
 
 

Juni 2020 
 

 

 

Aflyst - Aflyst - Aflyst – Aflyst – Aflyst 

 
Det er nok det ord vi har set mest de sidste måneder, arrangementer, koncerter, fester, møder og alt 

andet er nærmest ikke eksisterende lige nu… 

 

Men så vidt vides, er sommeren IKKE aflyst…… 
Vi kan da stadig fornøjes over den smukke natur, de mange muligheder der ligger lige foran os. 

Mange tager på ture rundt i landsdelen, til steder man ikke har set længe eller slet ikke har set. Vi 

bliver inspireret af hinanden og kommer måske lidt mere ud i naturen i denne tid, hvor alt andet i 

kalenderen er aflyst, vi kan være sammen med få nære og kære. 

Nu kan vi forhåbentlig glæde os til en dejlig sommer, og selvom der ikke bliver de store 

sammenkomster, så har vi de små fornøjelser der kan give os hver især store øjeblikke, med 

mulighed for nærvær – hygge – sjov og glæde….. 

 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE 
 

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

72. årg Juni 2020 Nr. 6 
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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: 

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: 
 
 

2020 
 

 

20 Juni Friluftsgildehal Kråruplund 
16 September Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Maribo 
22 Oktober Fellowship Day 
7 November I-Dag 
  
2021 
 

 

14 Januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing 
6 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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  Lolland – Falster Distrikt 

 

Distriktsgildeting 2020 

På grund af aktuelle COVID-19 har meget ændret sig i vores gildeliv og herunder 

afvikling af gildeting og distriktsgildeting. For at komme videre med det kommende 

års planlægning valgte ledelsen at afvikle gildetinget på en alternativ måde via 

digitalt medie. Det fremsendte materiale herunder dagsorden, beretning og regnskab 

blev godkendt af samtlige 15 gildeledelsesmedlemmer. Det vil sige, at alle svarede  

pr. mail, at man kunne gå ind for denne afvikling af årets distriktsgildeting.  

Vi kan glæde os til at byde to nye distriktsgildeledelsesmedlemmer velkommen, 

nemlig DGS Jytte Peterson fra 2. Nyk og DGK Merete Nilsson fra Maribo gildet. Det 

betyder derfor, at DGS Vibeke Christiansen og DGK Kjeld Mikkelsen kan overdrage 

deres hverv og dette vil ske på Friluftsgildehallen i juni på Kråruplund. Indbydelse 

sendes særskilt i Liljen.  

Den afgående DGL takker gildeledelsesmedlemmerne for velvillig indstilling til den 

alternative afvikling af Distriktsgildetinget. Således kan vi i distrikt og gilderne gå 

videre med planlægning af kommende gildeår og forhåbentligt vende tilbage til 

normale tilstande.   Vi er nok alle enige i, at vi længes efter det. 

Med stor gildehilsen 

Victor Birch-Pedersen                    

Distriktsgildemester 
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND 

 

Hvor smiler fager den danske kyst! 

Distriktsgildeledelsen i Lolland-Falster Distrikt 
 
INDBYDER HERMED TIL FRILUFTSGILDEHAL 

ONSDAG 17. JUNI 2020 KL. 19 PÅ KRÅRUPLUND, Krårupvej 31, Sakskøbing. 
 
Programmet vil i år – som så meget andet – være anderledes. Vi afkorter vores 
samvær og afholder derfor ikke lejrbål ligesom spisningen bliver med behørig 
afstand mellem pladserne.  
 
Kl. 19.00 Friluftsgildehal med indsættelse af nye distriktsgildeledelsesmedlemmer. 
 
Derefter spisning af vores medbragte mad og drikke 
 
Alle medbringer stole til at sidde på i gildehallen – og egen mad og drikkevarer. – 
Der er opstillet borde og bænke til spisningen.   
 
Da der fortsat er begrænsninger i forsamlingsantal (max 30-50 i skrivende stund) 
vil det være ønskeligt med tilmelding på mail til birch@mkpost.dk senest 12.6.20.  
I tilfælde af regn bliver vi nødt til med kort varsel at aflyse, da vi ikke kan være i 
huset. 
 
 

mailto:birch@mkpost.dk
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  I-DAG 2020 

 

7 November 2020 

Sæt stort kryds i kalenderen udfor lørdag den 7. november 2020. 

 Der afholdes den årlige I-Dag for gildebrødre i distrikterne 

Vestsjælland, Gøngerne, Nordvestsjælland og Lolland-Falster. 

Som sædvanligt i Haslev. 

 Dagens program består af et formiddagsforedrag af retsmediciner 

Hans Petter Hougen, og et eftermiddagsarrangement med Anne 

Knudsen og Steen Valgreen om forfatteren Jens Rosendal (Du kom 

med alt det der var dig). Digteren med de flest optagne sange i 

Højskolesangbogen. 

Der vil snarest blive udsendt en egentlig indbydelse, med alle de 

forbehold som landets nuværende situation afstedkommer. 

Glæder mig til at se mange af jer. 

Venlige gildehilsner 

Amy Jørgensen 

DUS” 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Juni 
 

17. Friluftsgildehal i Krårup 

 

Juli 
 

Ingen arrangementer 

 

August 
 

12. Sommergildehal 
 

 

 

Fødselsdage i 

juni 

 
 

 

21. Jytta Christensen – 90 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdage i 

juli 

 
 

 

19. Inge Lehmann – 75 år 

 

Vi ønsker begge gildebrødre 

et hjerteligt tillykke 

 

 

Gildeting 2020 
 

Gildeledelsen har modtaget skriftligt svar 

fra 33 ud af 39 gildebrødre med tilkende-

givelse af, at gildetingets alternative afvik-

ling kunne godkendes.  

 

Dermed har Maribo-gildet fået ny gilde-

mester i Lena Holsko. Vi glæder os til på et 

tidspunkt, at kunne indsætte Lena ved en 

gildehal, hvor vi også kan få lejlighed til at 

takke Susanne for hendes store indsats for 

gildet.  

 

Gildeledelsen 

 

 

Sommergildehal 

onsdag den 12. august 
 

Afledt af Coronakrisen er der opstået et nyt 

fænomen i gildet (men forhåbentlig kun i 

år) – nemlig en (lukket) Sommergildehal, 

der afholdes onsdag den 12. august kl. 18, 

hvor den nye gildemester skal indsættes, og 

der skal optages 2 nye gilde-brødre. 

  

Vi ved endnu ikke, hvor gildehallen bliver 

afholdt, men det bliver enten i Ulvehytten 

eller i Sognets Hus. Uanset hvor, og hvis 

vejret tillader det, håber vi at kunne holde 

den udendørs. 

  

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Der kommer en ”rigtig” indbydelse i Liljen 

i august, men med meget kort tilmeldings-

frist, så nærværende information gives blot, 

for at man allerede nu kan reservere datoen. 

  

Med gildehilsen 

og ønsket om en god sommer til alle 

 

Naturlauget 

 

 

God sommer 
 

Gildeledelsen ønsker alle gildebrødre en 

god sommer, og håber inderligt, at vi kan 

ses under mere normale forhold efter 

sommerferien.  

 

Det nye program vil blive udarbejdet, så 

snart vi kender lidt mere til omfanget af 

eventuelle kommende restriktioner.  

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 
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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 - 
 

Aftentur til Nørre Alslev Bevægelsespark!  
Torsdag den 11. juni kl. 18.00, hvor vi mødes - 

 på Skovvej 25, hos Anja og Espen.  
 

Espen tænder op i grillen og Anja fabrikerer kartoffelsalat og en 
mixsalat, så du skal til eget forbrug medbringe drikkelse, kød, 
fisk eller? til grill!  
 
Vi besigtiger og afprøver bevægelsesparken, der kun ligger et 
stenkast fra Anja og Espens residens, 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 og ideer til fødselsdagsgildehallen den 
12. november.                    
                                                                              Jeg glæder mig til vi ses Ole S. 

                                                          
                                         

  
  

     "Amagerhuset" i Sørup på  
        Ovstrup SpejderCenter 
 
Nu skulle der også være mulighed 
for at der hen over sommeren igen 
kan igangsættes aktiviteter på 
centeret.  
       Gildeliv er også friluftsliv!       
 Se mere på nettet om   
                             "Ovstrup Spejdercenter" 
             
                                  

KALENDER, juni, juli og august 2020: 

Torsdag d. 11. juni:  Aftentur, Nørre Alslev Bevægelsespark mm. 

Torsdag d. ? aug./sept.: Gildemøde i det fri? - Aftales når vi mødes! 

Evt. andre arrangementer, friluftsgildehal, distriktsarrangement mm.  

se nærmere i Liljen. 
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 2 - n y k - f - g i l d e . w e e b l y . c o m / 2 5 - a a r s - j u b i l a e u m s f e s t   

 

Den nye Gildeledelse har haft sit første 

møde den 19. maj 2020. 

Programmet for Gildeåret 2020 – 2021 

er under udarbejdelse og vil blive frem-

sendt snarest til alle gildebrødre pr. mail.  

Til de gildebrødre, som ikke har mail, for-

venter gildeledelsen, at jeres gruppe sør-

ger for at bringe programmet frem til de 

”mailløse” gildebrødre. 

Grupperne fortsætter uændret, og gilde-

brødrenes tillidsposter er tildelt efter 

notatet til Gildetinget, fremsendt pr. 

mail den 3. april og godkendt den 7. 

april, mail fra Martin den 16. april. 

Gildets første gildemøde bliver torsdag 

den 20. august 2020 og vil blive holdt 

som Friluftgildehal. 

Gruppe 4, som havde Sct. Georgs Gilde-

hallen den 24.april 2020, får selvfølgelig 

lov til tilrettelægge gildehallen den 20. 

Opslagstavlen  

Torsdag d. 20. august 

Friluftsgildehal 

 

 
 

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. 

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

 

august. På gildehallen vil den nye gildeme-

ster blive indsat.  

Gruppe 4 vil senere meddele, hvor Friluft-

gildehallen skal være. 

Vort gildet skal have en ny repræsentant i 

Netværksgruppen.  

Netværksgruppen tilrettelægger gilder-

nes FellowShip Day, og gruppen består af 

2 gildebrødre fra Sakskøbing, 1 fra Ma-

ribo, 1 fra 1.Nykøbing og 2 fra 2. Nykøbing.  

Da jeg er blevet ny gildemester fratræder 

jeg min tillidspost i Netværksgruppen og 

beder en gildebroder fra vort gilde om at 

melde sig til Netværksgruppen. 

Den 17. juni 2020 holder Distriktet friluft-

gildehal på Kråruplund, hvor Jytte Peter-

son bliver indsat som ny distriktsgildeskat-

mester, og Kjeld Mikkelsen afgår som di-

striktsgildekansler. Alle er velkommen.  

Se indbydelsen andet sted i Liljen. 

Med gildehilsen 

Kjeld Mikkelsen 

gildemester. 

 

 

 

 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/25-aars-jubilaeumsfest.html
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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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 

 

 Peer Hansen fylder 60 år den 21. juli  

 Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen 

 

 

Jeg vil gerne takke Sakskøbing Gilde  

for opmærksomheden ved mit 25 års gildejubilæum. 

Gaven var 6 af disse Lyngby stager – alle i blå, 

som er yndlingsfarven. 

Tusind tak alle sammen. 

 

Gildehilsen, Lone 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwYf6o5PhAhU9i8MKHSyYCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://pluspng.com/det-danske-flag-png-7846.html&psig=AOvVaw3FEp882vIl0uA8AvZEAV-g&ust=1553259283781593
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.lyngbyshop.dk/products/lyngby-stagen-6-5-cm-klar-glas&psig=AOvVaw28HMcp-vVXvAYbnzj1dncP&ust=1589973216277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiq-vblv-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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En sommerhilsen: 

Denne sætning: ”Det er en mærkelig tid vi lever i!”, har vi hørt igen og igen. 

Og det er underligt – at være hjemme hele tiden uden kontakt til sine kære eller andre nære personer. 

Nogle føler det som at leve i en osteklokke, andre som i et fængsel, andre føler ensomhed og andre igen 

nyder roen! 

Fælles for os alle er, at det føles som en venten – men en venten på hvad? 

At verdenen/Danmark åbnes – til at komme på arbejde, til at se sine kære, til mødes andre i fritiden, til at 

fare rundt igen eller ja, listen er uendelig – men det handler vel om at glæde sig til noget, at få fyldt sin 

hverdag med små eller store oplevelser. 

Det er næppe den samme verden, vi åbner op til – og fremtiden er der INGEN af os der kender!  

 

 

Lige nu er det facetime, et opkald, en sms eller en mail, som er kontakten til andre – og husk uanset hvem 

vi er, er der ikke noget bedre end at få en lille hilsen. 

I gildet skal vi nok hen i september/oktober før vi mødes – grupperne kan måske ses i august, men det 

vigtigt, at vi fortsat viser hensyn til hinanden – smitten er der et sted! 

I gildeledelsen vil vi sidst i maj lave vores nye årsprogram ud fra ønskerne fra de enkelte grupper. Og på et 

tidspunkt vil I selvfølgelig få den lille folder. 

 

Det er som om, vi har ferie hele tiden og alligevel ikke – men I ønskes i al fald alle sammen: EN RIGTIG GOD 

SOMMER. 

På gildeledelsens vegne 

Hanne  

 

Opfordring fra gildeledelsen: 

Vær opmærksom på at Distriktet forventer at afholde FRILUFTS GILDEHAL den 17/6 

på Kråruplund. 

Hvis … håber vi på, at rigtig mange gildebrødre bakker op om dette altid 

stemningsfyldte arrangement. 

Læs om det andet sted i Liljen. 

 

 


