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Vi ved hvornår det er sommer, når vi kan høste de nye kartofler og jordbær – så er det sommer!
Der er selvfølgelig også andre kendetegn, og dem kan vi også glædes over – hvem kan ikke lide at sidde ude og
nyde vejret, se farverne rundt omkring os, tidlige morgener og sene aftener, samvær og hygge.
Nu holder vi snart sommerferie i gilderne – men sommeren er kort på disse himmelstrøg,
så allerede i august ses vi igen.

Rigtig god sommer

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2022 - 2023
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Mødedatoer:
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13. juni
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Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
Bemærk datoen er ændret da Kråruplund er udlejet den
planlagte dato.
Distriktsgilderådsmøde. Arr. Maribo
Fellowship. – arr. vores egen netværksgruppe

12. Januar
9. Maj
14. Juni

2023
Distriktsgilderådsmøde. Arr. Sakskøbing
Distriktsgildeting. Arr. 2. Nykøbing
Friluftsgildehal - arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
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Lolland – Falster Distrikt
BERETNING LOLAND-FALSTERS DISTRIKT 4. maj 2022
Det kan ikke undgås, at beretning over det forløbne år i lighed med sidste beretning bærer præg af den
fortsatte coronasituation. Som i gilderne måtte distriktet også aflyse møder, bl.a. distriktsgilderådsmøde i
januar. Heldigvis kunne vi afvikle distriktsgildeting i maj på Kråruplund, hvor der if. planen skulle vælges ny
distriktsgildemester. Imidlertid lykkedes det ikke at få en ny på banen, hvorfor der blev indkaldt til
ekstraordinært distriktsgildeting den 27.5.2021med henblik på at få posten besat. Konklusion på det
ekstraordinære møde blev, at jeg fortsatte et år mere, idet ingen ønskede at påtage sig opgaven.
Distriktet afholdt i samarbejde med Spejderlauget fra Maribogildet friluftsgildehal i juni måned.
På distriktsgilderådsmødet i september meddelte 1. Nykøbing, at de lukkede med udgangen af september,
idet der ikke er gildebrødre nok til at få det til at løbe rundt. Jeg deltog i deres ekstraordinære
distriktsgildeting, men selvom vi kan læse i Nyhedsbrevene, at dette også sker andre steder rundt i landet,
mærkes det anderledes, når det sker i eget regi. 2 gildebrødre fra 1. Nykøbing har meldt sig ind i 2.
Nykøbings gilde. Distriktets webmaster Espen Kristensen, som var i 1. Nykøbing ville heldigvis fortsætte med
opgaven, men nu direkte under distriktet. Distriktet havde med udgangen af marts 2021 94 gilde-brødre, nu
er vi nede på 80.
I 2021 kunne Sakskøbing gildet fejre 65 års jubilæum og Maribo gildet havde 80 års jubilæum.
Distriktets netværksgruppe havde arrangeret en festlig Fellowshipaften på Oreby kro, hvor rigtig mange
gildebrødre deltog, det kunne godt mærkes, at vi nu endelig kunne samles uden coronarestriktioner. Det er
en stor fornøjelse at konstatere, hvor godt dette netværk klarer opgaven med den fælles Fellowshipaften.
Det lever i sandhed op til navnet – fællesskab.
Distriktsgildeledelsen har afholdt deres møder henover perioden og det har været en stor glæde at mærke,
hvor godt disse møder forløber, så det vil jeg gerne takke kansler og skatmester for.
Som I ved deltog jeg i Landsgildetinget sammen med gildeledelsen fra Maribo gildet og vi var enige i, at det
er en fordel, hvis man er flere fra en ledelse, der deltager. Så det vil jeg opfordre den kommende
distriktsgildeledelse til også at gøre i fællesskab, det er en stor udgiftspost, men samtidig meget givende for
følelsen af at være med i en stor organisation.
Sjællandsnetværket har været meget ramt af coronaforhindringer, det meste er forgået via teams møder og
der har været meget fokus på arbejdet med den kommende landslejr samt begyndende planlægning af
landsgildetinget i 2023. I den anledning kan oplyses, at distriktsgildeledelsen besluttede at donere 3000 kr. til
diverse indkøb til landsgildelejren, idet melding lød på, at man havde fået rigtig mange telte.
Og så er vi fremme til i dag, hvor et nyt distriktsgildeting skal afvikles og hvor vi forhåbentligt får indsat en ny
distriktsgildemester. Selve overdragelsen sker til friluftsgildehallen den 13. juni 2022.
Dette var ordene fra undertegnede
Distriktsgildemester Victor Birch
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Lolland – Falster Distrikt
Referat fra distriktsgildeting 4. maj 2022 på ”Saxenhus” i Sakskøbing
Deltagere: 2. Nykøbing GM Amy Jørgensen, Susanne Kirsten Nielsen, Flemming Sunke, Diana Heide,
- Sakskøbing GS Hanne Knudsen, - Maribo GM Lena Holsko, GS Hanne Hansen, GK Mette
Christensen, Kåre Sletved, Lene Sletved, Erling Nilsson, Susanne Bjørklund - DGM Victor Birch, DGS
Jytte Peterson (tillige GS i 2. Nykøbing), DGK Merete Nilsson.
Efter velkomst, sang og spisning startede gildetinget kl. 19.00 med at DGM Victor bød velkommen
til distriktsgildetinget.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
Susanne, Maribo blev valgt til dirigent og DGK Merete, til protokolfører. Susanne konstaterede at
gildetinget var rettidigt indvarslet. Indkommet varsel var rundsendt til gildeledelserne rettidigt.
2. Distriktsmesterens beretning.
Beretning fra DGM Victor er vedhæftet. Beretning blev godkendt.
3. Forelæggelse af distriktets regnskab for perioden 1/4 2021 – 31/3 2022
DGS Jytte fremlagde regnskabet der viser et underskud på 4.582,93 kr. og en egenkapital
på 24.194,68 kr. Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Distriktsgildeledelsen foreslår, at gilderne fremover selv afholder udgift til forplejning på distriktsgildetinget.
Det blev vedtaget, at hvert enkelt gilde bestemmer om de vil betale for alle deltagere fra deres gilde
eller om almindelige gildebrødre selv skal betale for forplejning.
5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
DGS Jytte fremlagte budget for det næste år 2022/2023. Foreslår at kontingentet (100,00 kr. årligt)
fastholdes. Budget og kontingent godkendt.
6. Valg af distriktsledelse og suppleanter for de kommende 2 år:
DGM Victor på valg og ønskede ikke genvalg. Ny DGM Susanne Bjørklund blev valgt får 1 år
Suppleant for DGM er Victor
DGS Jytte blev genvalgt. Suppleant Birte Larsen,
DGK Merete blev genvalgt. Suppleant Kjeld Mikkelsen
DIS Lone blev genvalgt
DUS Amy ønskede ikke genvalg. P.T. vakant
7. Valg af revisor og suppleant. Valgene gælder for 1 år
Vibeke Christiansen blev genvalgt. Mette Christensen blev revisorsuppleant.
8. Drøftelse af arbejdet i gilderne
2. Nykøbing. Gildet er 21 medlemmer da de har fået overført 3 personer fra andre gilder
De har oprettet et fremtidslaug og overvejer at blive medejer af Ovstrup Spejdercenter
De har oprettet en facebook gruppe
Amy har deltaget i netværksmøde i Slagelse og syntes det var meget udbytterigt
2.Nykøbing Gildet arbejder på at overleve og vil være mere synlig
Maribo Gildet er 39 medlemmer og arbejder i laug og det sociale prioriteres højt. Laugene skiftes til
at afholde gildearrangementer. Det fungerer godt. Der er blevet valgt en GIM og GUM. Nogle
gildebrødre har deltaget i højskole hos Gøngerne.
En del gildebrødre deltager hver måned i en vandretur sammen med gildebrødre fra Sakskøbing
Gildet. Næste tur er 11. maj 2022 til Askø. Turene kan læses i Liljen. I weekenden 6 – 8 maj 2022
tager 24 gildebrødre til Schleswig.
4

Sakskøbing Gildet er 20 gildebrødre med en høj gennemsnitsalder. De har netop afholdt Sct.
Georgs Dag for spejdere og gildebrødre. Der var et løb med poster og efterfølgende gildehal i
spejderhuset.
Sakskøbing Gildet arbejder i grupper og skifter gruppe hvert 2. år.
9. Eventuelt
Der blev talt om Sct. Georgs Gildernes 90 år fødselsdag 23. april 2023 og om det skal markeres i
distriktsregi. DGL behandler det og vender tilbage på kommende DGRM.
Flemming takkede Susanne for at modtage valget som DGM og spurgte ind til hendes fremtidige
arbejde. Susanne oplyste, at hun nu vil bruge tid til at sætte sig ind i opgaven.
Næste DGRM 14/9 2022 flyttes til Sakskøbing gildet da det den dag ikke er muligt at få lokale i
Maribo. Ændringen sættes i Liljen.
DGK overrakte en gave til Victor.
Victor takkede for et godt møde og takkede Sakskøbing Gildet for et godt arrangement.
Gildetinget lukket kl. 20.45.

Susanne Bjørklund
Dirigent

Victor Birch-Pedersen
Distriktsgildemester

Merete Nilsson
Protokolfører
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND

Hvor smiler fager den danske kyst!
Distriktsgildeledelsen i Lolland-Falster Distrikt
INDBYDER HERMED TIL FRILUFTSGILDEHAL MANDAG DEN 13. JUNI
2022 KL.19 PÅ KRÅRUPLUND.
PROGRAM
Kl. 19.00 Friluftsgildehal 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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FÆLLES GILDE–GÅTURER
HOLDER SOMMERPAUSE!
Der bliver ikke arrangeret fælles gåture i juni og juli måned.
Det arrangerende ”fodfolk” overvejer opstart igen i august,
hvis der er stemning for dette.
Mere herom i næste udgave af Liljen!
Gildehilsen
Gutte og Lone
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Fælles gilde-gåtur
onsdag den 8. juni
Vi mødes på havnen i Høvænge, Høvængevej 23, 4894 Ø. Ulslev, onsdag den 8. juni
kl. 10.00, og går 4 eller 6 km., alt efter hvilken rute vi vælger.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Med gildehilsen
Susanne

Deadline: Den 20. i måneden før

Gildetræf i Ore Strandpark
søndag den 21. august
Søndag den 21. august inviterer Debatlauget og Spejderlauget til træf i Ore Strandpark nr. 42 i Stubbekøbing. Vi mødes om
formiddagen og griller, laver mad over bål
eller spiser medbragte madpakker til frokost.
Juni
8.
13.

Fælles gilde-gåtur
Friluftsgildehal på Kråruplund

Juli

Ingen arrangementer

August
16.
21.

Opstartsmøde i Ulvehytten
Gildetræf

Om eftermiddagen vil Vagn fortælle lidt
om sin barndom i Ore, og der vil være mulighed for spil i haven, gåtur ved stranden,
badning og hygge med kaffe og kage.
Tilmelding senest den 14. august til
Kåre S ksletved@hotmail.com, eller
Lene Lene@sletved.com.
Med gildehilsen
Lene

Fødselsdage i
juli
Jytta’s 60 års gildejubilæum
30.

Kåre Christiansen – 60 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Jytta kunne fejre sit 60 års gildejubilæum
den 26. april. Jytta deltog i Debatlauget indtil hun flyttede på Margrethecenteret, og
dem hun kendte fra lauget, overraskede
hende med et besøg, i forbindelse med
jubilæet.
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forskellige biler, og ad forskellige ruter
nåede vi alle frem til vores hotel, Wikingerhof.
Vi mødtes i gårdhaven til en dejlig kold øl,
inden vi skulle ind og spise en 3-retters
menu. Denne var dejlig og veltilberedt. Efter aftensmaden mødtes vi på værelse 59
hos Hanne og Lisbeth. Her gik nogle dejlige timer med snak og hygge og lidt til
halsen og maven.

Jytta fik overrakt sin 60-års nål og brev fra
Landsgildet, og hun læste brevet op for os.
Fra Gildet fik hun en buket blomster.

Jytta var meget glad for vores besøg, og vi
nød den medbragte kaffe/te og kager sammen i en opholdsstue, der var stillet til
vores rådighed. Dejlig dag.
Mgh.
Lena Holsko

Tur til Schleswig 6.-8. maj
Så kom dagen endelig, hvor vi skulle afsted
på tur med Naturlauget til Tyskland efter ét
års ventetid. 24 friske og veloplagte rejsedeltagere drog hjemmefra fredag d. 6.maj i

Lørdag morgen kom vi i forskelligt tempo
ned til en dejlig morgenmad. Her var der
også sørget for, at vi kunne smøre os en
madpakke til dagens udflugt. Vi mødtes til
en lille en til halens ude på parkeringspladsen, og afsted det gik kl. 10 til vores første
stop, som var Dannevirke.

Dette var en spændende og interessant oplevelse med en dansk guide, som kunne fortælle levende om Dannevirke og de arkæologiske fund på stedet og et fint udsnit af
Valdemarsmuren.
Efter vi havde indtaget vores frokost gik turen til Hedeby, og her var der ligeledes en
dansktalende guide på, og også han kunne
fortælle levende om perioden omkring
vikingetiden.
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Nogle af os mødtes på færgen og fik en
sidste snak, inden vi drog hver til sit.
Tak for en dejlig tur fra 3, som var med for
første gang.
Med gildehilsen
Janne, Jens og Lisbeth

Gilde-gåtur den 11. maj
Gilde-gåturen den 11. maj startede med, at
12 gildebrødre/ægtefæller og en hund tog
færgen til Askø kl. 09.00.
Da vi havde indtaget vores eftermiddagskaffe, var der fri leg. Nogle valgte at køre
hjem til hotellet, og andre tog ind til Slesvig
by, og gik en tur og så bl.a. kirken.
Så stod den igen på en 3-retters menu, og
da denne var indtaget, var der komsammen
på værelse 203 hos Lena og Erik, og igen
gik snakken lystigt, og der kan sagtens være
22 mere eller mindre sidende på sådan et
værelse.

På Askø havn ventede Grethe og Peter med
bil og ”jagtvogn”, som vi blev transporteret
rundt med hele dagen.

Søndag forlod vi hotellet kl 9, og drog mod
Malente, hvor der ventede os en dejlig sejltur på næsten 2 timer på de 5 søer. Dette
foregik i højt solskindsvejr. Efter turen gik
vi hen til slagter Petersen, og indtog en dejlig pølseplatte. Herefter gik turen hjemover.

Første stop var ved sommerhusudstykningen. Her gik vi en tur i det dejlige område,
hvorefter vi fortsatte til Østerhoved. Næste
stop var laden ved Claus Meyers hus på
Lilleø, hvor der blev budt på smagsprøver
af æblemost og kvædeøl.
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Tak til Hanne for en velarrangeret tur, og
tak for stor gæstfrihed til Grethe og ikke
mindst Peter, der fulgte os hele dagen, og
fortalte engageret om ø-livet, fugle og planter, frugtdyrkning, kirken, Apple Flower,
dronningens forestående besøg og meget
meget mere.
Susanne

Nattergaletur den 20. maj

I samlet trop gik vi en tur på stranden og
gennem æble- og pæreplantager. Mange af
træerne stod i fuldt flor. Peter og Claus
Meyer dyrker sammen 30 æblesorter og
10 pæresorter. Nogle plantager dyrkes
konventionelt og nogle økologisk.

Den 20. maj mødtes 27 gildebrødre/ægtefæller ved Ulvehyttten, hvor vi startede
med fælles spisning af grillpølser, vendt
med kærlig hånd af Vagn og Mogens.

Herefter gik turen via mosen og langs golfbanen til Bønnersvig, hvor vi hørte både
nattergal, kukker og flere andre eksotiske
småfugle, bl.a. lommelærken.

Tilbage i laden blev madpakkerne fortæret,
hvorefter nogle gik en tur til spidsen af
Lilleø, og andre hyggede videre i laden.
Peter samlede alle op igen, og kørte os til
Askø kirke og fhv. præstegård, hvor der nu
er et lille museum. Både kirke, kirkegård og
museum blev besigtiget, inden vi tog færgen hjem kl. 14.50.
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Tilbage ved Ulvehytten nød vi Lisbeth’s og
Vibeke’s dejlige kager til kaffen, hvorefter
en hyggelig og vellykket nattergaletur var
forbi.
Med gildehilsen
Susanne
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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
Tirsdag 14. juni
Sommerafslutning
Stort tillykke
til Carsten Egeskov,
som fylder 75, den 8. juli
75 år
Carsten Egeskov
Sct Georgesgildehal 26/4-2022
Petersen
Vi mødtes
i KUDU08.07.2022
spejdernes hytte, til en dejlig gildehal, hvor gildets nye ledelse blev indsat.
Vi fik oplæst årets Sct Georges budskab, og
fornyede herefter alle, vores gildeløfte.
Efter gildehallen, havde arrangerende
gruppe, sørget for lækre tærter, samt dejlig
salat.
Der var mere end rigelig mad, så der var flere
der købte overskydende tærte med hjem til
nem mad, dagen derpå.
Tak til arrangerende gruppe for et godt og
hyggeligt arrangement.

Gruppe 2 havde valgt at finde mindesten
med inskriptioner rundt om på Falster og
Lolland – og historien bag dem.
Ved Korselitse står en mindesten over Johan Frederik Classen.
Skalkekorset, der
står øst for Frejlev
by er et minde om
en stridighed mellem
Frejlevbønderne og
lensmanden på
Ålholm slot, der gav
Omkringliggende
Landsbyers bønder
lov til at hugge, hvad
de ville af skovens træer.

Beate gruppe 3

Referat fra gildemøde 19.05.2022
Dette var aftenen hvor grupperne skulle
fremlægge de projekter/temaer, der var
blevet arbejdet med igennem det sidste
år.
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Der kunne også fortælles en grum historie
– om en henrettelsesplads, hvor en 16årig præstedatter fra Gunslev mistede hovedet. Hun var blevet trolovet med en noget ældre præst fra Stadager Kirke, men
tabte sit hjerte til præstesønnen fra Torkilstrup Kirke. Hendes trolovede mødte
op i Gunslev for at få sat en dato for brylluppet. Her blev han trakteret med pandekager med – viste det sig - rottegift. Det
overlevede han ikke og præstedatteren
påtog sig alene ansvaret for handlingen,
som kostede hende livet.
V i hørte også om Emil Aarestrup, læge og
digter.
Gruppe 1 havde
valgt at koncentrere sig om ”det
danske sprog” –
og udvalgt nogle
ord, der blev diskuteret. Ordene
var: Mådehold,
loyalitet, sarkasme, ironi, ansvar,
konsekvens, tillid,
vilje, respekt, venskab og nysgerrighed.
Det gav mange gode diskussioner og forskellige opfattelser af ordenes betydning.

morse, bygge et tårn, tegne en kompasrose og piske flødeskum i en pose. Vi blev
næsten som ulveunger igen. 
Og ja, vi drak selvfølgelig også kaffe og
dertil en lækker rababerkage og æblekage.
Amy orienterede om gildets besøg på Ovstrup Spejdercenter, hvor vi fik en grundig
rundvisning og indblik i arbejdet derude.
Der var stor enighed om at gildet melder
sig ind. Amy har tidligere udsendt ”Vedtægter for foreningen ”Ovstrup Spejdercenter”, så alle har haft mulighed for at
orientere sig.
Kontingentet er kr. 2.000 om året. Amy
kontakter Martin Steenstrup.
Jens nævnte gildets sommerudflugt til
Fakse. Der er 15 tilmeldte.

Birte Larsen

Gruppe 3 havde arbejdet med spejderkorpsene – deres forskelligheder og ligheder, antal medlemmer og noget historie.
DDS – De blå spejdere er med på IT-udviklingen med netværker, aktivitetsdatabaser og kommunikation.
Noget af ovenstående vil kunne findes på
Gildets hjemmeside og Facebook.
Så skulle vi lege ! Vi fik forskellige opgaver,
der skulle løses: følekimsleg, binde et flagknob og et råbåndsknob, en besked med
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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
11.juni Tur til Femern Byggeriet (se nedenfor)
13.juni Frilugtsgildehal på Kråruplund
SOMMERTUR TIL FEMERN BYGGERIET
Vi håber mange af jer har lyst til en
fælles udflugt!
Lørdag d. 11. juni går turen til Femernbælt
Udstillingscenter, Havnegade 2, i Rødbyhavn.
Vi mødes først kl. 10, på parkeringspladsen mellem
Vandrerhjemmet og Hal B og giver mulighed for
samkørsel.
Når alle er fordelt i bilerne kører vi mod Rødbyhavn.
Der er tilknyttet guider til udstillingscentret, som vi kan følge.
Når vi har set og hørt hvad vi vil, så kører vi alle til Lundehøje Havn, hvor det er planen at vi spiser den
medbragte mad og drikke.
Der skulle være borde/bænke ved havnen, men det er nok en god ide at gardere med stol, og evt.
autobord,
så alle kan komme til at sidde ned!
Når vi er færdige med mad og hyggeligt samvær går turen atter
hjemad!
Tilmelding til undertegnede senest d. 7. juni på mail:
annettebryllehansen@gmail.com
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Eller sms til mobil: 41183132
Gildehilsen Gr. 3
Annette

Sct. Georgsdag afholdt den 21.april 2022
For første gang i 2 år, lykkedes det torsdag aften at samle Sakskøbing spejdergruppe og Sct.
Georgs gildet i spejderhuset på Birkevej. 58 spejdere og 16 Gildebrødre, samt medhjælpende
ægtefæller nød, at vi igen kunne være sammen på denne dejlige aften i april.
Vi startede med flaghejsning og en sang, hvorefter Gildet stod for et terningeløb, som gav god
motion og undervejs skulle der løses sjove opgaver.
Der skulle tændes bål og brændes snore over. Bindes knob, flyttes vand i selvfoldede papirs
bægre, ringridning på kæphest, flyttes flasker med snore og elastikker, kastes med drager og
gummistøvler osv. Man kunne risikere at ”ryge i fængsel” og her skulle der synges højt for at
komme ud igen og videre i spillet.
Efter løbet, blev der spist drageguf og drukket dragevand inden løfterne blev aflagt.
En rigtig dejlig aften med al den glæde, fællesskab og spejderånd, som vi har savnet under Corona.
Da spejderne var gået hjem, fortsatte gildet aftenen med Gildehal, hvor vi hørte Sct. Georgs
budskabet og aflagde vores gildeløfte. Herefter blev Jane Blach indsat som Stavherold.
Aftenen sluttede med lækker kyllingesalat m. flutes og derefter kaffe og hyggeligt samvær.
Tak til arrangerende gruppe.
Anne-Birthe

Redaktøren ønsker alle en god sommer
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