
 
 

 

 

 

Endelig er der lys forude, over os og omkring os – vi har længtes efter at mærke 

varmen, komme ud og komme hinanden ved. 

 

 

Når man føler at man har ligget i hi, er det skønt at 

vide at årets længste dag er forude – en dejlig 

sommer er nu på vej og vi kan føle os (næsten) frie 

igen.  

Og nu kan vi mødes mange flere igen, føle værdien 

af samværet i vore Gilder, skabe grobund for et nyt 

gildeår og reflektere over hvad vi savnede……. 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE  
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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 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: 
Ikke flere annonceret. 

 
 

  
 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Referat: Friluftsgildehallen i Kråruplund onsdag d. 16. juni. 

 

Mange gildefolk og fæller var mødt op til friluftsgildehallen i de skønne grønne omgivelser og det flotte 

sommervejr! 

Der var rigtig god stemning og en klar glæde over igen, at kunne være samlet om et arrangement for alle 

gilderne i distriktet. 

Gildehallen var ledsaget af dejlig levende musik! 

Victor hold en gildemester tale inspireret af at det havde været Valdemarsdag og danskernes forhold til 

dannebrog. Det var bl.a. historien om hvor gammelt vores flag er, og om hvordan det blev vores og ikke 

mindst at det er blevet hele folkets eje. I rigtig mange år var det forbeholdt de kongelige, flåden og senere 

handelsskibe. Det danske flag bliver flittigt brugt i alverdens anledninger, ud over de officielle flagdage og 

mon ikke mange fodboldfans håber på, at det skal vifte ekstra meget i den kommende tid! 

Gerner holdt ” 5 minutter”, med humor og stof til eftertanke. Han havde taget udgangspunkt, i en sang han 

huskede fra sin højskoletid, som ung.  

Sangen: ”På det jævne, på det jævne! 

- Ikke i det himmelblå! – 

- Dér har livet sat dig stævne, 

- Dér skal du din prøve stå! 

- ……….. 

Han havde tænkt meget over at det ikke lød særligt ambitiøst og haft svært ved at forstå den dybere 

mening med teksten. Med alderen kom dog et andet og dybere perspektiv og han sluttede med at minde os 

alle om at være tilfreds med alt det vi har og gode liv vi lever, i stedet for at fokusere på det vi måske ikke 

har eller når! 

Derfor skal lyde en tak til begge talerne, for en indholdsrig gildehal! 

Efter gildehallen gik vi til det medbragte traktement. I år med strålende som og læ ved spisepladsen. 

Kl. 21 samledes alle så om lejrbålet og et gammelt og velkendt sanghæfte fra tiderne med Økseløb! 

Det var sange alle kendte og sang med på, og et fest indslag fik vi også! Gerner ledede os igennem ”Min hat 

den har tre buler”, med fagter som vi fulgte efter bedste evne! Dette affødte både latter undervejs og 

klapsalve til Gerner for indsatsen. 

Efter ”Nu er jord og himmel stille”, var det tid til opbrud.  Mage gik en tur til vandet for at nyde 

solnedgangen inden hjemturen begyndte. 

Tak for en dejlig aften i gildefællesskab! 

Ref. Annette Brylle Hansen 

 

 



Skulle nogen have lyst, er i hjerteligt velkommen 
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Sct.Georgs Venne-Træf 2021. 

 
Er aflyst grundet corona ! 

 

 
Men der er stadig generalforsamling – alle er velkomne !   

 

Vi har desværre i bestyrelsen måtte indse at et træf i år ikke er muligt i disse corona tider. Da vi stadig ifølge 

vedtægter §2 skal afholde generalforsamling, vil i sammen med denne finde indkaldelse til generalforsamling, samt 

indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.  

 

Dette skyldes at dele af bestyrelsen ikke ønsker at fortsætte. Hvis der ikke kan findes en ny bestyrelse, må foreningens 

formål anses som bortfaldet, og en afstemning om nedlæggelse skal foretages. Hvis 2/3 af medlemmer ikke er tilstede, 

skal dette gøres på ekstra ordinær generalforsamling, som vi derfor indkalder til i umiddelbar forlængelse af 

generalforsamlingen. 

 

Vi skal understrege at alle selvfølgelig er velkommen, men har man ikke et gældende medlemskab, skal en 

indmeldelse finde sted umiddelbart før generalforsamling, for at have stemmeret. 

 

Med venlig hilsen 

Formand Espen Buch Kristensen 

Onae31@gmail.com 
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Indkaldelse  
til Generalforsamling 

i  ” Sct. Georgs Træf-venner.”  
I h.t. vedtægternes § 4. 

 

Lørdag den 24. juli 2021  kl. 14 
 

 På Stubbekøbing Campingplads. 

 Gamle Landevej 4 

 4850 Stubbekøbing. 

Dagsorden : 

 

1. Valg af dirigent og referent 
 

2. Formanden aflægger beretning 
 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. Regnskabsperioden 

er 2 kalenderår, og løber fra 1.jan til næstfølgende 31. dec. 

Kontingentet fastsættes for den næste periode. 
 

4. Nedsatte udvalg og laug aflægger beretning 
 

5. Indkomne forslag.  
 Forslag til behandling  skal være formanden i hænde senest dagen før generalforsamlingen. 
 

6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 

 (p.t. er der 5 : Espen, Peer, Anny, Nina, Lisbeth. 

 Suppleanter : Axel og Kirsten) 
 

7. Valg af mindst 4 højst 6 bestyrelsesmedlemmer og 2  suppleanter . 

(Hvis bestyrelse ikke kan findes, må det tolkes som at foreningens 

formål bortfalder i h.t. §9 i vedtægter) 
 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 (p.t. revisorer : Dorte S og Irene P. Suppleant : Ole S.) 
 

9. Eventuelt 

 
Alle er kun valgt for 2 år ad gangen, så alle er på valg. 

 

Formand:  Espen Buch Kristensen 

  onae31@gmail.com 

mailto:onae31@gmail.com
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Indkaldelse  
til ekstra ordinær generalforsamling 

i  ” Sct. Georgs Træf-venner.”  
I h.t. vedtægternes § 9. 

 

Lørdag den 24. juli 2021, en halv time 

efter generalforsamling. 
 

 På Stubbekøbing Campingplads. 

 Gamle Landevej 4 

 4850 Stubbekøbing. 

Dagsorden : 

 

1. Nedlæggelse af Sct. Georgs træf venner. 

2. Overdragelse af foreningens formue samt ejendele. 
 

 
 

 

Formand:  Espen Buch Kristensen 

  onae31@gmail.com 

mailto:onae31@gmail.com
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

 
 

 

Juni 
 

16. Friluftsgildehal på Kråruplund 

 (invitation andetsteds i Liljen) 

28. Gildeting og Sct. Georgs gildehal 

 

Juli 
 

Ingen arrangementer 
 

August 
 

13. Teateraften i Hylddalen 

18. Opstartsmøde 
 

 

Jubilæer i 

juni 
 
 

 

  3.  Birte Christiansen – 40 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

 

Gildeting og Sct. Georgs gildehal 

mandag den 28. juni 
 

Gildeledelsen og Spejderlauget indbyder 

hermed til Gildeting og Sct. Georgs gilde-

hal mandag den 28. juni i Sognets Hus. 

 

Vi starter kl. 17, hvor vi afholder Gildeting. 

Dagsorden m.m. er tidligere udsendt den 

26. februar. Efterfølgende er der spisning 

bestående af sild og smørrebrød. 

 

Når det er klaret, afholder vi ca. kl. 19 Sct. 

Georgs gildehal, og da der skal ske væbner-

optagelse, er det en lukket gildehal.  

 

Da vi alle har betalt kontingent i corona-

perioden, har vi besluttet, at der denne aften 

er gratis deltagelse.  

 

Tilmelding senest den 14. juni til Besse på 

mail besse.j@email.dk. 

  

Med gildehilsen 

Gildeledelsen og Spejderlauget 

 

 

Opstartsmøde i august 
 

Opstartmødet efter sommer vil finde sted 

den 18. august. Mere i næste nummer af 

Liljen. 

 

Gildeledelsen 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:besse.j@email.dk
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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  

 

Nu er vi klar igen (håber vi) og alle er ved godt mod så vi 
med de nødvendige forholdsregler kan ses igen - vi 

lægger ud med vores arrangement som aftalt i juni, med - Ja 
det var teksten sidste år - så jeg foreslår at vi mødes til en 
aftentur her i juni - og som tidligere skrevet mødes til et 
festligt arrangement i august, hvor vi har to 25 års jubilæer (jeg 
foreslår tirsdag den 17. begge tirsdage kan selvfølgelig ændres)! 
 

Aftentur "ud i naturen".!  
Tirsdag den 22. juni kl. 18.00, hvor vi mødes - 

 indtil videre på Bogfinkevej, ændres det får du besked!  
 

Jeg tænder op i grillen og Dorte fabrikerer kartoffelsalat og en 
mixsalat, så du skal til eget forbrug medbringe drikkelse, kød, 
fisk eller? til grill!  
 

Vi besigtiger det nære skovområde, hvor Tingsted å slynger sig 
nær Cykel Cross banen og skovtursplads mm., mens grillen 
varmes op! 
 

Da det er længe siden vi har kunne mødes er der en del at 
snakke om og fortælle, men vi kan nok få et par minutter til 
lidt kalendergymnastik!                    
I skrivende stund er der indkaldt til ekstraordinært distriktsgildeting - det 

bliver spændende hvad der kommer ud af det og hvad det betyder for os!  
                                                                              Jeg glæder mig til vi ses Ole S. 

                                                          
Festligheden i august er der mere om i Liljens august nr.                                         

 
     "Amagerhuset" i Sørup på  
        Ovstrup SpejderCenter 
  
       Gildeliv er også friluftsliv!       
 Se mere på nettet om   

                             "Ovstrup Spejdercenter" 
    

 
 

KALENDER, juni, juli og august 2021: 

Tirsdag d. 22. juni:  Aftentur. 

Tirsdag d. 17. august: Gildemøde  - et eller andet sted! 

Evt. andre arrangementer, friluftsgildehal, distriktsarrangement mm.  

se nærmere i Liljen. 



9 
 

FEST – FEST – FEST nu skal der være fest….. 

Endelig må vi samles igen og der er meget at fejre og samles om, efter mere end 1 års Corona 

pause, men nu sker det sandelig– 

Der indbydes til stor festdag 

I Charlotte Kryøers spisestuer skal vi samles den 15. juni kl. 18 

Sct. Georgs gildehal med indsættelse af nye i gildeledelsen  

og efterfølgende fejring af jubilarer og runde dage. 

 

Vi kender jo stedet for alt det hyggelige, fin service og den gode mad og de kan byde på, det er jo 

en tradition at vi holder vores Nytårsgildehal her, men nu er årstiden anderledes med mulighed 

for at få en lys og lun aften, både ude og inde. 

Gildeledelsen har sat alt ind på at vi få en fest, så der er et stort tilskud til denne særlige aften. 

Egenbetaling er kun 150 kr. for lækker mad samt 1 glas vin eller øl 

og efterfølgende kaffe med lidt godt til. 

 

Tilmelding til Flemming senest 7. juni på mail:  

fsunke49@gmail.com eller evt. 3069 7005 

 

  Vel mødt hos  

Charlotte Krøyers spisestuer  

i sommerdragt…. 

 

Gruppe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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. 

mailto:fsunke49@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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 Humanitært laug har ikke ligget stille under Corona 

I vores lille laug har vi holdt møder gennem det sidste år, når vi syntes  

det var forsvarligt – alle i privat regi. 

 

Lauget har gennem årene leveret huer til fødeafdelingen på sygehuset  

i Nyk. F, de mindste huer sendes videre til afdelingen for tidligt fødte på  

Slagelse sygehus.  

Samt en del trøstedyr som fordeles efter behov. 

Susanne, Birte, Inge, Amy og Anne-Marie er flittige, så det er blevet til rigtig mange huer og trøstere, som 

personalet og helt sikkert også patienter bliver meget glade for. 

Birte og Gurli har desuden strikket dejlige sokker til brugerne på Perronen. Lis sørger for at de kommer til 

Perronen, så de kan give varme til brugerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos er kun et meget lille udsnit af alle de ting der er leveret videre. 

   

Gruppe 1 har holdt Gruppeafslutning den 19. maj 2021 den skal i ikke ”snydes” 

for, dog skal i arbejde lidt for at se beretningen 😲 I skal klikke her: 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppeafslutning-den-19-maj-2021.html  

 

 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppeafslutning-den-19-maj-2021.html
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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 

Juni 2021: 

 

Erik Mortensen fylder 70 år den 12. juni 

 Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen 

 

Den 22/4 blev Gerners 50 års gildejubilæum fejret på Kråruplund, og gildemester Anne-Birthe 

fæstede 50 års nålen på Gerners trøje. 

Hanne Knudsen forevigede øjeblikket. 

 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

Hilsen redaktøren. 


