/ navneskilte til træerne og
trailer, til at køre træerne til dørene.
Vi blev beværtet m/ kaffe af Gerner Olsen,
der i mere end 20 år har plantet og solgt
juletræer.

Var det en hare, der sprang over træet -ja, i HC Andersens eventyr føler træet sig
ydmyget og bemærker at året efter, må
haren gå uden om—det vokser sig stort
som de andre.
Ja, 13 gildebrødre plus en gæst mødtes i
”SOLVANG”, hvor der blev valgt og fældet
træer.

Vor egen kaffe og
gruppens
varme
æbleskiver
blev
nydt under halvtag
v/ VIRKETHUS, inden vi ønskede hinanden
GOD JUL og på gensyn i 2022!
Jytte K.

Vor Nytårsgildehal den 6. januar 2022 måtte Gildeledelsen desværre udsætte til på grund af
Coronapandemien. Gildeledelsen håber, at Gildehallen kan afholdes i februar, såfremt restriktionerne er ændret til den tid. Gildeledelsen vil give besked herom senere.
Den 10. marts 2022 er der Gildeting. Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal
fremsendes til Gildemesteren senest den 17. februar 2022.
Vigtigt: På gildetinget skal der vælges en ny gildemester, da jeg ikke ønsker genvalg. Det
har jeg allerede informeret om, da jeg blev valgt til gildemester i 2020.
Den enkelte gildebroder bedes overveje, om det ikke er en ønskepost for vedkommende.
Gildemester Kjeld Mikkelsen.
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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 2022:
Så har Coronaen, med alle dens varianter, igen indtaget vores samfund, hvilket
medfører aflysninger af planlagte arrangementer.
Julestuen blev aflyst, og det samme er sket med arrangementet Jul for ensomme.
Også Nytårsgildehallen må vi undvære.
Vi havde alle glædet os til det gode samvær, men vi må også vise samfundssind, og
holde os i ro.
I ønskes alle et godt Nytår 2022, med tak for gode timer i 2021,
Med gildehilsen
Annelis
Red.
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