
 
 

 

Liljen Maj 2021 
 

 

 

 

 

De smukkeste blomster giver næsten åndenød når 

man ser dem springe ud hvert år, de er så smukke 

og livgivende men også med kort levetid. 

Det sætter jo vort eget liv i perspektiv – vort liv er 

kort i universets historie, men det skal leves og 

nydes så længe det er muligt. 
 

 

 

Kirsebærtræerne på Østre Kirkegård i Nyk. F står så 

smukt og giver et kærtegn til dem der kommer og 

mindes, de giver også et smukt budskab til os om at 

holde ud og holde fast i livet på trods af Corona og 

andre genvordigheder, for de kommer jo hvert år og 

giver os muligheden for at nyde synet, være stille, 

trække vejret og tage de næste skridt ud i denne 

verden igen….. 

 

 
 
 
 

Sommeren er på vej og snart kan vi mødes igen….. 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

6 Maj Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing 
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 

 
 
 

Der indkaldes til Distriktsgildeting lørdag, den 8. maj 2021 kl. 11.00. 
Sted: Bålhytten, Kråruplund, Krårupvej 31, 4990  Sakskøbing 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og protokolfører.  

2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

3. Forelæggelse af distriktets regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne. 

7. Valg af revisor og suppleant. Valgene gælder for 1 år. 

8. Nye vedtægter. 

9. Drøftelse af arbejdet i gilderne. 

10. Eventuelt. 

 

Under punkt 6. 

DGM modtager ikke genvalg. 

 

Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget. 

Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager. 

Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til. 

Efter gildetinget er der en let anretning 
 

Forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være Distriktsgildeledelsen  

i hænde ca. 4 uger før afholdelse af Gildetinget. 

 

Distriktsgildeledelsen vil gerne have, at gildebrødre, der ikke har 

ledelsesposter, også deltager i Gildetinget.  

Distriktet betaler for maden. 
 

 

Til- og framelding til spisning senest den 5. maj 2021 til DGK Merete Nilsson 

pr. mail   mereteogerling@gmail.com 

 

 

                   Husk varmt tøj da distriktsgildetinget foregår udenfor. 

 

 

Distriktsgildeledelsen. 

 
 

mailto:mereteogerling@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 

 

 

 
 

 

Maj 
 

12. Nattergaletur 
 

Juni 
 

16. Friluftsgildehal 

28. Gildeting og Sct. Georgs gildehal 
 

 

Kære Gildebrødre 
 

Der er lys forude. Samfundet åbner mere op 

og flere bliver vaccineret. Fra sidst i maj må 

vi samles 50 personer indendørs, og vi reg-

ner med, at hovedparten er færdigvaccineret 

sidst i juni. 

 

Vi vil forsøge at indhente det forsømte, ved 

at holde Gildeting og Sct.Georgs gildehal 

på samme dag, mandag den 28. juni. Så 

sæt et stort kryds i kalenderen. Det bliver i 

Sognets hus, og der kommer flere detaljer i 

næste nummer af Liljen. 

  

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

Forårstur til Schleswig 

udsat til 2022 
 

Vores planlagte tur i år lader sig desværre 

ikke gennemføre med de nuværende restrik-

tioner. Til gengæld er det lykkedes os at 

ombooke hotellet, så turen i stedet gennem-

føres den 6.-8. maj 2022. 

 

Der er p.t. 23 tilmeldt til 2022. Vi har nogle 

få ledige pladser, så er der flere i gildet, 

som har lyst til at deltage, skal I være hjer-

telig velkomne. Kontakt i så fald Mette 

eller Susanne for yderligere information. 

 

På Naturlaugets vegne 

Susanne 

 

 

Nattergaletur onsdag den 12. maj 
 

Vi forsøger igen med en tur til Kettinge 

grusgrav (Troelshøj), Grønnegadevej over-

for møllen. Vi mødes kl. 18.30, og griller 

pølser (vi må godt). Egne drikkevarer med-

bringes, også kaffe. Lauget medbringer 

kage til kaffen.  

 

Troels Jørgensen har igen lovet os at for-

tælle lidt om området, hvorefter vi går en 

tur, og håber at høre nattergalen. Prisen er 

kr. 30,- pr. person, og tilmelding er senest 

8. maj til Susanne, sb@mpost.dk. 

 

På Naturlaugets vegne 

Hanne K 

 

 

Vandretur i april 
 

På en blæsende og ret kold onsdag i april 

mødtes den trofaste skare af gildebrødre fra 

Sakskøbing og Maribo gilderne til en rask 

travetur. Vi mødtes ved havnen i Nysted, og 

gik rundt om Skansen og ud til sommerhus-

området, og fandt heldigvis et sted med 

både læ, borde og bænke, hvor vi indtog 

formiddagskaffen.  

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:sb@mpost.dk
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Dernæst rundt i Nysted med et kort besøg 

ved Emil Aarestrups hus, hvor vi blev in-

spireret til nyt et besøg ved en anden lej-

lighed.  

 

Til næste tur i maj måned er det igen Saks-

købing Gildet, der har en god ide til en tur, 

så det kan interesserede læse om på deres 

sider.  

 

Med gildehilsen 

Gutte 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmal.com 

 

 

Gule ærter og gildeting, sådan skulle det have været - men de gule 

ærter måtte vi indtage uden det gode samvær og den hyggelige stemning!  
Gildetinget blev afviklet (i god ro og orden) per telefon og på E:mail - 
Forslag til referat var udsendt, sammen med regnskaber og budget med 

mulighed for ændringsforslag og kommentarer mv.  
Vedrørende valg af gildeledelse, revisorer, herolder, redaktør, 
Spejderfondens bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Ovstrup SpejderCenter    

og udvalgsmedlemmer var der forslag om genvalg over hele linjen! 
 

Alle forslag og valg blev enstemmigt vedtaget af gildets medlemmer! 
Gildemesterens opsamling og udsendte forslag til referat er godkendt af 
alle gildebrødre!               O.S. 

 

                             Sidste år -  håbede vi, at kunne afholde -  

                    Sct. Georgs aften   
 Torsdag den 23. (i år 22.) april kl. 18.30 i 

Systofte, hos Beate og Leif, og glædede os - men  
det må vi nok endnu engang have til gode - så  

Gildemesteren udsender, på E:mail, Sct. Georg budskabet! 

. 
Sct. Georgsdagen er nu en gang den 23. april - så der kunne vi jo "tænke 
lidt på vores lov og løfte - som vi nu engang har afgivet og tilsluttet os! -    

 
Ved samme lejlighed, sender vi alle gode tanker og lykønskning 

til Dorte Simonsen som har været gildebroder i 40 år d. 23. april 
- Dorte har gennem årene været meget aktiv i forb. m. Sct. 
Georgs Weekenderne, Midtvejstræf, været gildemester i 6 år og 

fabrikerer de herligste gule ærte hvert år til gildetinget og meget 
mere -STORT TILLYKKE fra os alle! 

 
Vi håber at alle er vaccineret, testet og raske - så vi kan starte op på et 
mere normalt Gildeliv  den 10. juni med en lille festlighed!  

Gildeledelsen informerer når vi nærmer os. 
 
 
 

Vi, gildeledelsen, håber alle passer godt på sig selv og 
sine så vi snart kommer godt igennem denne situation!  

 
 
 
 

KALENDER, april og maj 2021: 

 Den 23. april:  Sct. Georgs Dag - hver for sig! 
 

Torsdag d. 10. juni: Aftentur ud i det blå! Nærmere til gildebrødrene. 
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Nu skal det fejres … 

 
Gildeledelsen har besluttet at årets forskellige festligheder skal fejres med maner, derfor er der lagt 
op til Sct. Georgs gildehal – festmiddag, fejring af alle dem som fejres bør, samt hyggeligt samvær 
og alt hvad der hører til en dejlig festaften. 
 

Vi i gruppe 1, glæder os til at præsentere det fulde program i juni nummeret af Liljen, glæd Jer og 
HUSK at sætte kryds i kalenderen til den 15. juni 2021 kl. 18. 
 

 
Lis 

1. gruppe   
 

 

Og mere fra Lis. Tak for det. (Redaktionen) 

Jeg fik engang en digtsamling af Birte Larsen, skrevet af Benny Andersen det er et digert værk 
på næsten 1000 sider, så jeg har ikke læst den fra start til slut – men af og til får den altså lidt 

opmærksomhed og nu hvor vi ikke laver så meget andet ser jeg i den igen. 

Benny Andersen var jo kendt for en masse musik, men også som digter og forfatter. 

Humor, livsvisdom og et særligt sprogligt skarpsyn har gjort Benny Andersen selvlysende i 
danskernes bevidsthed som den mest læste moderne danske lyriker, bliver der skrevet om 
ham og hans gerninger. 
 

 

 

  
Når vi nu endelig må ses igen, så skal det da      
fejres at vi får ny kansler, at flere har haft runde og halvrunde 
fødselsdage, at der har været jubilæer og så videre. 
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 Her et digt om tiden, skrevet i 1971 
Vi har tolv ure i huset, alligevel slår tiden ikke til. 

Man går ud i sit køkken, henter kakaomælk til sin spinkle søn 

men når man vender tilbage, er han blevet for gammel til kakaomælk 

kræver øl, piger og revolution 

Man må udnytte tiden, mens man har den 

Ens datter kommer hjem fra skole, går ud for at hinke 

kommer ind lidt efter, og spør om man vil passe den lille 

mens hun og manden går i teatret, og mens de er i teatret 

rykker den lille med noget besvær op i 3. G. 

Man må udnytte tiden, mens man har den 

Man fotograferer sin hidtil unge hustru 

med blodrigt sigøjnertørklæde, 

men næppe er billedet fremkaldt 

før hun forkynder at det så småt 

er hendes tur til at få folkepension 

så sagte vågner enken i hende 

Man vil gerne udnytte tiden, men den blir væk hele tiden 

hvor blir den af, har den nogensinde været der 

har man brugt for megen tid - på at trække tiden ud 

Man må benytte tiden i tide - flakke om en tid uden tid og sted 

og når tiden er inde, ringe hjem og høre 

»De har kaldt 95949392? 

Der er ingen abonnent på det nummer« 

 

- Tiden fra 'Her i reservatet', 1971 

 

 

 

 

Dejlige naturoplevelser på Falster    www.oestfalster.dk  

 

 

Bøtøskoven på Falster er et besøg værd for dig, der vil opleve  

vild natur. 
Sjældne sommerfugle, myriader af trækfugle og vildtlevende heste. 

                                               naturfonden.dk/natur/boetoeskoven 

 

Sydhavsøernes storslåede natur er fuld af muligheder. 
 Oplev de unikke naturparker og   600 km kystlinje til fods, på cykel  
eller på vandet!                                                    visitlolland-falster.dk/  

 

http://www.oestfalster.dk/
https://naturfonden.dk/natur/boetoeskoven/
http://www.visitlolland-falster.dk/
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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 

Maj 2021: 

 

 Sct. Georgsgildet i Sakskøbing fylder 75 år den 23. maj. 

 Tillykke med os. 

 Festlighederne er udskudt p.g.a. corona 

 

Gilde gåtur på tværs af gilderne. 

Den 5.5.2021 kl.10.00 

Turen går denne gang til Mallingskløft ved Stensby på Sydsjælland. 

Vi mødes på den lille P- plads på Stensbyvej. 

Find vej: Kør ad motorvejen mod København. 

Tag første afkørsel efter Farøbroen mod Vordingborg. Drej til venstre og herefter til venstre mod Nyråd. 

Drej til venstre mod Bakkebølle og følg Bakkebøllevej og herefter Stensbyvej.  

Ved et 90 graders venstresving er en lille P-plads. Her mødes vi kl. 10.00. 

Tag gode vandresko på. Turen gennem kløften kræver lidt balance. 

Vi går herefter videre og spiser vores klemmer ved shelterne på naturlejren under Farøbroen. 

Turen er ca. 6 km i alt. 

Gildehilsen 

Anne-Birthe 
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Sct. Georgsgildet I Sakskøbing 

75 år den 23. maj 2021 

Sct. Georgsgildet i Sakskøbing 75 år den 23. maj 2021. DET skal fejres, nåh nej det skal det ikke, ikke lige nu i 

hvert fald, (forklaring unødvendig). Men gildeledelsen ville gerne have lidt historie i Liljen og spurgte mig, - 

min første tanke var, det må der være andre, der kan, - og selvfølgelig er der det, men det gik op for mig, at 

lige nu, er JEG den, der har flest gildeår i bagagen her i gildet. Det forpligter vel - men gøre en lang historie 

kort, det er, som I ser – ikke lige min stærke side. Det hele startede allerede i 1945, hvor 3 gildebrødre fra 

Maribo havde inviteret gamle spejdere fra Sakskøbing til møde med det formål at oprette et Sct. 

Georgsgilde i Sakskøbing, og den 23. maj 1946 afholdt man så den stiftende gildehal, - og så gik det ellers 

stærkt. Det var driftige folk dengang, man bliver imponeret, når man ser, hvor hurtigt og effektivt 

begivenhederne tog fart. I november 1946 lagde gildet i Sakskøbing ud med sit første arrangement, en 

aften med skuespillerne Palle Huld og Elith Foss. Senere fulgte filmsforestillinger og friluftskomedier. 

Lodseddelsalg forekom også, et år var hovedgevinsten en radiogrammofon, men den blev aldrig afhentet, 

så der blev et ekstra overskud der. Så blev der lavet julekomedier, den første i 1947, og dette blev en 

tradition de næste otte år frem. Pastor Lindquist skrev komedierne og var selv instruktør. Gildets 

medlemmer og ægtefæller var skuespillere. Det foregik selvfølgelig på Hotel Saxkjøbing, og spejderne fik 

lov at komme gratis til generalprøven, jeg var selv blåmejse og husker tydeligt, hvor spændende det var at 

sidde der i salen og overvære sådan et skuespil. Gildet stod også for udgivelsen og salg af julehefter, og i 

1949, da gildet bestod af 32 gildebrødre, havde man samlet 10.000 kr. sammen og havde tanker om at 

oprette en vuggestue, men fra kommunen var der ingen hjælp at hente, da man stod foran et større 

skolebyggeri. I stedet opstod tanken om at oprette en feriekoloni på Bøtø, og den 9. juli 1949 kunne 

feriekolonien ”Saxtorp” indvies. Nu kommer jeg da lige en lille privat tur på ”Memory Lane”, for det var 

netop på dette sted i august 1959, at Jørgen og jeg blev optaget i gildet. En skøn sommeraften var det, hold 

da op, efter gildehal, spisning osv. var der måneskinsbadning, det havde vi aldrig prøvet før !!! Gildebrødre 

og ægtefæller havde i de år et kæmpearbejde med at passe og vedligeholde ”Saxtorp”, der skulle også 

mange penge til, og opfindsomheden var stor. Der blev holdt mange arrangementer bl. a. i Frugtlageret, 

såsom koncert og bal med Teddy Pedersen og hans orkester, Biludstilling med Ford, senere med General 

Motors og sågar en campingudstilling har ”vi” afholdt. I juni 1958 var der en stor friluftsforestilling ”Det 

skete på Bramsløkke”, skrevet af pastor Lindquist og E,A. Larsen (vores første gildemester). Skuespillerne 

var gildemedlemmerne med hjælp fra andre af byens borgere. Skibsreder Mærsk Mc. Møller havde givet 

tilladelse til at benytte Bramsløkke som den smukke ramme om handlingen. I 1963 stod man for en større 

renovering af feriekolonien, men gildet syntes ikke, der var det samme behov for at drive den videre, derfor 

blev den solgt, og tanken om at oprette en børnehave i byen begyndte at tage form. Sct. Georgsgildet købte 

ejendommen Jernbanegade 7, og i juni 1965 blev Børnehaven Saxtorp indviet. I 1967 holdt vi den første 

Juleaften for enlige på Hotel Saxkjøbing, det gik rigtig godt og blev en fast tradition, hvor vi nogle år senere 

indgik et nært samarbejde med Lions Club i Sakskøbing. Det blev til mange andre arrangementer sammen 

med Lions, Jeg MÅ nævne nogle af dem. Den store Laredo-fest i 1969, som blev åbnet af Diana Benneweis, 

det var så fantastisk at være med til. Så i 1971 kom ”Piratfesten”, hvor Per Hækkerup kom sejlende hertil, 

udklædt som pirat. I 1972 var det ”Pariserfesten”, som Volmer Sørensen åbnede. Der var Laredo-fest igen i 

1974. Alle medlemmer af Gildet og Lions samt ægtefæller gjorde i disse år en kæmpeindsats for at få alle 

arrangementer op at stå, der kom rigtig mange mennesker til byen, festerne havde et godt ry, og der blev 

et pænt overskud til deling hver gang. I 1977 solgte Gildet børnehaven til kommunen, og samtidig fik vi en 

grund på Saxes-Allè, hvor man havde planer om at bygge et vandrerhjem. Heldigvis var kommunen med på 

DEN idè, og i juni 1979 blev Sakskøbing Vandrerhjem indviet som en selvejende institution. I mellemtiden – 

nemlig i 1978 havde vi stor succes med ”Åben Have” på Krenkerup Gods. Godsejer Gorm Rewentlov-

Grinling havde indvilget i at åbne en del af godsets besiddelser, det blev en virkelig dejlig dag i de smukke 

omgivelser og et herligt vejr. Der kom rigtig mange besøgende, og overskuddet blev på 41.000 kr. I 1979 
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afholdt vi høstmarked på Engestofte Gods, desværre var vejret slet ikke med os, så en stort anlagt 

ballonflyvning måtte opgives, og trods 300 besøgende og pænt salg i boderne, måtte vi konstatere et 

underskud. Den 2. juni 1980 startede Sct. Georgsgildet telefonkæderne. I begyndelsen 2 kæder med 8 

deltagere på hver. I årenes løb har man været oppe på 4 kæder, men i øjeblikket er der 3 kæder med 7-10 

deltagere på hver. Den 28. november 1981 afholdtes det første julemarked på Sakskøbing Vandrerhjem, 

hvilket blev begyndelsen til en årrække med denne gode tradition, som også i mange år gav et stort 

overskud til gildets arbejde. Når jeg sidder her og skriver, tænker jeg, det ser ud som det bare har været 

fest på fest det hele, og det fortsætter med f.eks. Byfest i Qvades gård sammen med H&I i 1991, og i maj 

1992 stor fest i Saxemarken. I 1993 var vi sammen med Handelsstandsforeningen samt H&I med til at 

arrangere den store Majfest omkring Saxemarken. I september 2000 stod gildet for Cafè med bespisning 

samt drikkevarer ved det store Beredskabsstævne. Det var i samarbejde med Lions Club og B. Frems 

Venner. I 2009 deltog gildet i den første Sydhavsøenes Frugtfestival, - frugtfestivallen blev en fantastisk 

succes, hvor gildet har deltaget på sidelinjen igennem flere år. For nu at vende tilbage til det mere 

gildemæssige, så skal det nævnes, at vi altid har haft et godt samarbejde med andre gilder, både dem her i 

distriktet, men også længere væk. Vi havde besøg af 5. København Gilde engang i 1983og i 1987 af 

Vordingborg. Samme år var Sakskøbing meget aktive i forbindelse med afholdelse af Landsgildeting i 

Lolland Falster Distrikt. I 1993 afholdt vi for første gang en friluftsgildehal, hvilket foregik i et hjørne af 

parken på det smukke Rosenlund. Friluftsgildehallerne blev i mange år en fast tradition og har været 

afholdt på mange forskellige steder i og omkring Sakskøbing. I 1995 prøvede vi for første gang at lave 

Påskemarked, arrangeret af gildets Kreativ Gruppe. Påskemarkederne fortsatte i flere år på Rådhustorvet, 

senere i Turistforeningens Info-Hus på Torvet, og igennem 20 år var denne tradition en god indtægtskilde 

og et fint indslag i bybilledet. I 1996 havde vi så 50-års jubilæum med fin reception og gildehal på 

vandrerhjemmet, derefter fest på Saxenhøj med revy og så blev der ellers danset lanciers. Vores eget 

domicil på Saxenhus blev behørigt indviet i august 2004. Gildets 60-års jubilæum i 2006 blev fejret med 

reception og gildehal på vandrerhjemmet, senere fest i Apotekervængets Festsal. Da Guldborgsund 

Kommune så dagens lys i 2008, overgik vandrerhjemmet til Social Virksomhed. Gildet fik i afståelsessum 

300.000 kr., som vi så ville prøve at bruge til en form for samfundsnyttig opgave. Det blev på et 

ekstraordinært gildeting vedtaget at anlægge en udendørs motionsplads, en såkaldt Familiesundhedsplads 

til gavn og glæde for byens borgere og hvem der i øvrigt havde lyst. Den 2. oktober 2009 blev der holdt 

indvielse, og de efterfølgende år lavede vi flere velbesøgte arrangementer med forskellige instruktører, 

ligesom vi også afholdt sjove arrangementer for SFOer og børnehaver. Sct. Georgsgildet har senere trukket 

sig ud af arbejdet med Sakskøbing Familiesundhedsplads. I forbindelse med oprettelse af den sociale 

virksomhed Sakskøbing Vandrerhjem og Campingplads, vil jeg da lige nævne, at Gildet gennem flere år 

lavede en eller anden form for event for medarbejderne på den sociale virksomhed Vandrerhjem og 

Campingplads, til stor glæde for såvel os selv som deltagerne, der på denne måde fik ”en på opleveren”.Det 

var også i disse år vi arrangerede sjove ting for dagplejen og børnehaverne med f.eks. cirkusforestilling i 

hallen osv. - Dette gled af praktiske grunde ud, men så fandt vi på at arrangere Pensionist-Cafè enten med 

foredrag eller film, samt kaffe og kage. Det var en hyggelig tradition i nogle år. Jeg kommer da også lige i 

tanke om, at Gildet deltog aktivt i arbejdet omkring ”Stafet for Livet”, da det blev afholdt af Kræftens 

Bekæmpelse på Sakskøbing Stadion i 2014. Det var desværre et forfærdeligt regnvejr hele week-enden, 

men lykkehjulet snurrede, og vi fik vist flaget. Gildet har også på flere måder deltaget aktivt i de år, der blev 

arrangeret Kulturnat i byen. Forskellige og alsidige virksomhedsbesøg har også igennem årene været et fast 

punkt på det årlige gildeprogram, på den måde har vi haft mange gode og interessante oplevelser. Dejlige 

familieture, nattergaleture f.eks. har også været med til at give os gode gildeoplevelser. I mange år kom vi 

på Sønderskovhjemmet og hentede juletræ i skoven, hvorefter vi sammen med beboerne var til hyggeligt 

kaffe og kage julebord. I de år Naturgruppen eksisterede, havde vi også der chancen for at deltage og på 

denne måde få helt unikke oplevelser. Ja, jeg kunne blive ved, og hvis I læser med, så dukker der sikkert 

andre dejlige minder op hos hver især. Jeg skal vist til at finde ”begyndelsen til enden” på historien, - og det 

må blive vores tilknytning til spejderarbejdet. Her i Sakskøbing har vi en stor og velfungerende 

spejdergruppe, som vi selv synes, vi har et godt samarbejde med. Mange økseløb er det blevet til i tidernes 
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løb. Tænk - i mange år troede jeg, at Sct. Georgsgildets formål kun var at lave økseløb, for det var jo det, de 

gjorde, da jeg var lille spejder. Af alt det, jeg her har skrevet om gildet, kan I nok forstå, jeg er blevet 

klogere. I det hele taget laver vi jo ikke økseløb mere, men så laver vi Sct. Georgsløb, i hvert fald vil vi det 

gerne igen på et eller andet tidspunkt, for der er da ikke noget mere charmerende end at høre små og store 

spejderes kommentarer til os ”gamle” spejdere, når vi tusser rundt derovre ved Svanesøen med vores mere 

eller mindre opfindsomme poster. Nytårsparader og senere Nytårstræf har vi også været en del af. Ved 

fejringen af spejderbevægelsens 100 års jubilæum var gildet også med til at arrangere ”Sunrise” for 

Sakskøbing Spejderne. Gildet var også behjælpelig med økonomisk hjælp til udgivelse af bogværket 

”Sakskøbing Spejdernes 100 års jubilæum”. Spejdernes Loppemarked er også et fast programpunkt i 

gildekalenderen, dels har vi i mange år hjulpet både med sortering op til loppemarkedet, samt salg af 

lopper i de forskellige stande. Vi har så til gengæld haft vores egen lille Loppe-Cafè, hvor vi igennem årene 

har tjent rigtig mange penge på salg af kaffe/the og al slags bagværk lige fra vafler og æbleskiver til lagkager 

og skærekager. - Lad os håbe, vi snart igen kan få den slags aktiviteter at være med til. Foreløbig kan vi 

ønske hinanden tillykke med Sakskøbing Gildets 75 års jubilæum den 23. maj. Man bliver lidt sentimental, 

når man sådan er hele turen igennem, godt nok har jeg kun været med i 62 af de 75 år, men alligevel …. 

stor stor respekt for de ildsjæle, der i sin tid startede det hele, og dyb taknemlighed for at have været en 

del af det i så mange år. Således tænkt og skrevet (lige før deadline) 

Birgit Lohse 


