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Måneden er opkaldt efter Jupiters hustru, Juno.  
Hun var ægteskabslykkens gudinde. 

Hun blev også kaldt Himlens og Jordens dronning. 
Ældre dansk navn: Skærsommer. Wikipedia 

 
Skal vi ikke ønske hinanden en rigtig dejlig sommer 

Forside: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Juni


2 
 

 
 

 

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 
 

 

18. Juni Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør Maribo Gilde. 
17. september Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing. 
24. Oktober. Fellowshipday. 
2. November. I-Dag i Haslev. 
  
2020 
 

 

16. januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing. 
5. maj Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing. 

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND 

 

Hvor smiler fager den danske kyst! 

Distriktsgildeledelsen i Lolland-Falster Distrikt 
 
INDBYDER HERMED TIL FRILUFTSGILDEHAL 

TIRSDAG DEN 18. JUNI 2019 KL. 18,00 PÅ KRÅRUPLUND, Krårupvej 31, 
Sakskøbing. 
 
 PROGRAM 
 
Kl. 18,15 vil Maribo gildet fejre Birgit Thisteds 60 gildejubilæum med en 
forfriskning. 
 
Kl. 19.00 Friluftsgildehal  
 
Derefter spisning af den medbragte mad 
 
Hygge ved lejrbålet 
 
Kl. ca. 21,30 Solnedgang over Smålandshavet. 
 
Alle medbringer stole til at sidde på i gildehallen – og egen mad og drikkevarer. – 
Der er opstillet borde og bænke til spisningen. Distriktsgildeledelsen håber at rigtig 
mange gildebrødre og ledsagere vil deltage i denne aften. 
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Der står sommertid i kalenderen og det er tid til sommerafslutning 

 
Gruppe 3 inviterer til sommerafslutning den 13. juni kl. 18  

Sted: Døllefjælde-Musse Naturpark, Pilestræde, Store Musse 

Som sædvanligt medbringer I mad, drikkevarer og kaffe/te –gruppen sørger for kage til dessert. 

Der er siddepladser på stedet, derfor er det IKKE nødvendigt at medbringe borde og stole. 

Vi skal spise, synge, snakke og forlyste os på forskellige måder….. 

HUSK det varme tøj, da vi skal være udendørs, forhåbentlig oplever vi en dejlig sommeraften men 

VÆR BEREDT 
 

Hvis det bliver for dårligt vejr, har vi dog et alternativ. 

Hvis dette bliver tilfældet, gives besked til alle gildebrødre senest kl. 16 på dagen.  

 

 

 

Det er muligt at parkere 

helt tæt på bålhytten. 

 

Vi glæder os til en 

hyggelig afslutning på 

dette gildeår. 

 

 

Vel mødt 

Gruppe 3 

 

 
http://www.doellefjaelde-musse-naturpark.dk/15187504 

 

http://www.doellefjaelde-musse-naturpark.dk/15187504
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Juni 
 

18. Friluftsgildehal på Kråruplund 

 

Juli 
 

Ingen arrangementer 

 

August 
 

15. Gildemøde 

 

 

Fødselsdage i 

juni 

 
 

 

  4. Birgit Thisted – 90 år 

21. Grethe Bjerndrup – 70 år 

25. Karen Grethe Larsen – 75 år 

 

 

 

 

Fødselsdag i 

juli 
 

 

 

31. Hanne Hansen – 65 år 

 

Jubilæum i 

juni 
 
 

 

13.  Birgit Thisted – 60 år 

 
Gildet ønsker alle hjertelig tillykke 

 

 

Birgits jubilæum 
 

Birgits jubilæum vil blive fejret i forbin-

delse med Friluftsgildehallen på Krårup-

lund den 18. juni, hvor Maribo Gildet er 

vært ved et glas bobler inden gildehallens 

start (se distriktsgildeledelsens indbydelse 

andetsteds i bladet). 

  

Vi vil gerne opfordre alle til at møde op og 

være med til at fejre Birgit. 

  

                        Gildeledelsen 

 

 

Sct. Georgs gildehal den 25. april 
 

Torsdag den 25. april - hvor vejret var højt, 

havde Julelauget inviteret til Sct. Georgs 

gildehal i Ulvehytten. Der var mødt ca. 30 

gildebrødre op.  

 

Det var en lukket gildehal, da der skulle 

optages 2 nye Gildebrødre, nemlig Lene og 

Kåre, som altid har været meget aktive 

indenfor spejderverdenen, og som også har 

mødt hinanden ad den vej. Under afholdel-

sen af selve gildehallen, blev der taget god 

hånd om vores gæster i Mejsehuset.  

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Ved gildehallen holdt Connie flotte 5 mi-

nutter, som bl.a. havde budskabet om, at 

man skal huske at nyde livet – ikke tage det 

for givet - men være glad for hver gang 

man kan stå op til en ny dag – hvilket gav 

stof til eftertanke.  

 

Derefter havde Julelauget sørget for, at vi 

fik nogle lækre tærter med grønne salater 

og til dessert en dejlig citronfromage – alt 

hjemmelavet – det var superdejlig mad. 

 

         
 

Som altid gik snakken lystigt og efter kaf-

fen underholdt Victor lidt med, hvad der 

rører sig i forhold til Sct. Georgs gilderne 

på landsplan, bl.a. problemet omkring det 

faldende medlemstal.  

 

Efter nogle timer sammen blev det tid til at 

sige tak for en hyggelig aften til alle, og tak 

til Julelauget for et rigtig godt arrangement. 

 

Med stor gildehilsen 

Mette 

 

 

Forårstur til Rügen 3.-5. maj 
 

17 Gildebrødre, nogle med påhæng, deltog i 

turen til Rügen. Det her med foråret var 

ligesom lagt lidt på hylden, i hvert fald 

fredag og lørdag, men bortset fra en enkelt 

haglbyge var vejret såmænd ganske udmær-

ket på hele turen. 

 

3 biler tog færgen fra Gedser til Rostock, 

mens en enkelt bil tog Rødby-Puttgarden. 

Efter et kort besøg i BorderShop, gik det 

raskt af sted til Binz, hvor vi blev indlogeret 

på det skønne Rugaard Strandhotel.  

 

Inden vi skulle spise aftensmad, mødtes vi 

til en velkomstdrink i et fornemt samlings-

lokale. Maden var en dejlig buffet, hvor vi 

havde det næsten for os selv, så vi kunne 

sidde og nyde det hele. Efter maden mødtes 

vi til lidt hygge hos Erling og Merete, som 

var indlogeret nærmest i en suite. 

 

Efter den obligatoriske morgenbitter, kørte 

vi til Lohme, hvor vi startede på en vandre-

tur, der viste sig at være i alt små 14 km 

lang. De fleste tog hele den skønne tur, 

mens resten deltog på enkelte etaper. På vej 

tilbage til vores hotel gjorde vi et kort op-

hold ved Prora, som er et meget spektaku-

lært ca. 4 km langt byggeri med feriebolig-

er, Hitler lod opføre til arbejderbefolknin-

gen.  

 

Da vi havde spist aftensmaden, som igen 

var en overdådig buffet, var der lidt hygge-

ligt samvær, inden alle ganske trætte på 

både legeme og sjæl gik til køjs. 

 

Næste dag, efter morgenmaden og morgen-

bitteren, kørte vi i elektrisk biltog ca. 5 km 
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til Granitz Jagtslot, hvor vi fik en guidet 

rundvisning. Slottet blev bygget i 1837 – 

1851 til Prins Wilhelm Malte 1. zu Putbus. 

Hovedattraktionen er en støbejernsvindel-

trappe, der med 154 trin fører op til det 38 

m høje tårn, hvorfra der er en vidunderlig 

udsigt. 

 

Så var det ellers blevet tid til hjemturen. På 

vejen gjorde vi holdt ved et større traktør-

sted med flere butikker og også et bryggeri, 

hvor nogle købte et par special-øl. Vi fik 

serveret 2 stk. dejlige smørrebrød samt øl 

og vand. Vi var tilbage i Maribo kl. 22.30 

efter en meget fin weekend.  

 

En stor tak til formand Susanne og ”lær-

ling” Mette. 

 

Hanne og Per 

 

 

Spejderlaugets byløb den 22. maj 
 

Onsdag den 22. maj deltog 90 spejdere og 

ledere fra Maribo Spejderne, Aztekerne fra 

Holeby og De grønne pigespejdere i Brand-

strup i Spejderlaugets byløb.  

 

Spejdere og ledere var inddelt i hold på 

tværs af grupperne og besøgte steder i 

Maribo, som man normalt ikke kan besøge.   

 

Holdene besøgte:  

• Byrådssalen, hvor borgmester Holger 

Schou Rasmussen fortalte om byrådets 

arbejde, antal indbyggere i Lolland 

kommune og i Maribo m.m.  

• Domkirken, hvor de fik historien om 

kirken, og besøgte loftet. 

• Klosterruinerne, hvor historien om 

klosteret og Maribo blev fortalt. 

• Logen Urania, hvor holdene kom ind i 

logesalen, og hørte om symboler i salen 

og om logens arbejde. 

• Nørregade Teatret, hvor Jesper Jørgen-

sen viste rundt og havde sørget for, at vi 

også kunne slutte af med pølsespisning i 

lokalerne. 

Undervejs skulle holdene svare på nogle 

spørgsmål og det lød til, at alle havde hørt, 

hvad de havde fået fortalt, da alle svarede 

rigtigt på spørgsmålene. 

 

De tilbagemeldinger, som vi fik lige efter 

løbet lød på, at alle var glade for at have 

besøgt steder, som man ikke normalt kan 

besøge og havde haft en god tur rundt i 

Maribo. Dejligt, at vi kunne være i Nørre-

gade Teatret til afslutning. 

 

Tak til de gildebrødre, som deltog. 

 

”Besse” 

 

 

 
  

Ferietid kan øjnes forude. Også i gilderegi. 

  

Efter Friluftsgildehallen den 18. juni går vi 

på ”sommerferie” og ses først igen til op-

startsmødet den 15. august. 

  

Den dag regner jeg til gengæld med at se jer 

alle sammen, da der er vigtige ting at tage 

stilling til forud for Landsgildetinget i sep-

tember. 

  

Rettidigt indkomne forslag vil blive rund-

sendt først i august, så I har tid til at gen-

nemgå materialet forud for mødet. 

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer – 

selvom jeg selvfølgelig håber at se mange 

af jer til Friluftsgildehallen. 

  

Med gildehilsen 

Susanne 
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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  

 

Sct. Georgs aften, blev holdt hos Beate og Leif. Gildemesteren åbnede den korte 
friluftsgildehal med lykønskning til Kirsten Storck med de 40 år som gildebroder og 
overrakte en kurv med lidt godter i anledning af dagen, Anja oplæste højtideligt Sct. 
Georgs budskabet, gildemesteren sørgede for at løftet blev fornyet og lukkede 
gildehallen.  
Beate havde fremtryllet en herlig festmiddag, med en dejlig steg, en herlig salat og 
rabarberkage til kaffen, Kirsten Storck leverede nogle gode flasker rødvin til stegen, 
den sædvanlige snak om mangt og meget var der også.   
Tak til Beate og Leif for en rigtig god aften! 
 

Aftentur til Ovstrup SpejderCenter!  
Torsdag den 13. juni kl.18.00. 

Flere har ønsket, at aftenturen i juni gik til Amagerhuset i Sørup, hvor der 
er sket en hel del.  

Så - pak madkurven, lidt drikkelse, evt. kaffe og kage! 
Vi mødes ved Amagerhuset, besigtiger centeret, får en gennemgang af 
kommende projekter og helt sikkert en god snak om "de gode gamle dage" 

Jeg hører gerne om du kommer på tlf. 2330 9343.         Vi ses Ole S. 
 

Centeret har overtaget et ca. 100 m2, stort cirkustelt                              
 

Sct. Georgs Træf-Venner? - selvfølgelig skal mange af os på TRÆF i 

uge 28, nogen i vort gilde har længe været i gang med planlægning og vi andre 

vil bruge lidt tid til forberedelserne, når der er træf er der selvfølgelig altid nogle 
fælles opgaver der skal løftes  og så er der ture og aktiviteter, alt sammen noget 

der kan læses om på Sct. Georgs Træf-Venner hjemmeside og i Liljen, det bliver 
som altid en hyggelig og inspirerende oplevelse.  
Er du ikke træfdeltager er velkommen til at aflægge os et besøg også til 

frifuftsgildehallen! 
Træffet afholdes fra lørdag den 7. til fredag den 12. juli på Ovstrup 

SpejderCenter - det er noget helt specielt når gildebrødre m. familie, børn, 
børnebørn fra hele landet er sammen om noget i en hel uge. 

"Tag med kammerat i vor glade flok - 
af livsmod og humør kan du aldrig få nok!" 

 

KALENDER, maj, juni og juli 2019: 

Torsdag d. 9. maj: Distriktsgildeting. 

Torsdag d. 13. juni:  Aftentur til Amagerhuset. 

Tirsdag d. 18. juni: Distrikt friluftsgildehal Kråruplund, se her i Liljen. 

Lørdag d. 7. til fredag d. 12. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2019, Sørup.    
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HUSK det varme tøj, da vi skal være udendørs, 
forhåbentlig oplever vi en dejlig sommeraften 

men  VÆR BEREDT 

Hvis det bliver for dårligt vejr, har vi dog et 

alternativ. 

Hvis dette bliver tilfældet, gives besked til alle 

gildebrødre senest kl. 16 på dagen. 

Det er muligt at parkere helt tæt på bålhytten. 
 

Vi glæder os til en hyggelig afslutning på 

dette gildeår. 

Vel mødt Gruppe 3 

 

Resultater fra gruppearbejde sæson 

2018/19 

Traditionen tro fortalte de enkelte grupper om 

resultatet af vinterens udfordringer. Set udfra 

den omfangsrige afrapportering har der været 

god gang i snakken om ganske forskellige emner. 

Faktisk har vi ikke tidligere oplevet, at aftenen 

blev brugt, godt og vel, til meget interessante 

fortællinger om gruppernes arbejde. 

Gruppe 1 – lagde ud med en orientering om det, 

at være ildsjæl i de små samfund omkring os, 

samtidig havde det også det sigte at, der måske 

var noget vi kunne lære, i Gildebevægelsen. Vi 

hørte om Horbelev et tidligere meget dynamisk 

lille samfund som var selvforsynende på stort set 

alle områder, vi hørte om Tingsted, det tidligere 

store sogn på midt Falster som stadig har så 

meget at byde på, vi hørte om Gedser, for de 

fleste nok mest kendt for færgefarten til 

Tyskland. Også her er der et meget aktivt bylaug 

hvor man også mærker tilflyttere byder ind med 

tanker og ideer. Til slut var vi med en tur til Fejø 

hvor iværksætterånden blomstrede æblerne 

Der står sommertid i kalenderen og det 

er tid til sommerafslutning 

Gruppe 3 inviterer til sommerafslutning den 13. 

juni kl. 18  

Sted: Døllefjælde-Musse Naturpark, 

Pilestræde, Store Musse 

Som sædvanligt medbringer I mad, drikkevarer 

og kaffe/te –gruppen sørger for kage til dessert. 

Der er siddepladser på stedet, derfor er det IKKE 

nødvendigt at medbringe borde og stole. 

Vi skal spise, synge, snakke og forlyste os på 

forskellige måder….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

Torsdag den 13 

Sommer afslutning. 

--------------- 

65 år’s Fødselsdag 

Jytte Peterson  d. 21.06 

 

 

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

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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vokser og saft og cider flyder i stride strømme. Til 

overraskelse for de fleste er det svært at opdrive 

et hus eller et andet bosted på Fejø, selvom 

priserne er højere end på naboøerne. 

Gruppe 2 – fortalte om organdonation, et 

område hvor de fleste af os var meget lidt 

vidende, da vi startede, der blev dog styr på 

mange ting, så godt at flere kunne løse den 

afsluttende opgave fejlfrit. Vi fik et indblik i 

mængde af organdonorer (tal fra 2017) 97 (ja det 

var kun 97) personer som donerede deres 

organer, de donerede i gennemsnit 3-4 organer. 

Det betød at der i 2017 var 374 danskere som fik 

et nyt organ. Gruppen havde en fagperson på 

området, Jytte, som fortalte om det ganske 

komplicerede forløb der er i forbindelse med en 

donation. Både Jytte og gruppen lagde kraftigt op 

til at vi, hver især, tog stilling til det at blive 

organdonor, valgte vi det så også at blive 

tilmeldt. Der kan læses om hvordan forløbet fra 

donor til modtager foregår på hjemmeside Dansk 

Center for Organdonation. 

Gruppe 3 – havde også arbejdet med ildsjæle, til 

forskel fra gruppe 1 havde de arbejdet mere med 

enkeltpersoner og her kom vi langt omkring. 

Hans Jørgen Wiberg opfinder af Be My Eyes kom 

fra Nykøbing F. han opfandt en app, hvorfra man 

kan anmode om hjælp til at læse en bestemt ting, 

f. eks. Udløbsdatoerne på mælken eller alt muligt 

andet. Der er i dag ca. 90.000 blinde og 

svagtseende der kan få hjælp fra op imod 

1.500.000 mennesker verden over.  

Claus Mayer verdensborgeren som kommer 

oprindeligt fra Nykøbing F. og er i dag engageret 

i flere projekter på Lolland Falster som frugt fra 

Lilleø, Hotel Sakskøbing, Sakskøbing Frugtfestival 

samt i bestyrelsen for Lolland Falster Alliancen.  

Birgit Bjerre, i vores kreds ganske godt kendt som 

tidligere gildebroder. Der er ikke meget som 

Birgit, gennem tide, ikke har været en del af f. eks 

cykelruten (Sundruten) Falster Rundt. Til slut 

hørte vi om Lolland-Falster Lovestorm, i ordets 

bedste betydning en ”storm” som rejste sig i 

 

 

 

 

2015 efter en, noget ensidig, TV udsendelse – På 

røven i Nakskov. Det lykkedes på få dage at samle 

20.000 medlemmer i en Facebookgruppe som 

alle kunne fortælle en markant anden historie 

om området. Der er i dag ca. 27.000 medlemmer 

af gruppen og mere end 1300 følgere på 

Instagram, desuden er der over 600.000 

visninger om måneden. 

Gruppe 1/Flemming 

 

Husker du – tiden går hurtigt. 

   
Sad og så billeder og faldt over disse fra Amys og 

min første tur med 2. Gilde. 

Vi var stadig kun ”på prøve” efter at vi havde 

mødt Flemming og Anne-Marie på Stafet for livet 

i august 2016. Vi faldt i snak og det var vores 

begyndelse til vores gildearbejde i byen. 

Turen gik med en af de nye hybridfærger fra 

Gedser til Rostock.  

Vi fik en rundvisning på Broen og skipper og 

styrmand fortalte og svarede på spørgsmål om al 

skibets styreteknik med mere.  

Indsejlingen til Rostock nød vi fra Broen. Der er 

ikke megen plads at manøvrere rundt i. 

Den dejlige buffet i restauranten gjorde bare godt. 

Kan anbefales. 

Turen var en rigtig god oplevelse – og tænk, det 

er snart 3 år siden 

Amy og Jens 

 

 Gruppe 1’s tur til Fejø 7/5  2019 

Skal bruge plads, for at komme til sin 

ret, derfor ligger den (i sin fulde 

udgave) på vor hjemmeside, her:       

2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppetur-

fejoe.html 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppetur-fejoe.html
https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppetur-fejoe.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 

At huske i juni måned: 

12. juni kl. 18.30 Krebse-aften i Maglebrænde 18.30 se 
Indbydelse fra gruppe 2 
 
18. juni Friluftsgildehal på Kråruplund – tidspunkt - se under distriktet 

 

Telefonkædens sommerhygge den 22.5. 2019. Referat 

Hotel Sakskøbing dannede rammen om dette års sommerhygge for 21 deltagere fra Telefonkæden, 

kædeledere, afløsere og gildeledelse. 

Deltagerne mødte glade og forventningsfulde op til et par hyggelige timer, hvor vi havde bestilt kaffe/te, 

boller og lagkage.  

Sikken en lagkage – fyldt med det lækreste indhold af rabarber og æbler. 

Allerede fra start gik snakken lystigt ved bordene. Kædelederne havde sørget for underholdning i form af 

sommersange og Birgit Lohse havde til lejligheden pudset en ”gammel telefonkædesang” af og tilføjet lidt 

aktuelt. Tak for jeres bidrag. 

Direktør Annette Navne fra hotellet kom og fortalte om ombygningen af hotellet og efterfølgende var der 

en lille rundvisning i teatersalen mm. Deltagerne kunne fortælle mange sjove anekdoter fra oplevelser på 

hotellet gennem tiderne. 

Vi sluttede eftermiddagen af med ”Sakskøbingssangen” skrevet af Hans Bech og ønsket om en rigtig god 

sommer. 

     Anne-Birthe. 
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Hvad ved du om krebs?  

 

      

 

Vil du vide mere? 

Så er du/I meget velkomne til at deltage i gruppe 2´s gruppemøde den 12.6.2019 kl. 18.30. 

Vi har lavet en aftale med Benjamin Nielsen, Særslevvej 2, Maglebrænde. 

Benjamin har dambrug med krebs, og han vil fortælle os om sine krebs, opdræt mm. 

Vi kan indtage vores medbragte mad og drikke på deres grund, så tage en stol med, hvis du ikke kan sidde 

på jorden. Gruppe 2 laver et par kander kaffe/te. 

 

Har i lyst at deltage, vil vi gerne have besked. 

 

Tilmelding: 

Jane Blach 

Tlf.: 26 71 64 89 

Email: familien.blach@privat.dk 

 

Eller 

Anne-Birthe 

Tlf.: 21287868 

Email: holm-rasmussen@privat.dk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:familien.blach@privat.dk
mailto:holm-rasmussen@privat.dk
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INDBYDELSE: 

 

 

Aftentur med Anemonen fra anløbsbroen ved Maribo domkirke 
Tag på en hyggelig 2 timers aftentur, hvor der er masser af tid til at nyde medbragt mad/drikke. Alt 

efter vejr og vind vil der være stop på Borgø eller ved Skelsnæs. 

 

Voksne: 80 kr. 

Børn: 40 kr. (Børn under 3 år er gratis) 

Gruppe 2 har valgt at tage en aftentur med Anemonen onsdag, den 21. august kl. 17. 

Da der er 48 pladser på båden på nuværende tidspunkt, inviterer vi hermed medlemmer samt 

ledsagere fra gildet i Sakskøbing til at tage med. 

I skal være der kl. 16.30 og medbringe mad og drikkevarer samt noget at sidde på tæppe eller andet 

samt myggespray. 

Turen koster kr. 80 og er bindende. I bedes melde tilbage, hvem der ønsker at deltage til Jane Blach 

tlf. 26 71 64 89 email: familien.blach@privat.dk samt betale for antal personer til mobilpay 26 71 64 

89. 

Svar senest 7. juni. Det vil være først til mølle princippet, da jeg ikke kan garanterer, at der 

fortsat vil være 48 pladser. 

Hilsen gruppe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:familien.blach@privat.dk
http://www.naturparkmaribo.dk/turbaringden-anemonen.html
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Birgit Lohse´s tale til de tre 40. års jubilarer den 23/4: 

 

Hanne, Anni og Annette. 

 

40 år i Sct. Georgsgildet – jeg fatter det ikke selvom    

  

jeres navne stod sort på hvidt i Sct. Georg og senere i Liljen. 

Men det sætter nogen tanker i sving, og så vil jeg endda starte med noget, som ikke 

har med gildet at gøre. På Facebook kunne man pludselig læse, at Annette og Leif 

havde haft en dejlig 40 års bryllupsdag for ikke så læge siden, hov – tænkte jeg, der 

var jeg da ude ved Fjelde Kirke med spejdere den dag, håndboldspillere var der også. 

- Men tænk at det er 40 år siden, så gik tankerne lidt videre, for så er der andre, der 

snart har 40 års bryllupsdag, det hedder  i øvrigt rubinbryllup. Hanne og Karsten, 

engang om snart, jeg husker der var en vordende brudgom, der skulle have lavet sang 

til sin elskede, lige netop den sommer vandrerhjemmet åbnede. - Så kom jeg jo til at 

tænke på Anni i samme forbindelse, meen 40 års bryllupsdag, venter nok lidt endnu. 

Jeg ved ikke, hvor længe vi havde boet på VH, da Jørgen en mørk aften havde været 

ude med hunden og kom ind og sagde, jeg tror sku, Anni gik herude med én i hånden. 

Ej hvor spændende, det var vel ikke EGON. Næh den var god nok, det var jo Kurt. 

 

Nåh – nu må jeg længere tilbage i tiden, for jeg har lidt at sige til og om jer alle tre. 

Hanne har jeg kendt næsten altid. Endda været babysitter for, min søster og jeg havde 

en lille annonce i Saxkjøbing Avis om at vi gerne ville passe børn, og jeg var i hvert 

fald i den gamle gamle Andelsbank, det var nok kun dig og Jette der var født, - 

Senere fik jeg dig som lille spejder, hvor vi var på lejr i Guldborg, og du måtte køres 

hjem, fordi du fik så meget røg i øjnene. Det gik over med tiden, og du har været hele 

turen igennem, patruljefører, blåmejsefører osv. Jeg kan også huske du senere 

undslog dig for at blive ved at have blåmejserne, fordi du også havde med børn at 

gøre på dit arbejde som pædagog, og i Saxtorp var der især én, der var meget glad for 

Store Hanne. 

Anni lærte jeg først at kende, da vi i 1965 kom tilbage til Sakskøbing, og jeg gerne 

ville ind i spejderarbejdet igen. Du blev hurtigt en af dem, jeg vidste man kunne bede 

om næsten alt og være sikker på, det blev gjort, - men det  værste var nok, da jeg ville 

have dig og Gitte til at være patruljeførere for hver en patrulje, for I kunne skam ikke 

sådan skilles, - men såvidt jeg husker, blev I det. Mon ikke det var Viber og 

Musvitter. - Skulle måske også lige nævne din første spejderlejr som leder – altså 

hvor jeg ikke skulle med, men redningen det blev Hannes mor Kirsten, - og det gik jo 

bare SÅ godt. Tænk så alle de lejre og ture, hvor du har måttet dele telt med mig og 

mine børn, sikket rod, de kunne lave. Din spejdertid sluttede jo aldrig, tropsleder, 

gruppeleder, kasserer osv. 
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Annette dig lærte jeg at kende efter du var begyndt at gå i skole herude i den store by, 

- og din spejdertid  havde hidtil været grøn i Slemminge, på et tidspunkt havde vi en 

grøn patrulje fra Slemminge i vores seniorgruppe herude, men da har du nok ikke 

været gammel nok. Men Sakskøbing pigerne fik dig overtalt til at skifte grøn ud med 

blå, og det er jo gået rigtig godt. Du blev spireassistent hos mig, og så er det ellers 

gået slag i slag, du har aldrig været bange for at påtage dig et ansvar og dit hjerte har 

nok senere ligget hos mikrospejderne, du har jo en årrække været gruppeleder hos 

Sakskøbing spejderne, og jeg ved tilfældigvis, at du er en rigtig god højre hånd for 

den nuværende gruppeleder. - Gruppelederasssistent, ja din spejdertid er heller aldrig 

stoppet. 

Nåh, det var jeres 40 år i Sct. Georgsgildet, vi skulle snakke om, men bare rolig, jeg 

gør det meget kort. - Jeg vil bare sige, at Jørgen og jeg har gjort meget godt for og 

med Sakskøbing gildet, men det allerbedste er nok, at vi fik lokket jer tre ind i gildet, 

- og så i jeres unge alder.  I har i den grad sat jeres præg på gildet igennem de 40 år. 

Tænk hvor mange forskellige poster I har haft påtaget jer – igen igen. Gildemester, 

gildekansler, gildeskatmester, - I har virkelig levet op til – som det hedder – at tage 

ansvar. Og selvom det har været mange pligter og besværligheder, så er jeg da sikker 

på, (ellers var I vel ikke blevet ved) at gildet også har givet jer mange gode og dejlige 

oplevelser. - Opbakningen hjemmefra må man heller ikke glemme, for det er en 

vigtig betingelse for at det hele kan fungere, som det har gjort for jer. I har haft evnen 

til at have hele familien med i gildet. Så mange dejlige familieture vi bl.a. har været 

på, hvor I havde mænd og børn med, og vi andre havde vores børnebørn med, 

generationskløft mærkede vi ikke noget til. 

Nu skal vi ikke hele vejen ad Memory Lane, selvom det kunne være rigtig sjovt og 

hyggeligt, men jeg vil komme med den klassiske slutning og sige jer tak for jeres 

store indsats gennem alle årene, også til de gæve ægtemænd, og så håber jeg bare, at I 

fortsætter rigtig mange år endnu. Tillykke med jeres 40 år jubilæum. 

 

Tjickerlicker. 
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Så slutter vi Liljen af for denne gang og ønsker alle en god sommer. 

Billedet er fra spejderløbet på Sct. Georgsdag ved Svanesøen. En af posterne var at 

give et signalement af en person spejderne havde mødt på deres vej.  

Jane Blach var den ”mystiske” dame og her bliver hun guidet af 2 ungersvende som 

ikke var løbsdeltagere, men på ægte spejdervis gerne ville være en pæn, måske lidt 

forvirret  dame ,behjælpelig.  

Annelis 

 

 


