
 
 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 
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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: 
 
 

2021 
 

 

16 Juni Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo 
  

 

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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Lolland – Falster Distrikt             

 

Referat af ekstraordinært Distriktsgildeting den 27. maj 2021. 
 
Deltagere: Lena Holsko, Anne Marie Christiansen, Elin Birch Maribo – Ole Simonsen, 1. Nyk.F. – 

Kjeld Mikkelsen, Birte Larsen, Amy Jørgensen, 2. Nyk.F. – Anne-Birthe Holm-Rasmussen, Lone 

Andersen, Sakskøbing – DGM Victor Birch, DGK Merete Nilsson, DGS Jytte Petersson – Carsten 

Egeskov, Nyk.F. – Vibeke Christiansen og Erling Nilsson, Maribo. 

 

DGM Victor Birch bød velkommen til det ekstraordinære distriktsgildeting og efter spisning af 

smørrebrød gik mødet til aftenens dagsorden. 

 

Valg af dirigent og protokolfører: Susanne Bjørklund blev valgt som dirigent og Bente 

Jørgensen blev valgt som protokolfører. 

Valg af distriktsgildemester og suppleant for denne - der kan stemmes ved fuld-

magt: Da der på det ordinære distriktsgildeting ikke blev valgt ny distriktsgildemester, har Victor 

Birch talt med Flemming Sunke og Lis Henriksen fra 2. Nykøbing F, om at overtage posten. Lis 

Henriksen har sagt nej i år – Flemming Sunke ønsker en dialog omkring, hvad gildebrødrene vil med 

distriktet og kontakt til spejderne. Ingen var dog helt klar over, om Flemming S. ville opstille næste 

år -  Victor nævnte, at hvis der ikke på mødet kom en kandidat til at blive distriktsgilde-mester, så 

var han villig til at tage ét år mere! – En god snak kom frem; Forslag om evt. at lave en køreplan det 

kommende år for at tale om nogle af de ting, som Flemming S. ønsker – forslag om debatgruppe 

med repræsentanter fra hvert gilde til at tale om arbejdet i distriktet og evt. afholde ekstraordinært 

distriktsgildeting i efteråret, dette var der dog ikke stor enighed omkring!  – hvilke forventninger er 

der til distriktet fra gilderne? Victor nævnte, at Sjællands-netværket har kørt i ca. 12 år, men det 

sidste år har der været rigtig mange virtuelle møder. – Flere mente, at distriktets opgave er at holde 

gang i gilderne og samar-bejdet i distriktet. – Samarbejdet mellem gilderne er blevet bedre de 

sidste år – 1. Nyk. taler p.t. omkring gildets fremtid, da der er kun 11 medlemmer – omkring 

samarbejdet med spejderne, så blev det nævnt, at det er de enkelte gilder, som skal have dette 

samarbejde og ikke distriktet. 

Efter den gode snak frem og tilbage blev Victor Birch valgt med 8 stemmer og 5 stemte imod. – 

Suppleant for distriktsgildemester er Lis Henriksen, 2. Nykøbing F. 

Victor nævnte, at distriktsledelsen nu vil arbejde frem til næste distriktsgildeting på at få en ny 

distriktsgildemester. 

Eventuelt: 
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- Anne-Birthe overrakte en gave til Victor. 
- Susanne Bjørklund, Maribo havde overvejet at melde sig som ny distriktsgildemester ud 

fra det oplæg, som distriktsledelsen havde udsendt inden mødet. Susanne ville kun kunne 

tage jobbet som DGM, hvis arbejdet blev lagt i distriktet, distriktsrådsmøder, 

distriktsgildeting, friluftsgildehal, møder i distriktsledelsen, Fellowship, landsgildeting, 

gildemesterstævne.  
Hun ville ikke kunne overkomme at deltage i alle de møder, som p.t. afholdes i Sjællands-

netværket. – Flere takkede Susanne for denne tilkendegivelse, som der evt. kan arbejdes 

videre med! 

- Der afholdes friluftsgildehal på Kråruplund den 16. juni. 
- Alle 3 ledelsesmedlemmer i Maribo gildet deltager i Landsgildeting. 
 

Victor takkede for et godt møde og takkede dirigent og protokolfører for arbejdet. 

Susanne Bj. lukkede gildeting. 

 

Susanne Bjørklund  Victor Birch  Bente Jørgensen 

Dirigent   Distriktsgildemester Protokolfører 
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Lolland – Falster Distrikt             

 

FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND 

Hvor smiler fager den danske kyst! 

Distriktsgildeledelsen i Lolland-Falster Distrikt 
 

INDBYDER HERMED TIL FRILUFTSGILDEHAL ONSDAG DEN 16. JUNI 

2021 KL.19 PÅ KRÅRUPLUND. 
 
 PROGRAM 
 
Kl. 19.00 Friluftsgildehal evt. med indsættelse af ny distriktsgildemester. 
 
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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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. 
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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. 


