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Det danske forår er fantastisk i farver, dufte og skønne synsindtryk.
Man siger at grønt er godt for øjnene, men hvad er mere livsbekræftende og smukt end en
blomstrende rapsmark, de smukke rabatter rundt omkring, det hvide tæppe i skovbunden og
selvfølgelig den lysegrønne bøgeskov.
Der er nok at bekymre sig om, men en tur i den fantastiske natur letter sindet lidt –
her kan man føle sig fri af hverdagens udfordringer –
naturen er forunderlig og vidunderlig –
lad os passe på den og hinanden.

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2021 - 2022

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
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2022
4. maj
13. juni
14. September
24. Oktober

Distriktsgildeting – arr. Sakskøbing
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

2023
Distriktsgilderådsmøde. Arr. Sakskøbing
Distriktsgildeting. Arr. Maribo
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Fødselsdage i
maj

Victor Birch-Pedersen – 75 år

3.
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Gildet ønsker hjertelig tillykke

Deadline: Den 20. i måneden før

Nye medlemmer af gildeledelsen
På det nyligt afholdte Gildeting var mange
poster på valg således, at gildeledelsen nu
består af




Maj
6.-8.
11.
20.

Gildetur til Schleswig
Fælles gilde-gåtur –
se forrige udgave af Liljen
Nattergaletur

Lene Sletved blev genvalgt som GU og
Kåre Sletved blev valgt som GI.(det kan
være af interesse for de to andre gilder i
distriktet).
Gildeledelsen

Nattergaletur fredag den 20. maj

Juni
13.

gildemester Lena Holsko,
gildekansler Mette Christensen og
gildeskatmester Hanne Hansen.

Friluftsgildehal på Kråruplund

Jubilæer i
april

Vi mødes ved Ulvehytten kl. 18.30 og
griller pølser. Egne drikkevarer medbringes
(inkl. kaffe). Naturlauget medbringer kage
til kaffen. Pris 30,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 15. maj til Susanne
sb@mkpost.dk eller 23 96 84 06.

26.

Jytta Christensen – 60 år

På Naturlaugets vegne
Susanne

Gildet ønsker hjertelig tillykke
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Sct. Georgs Gildehal den 20. april
Denne aften mødtes 30 gildebrødre i Rødby
Havn til gildehal. Her blev to svende, Jane
Eriksen og Jens Eriksen, optaget som væbnere. Begge gav interessante og meget personlige væbnersvar. Endnu engang "Velkommen i Gildet".

Sct. Georgs budskabet blev oplæst, og vi
dannede kreds og bekræftede vort gildeløfte.
I eftergildehallen blev vi budt på et lækkert
pølsebord - ja, et udvidet pølsebord - for der
var også lune deller og ditto leverpostej
samt ostekiks.

Derefter blev nyvalgte kansler og skatmester indsat, og ligeledes blev ny flagherold
indsat.
Gildemesteren holdt en tale, og omtalte de
umenneskelige forhold i Ukraine, som i høj
grad også går ud over børn. Hvordan kan vi
hjælpe dem?

Her blev også udtalt takkeord til de fratrådte embedskvinder og flag-herolden, og givet gaver til brødre, som havde haft hel- og
halvrunde fødselsdage de sidste stykke tid.
Til kaffen nød vi det store honningkagehjerte, som Lisegrete forærede gildet ved
fødselsdagsgildehallen i november.
Tak til Spejderlauget for en stemningsfuld
og samtidig festlig aften!
Ole J.
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Tur til Hesnæs den 27. marts
Sidste søndag i marts drog 9 gildebrødre, 2
ægtefæller og 1 hund til havnen i Hesnæs,
hvorfra vi vandrede en tur i skov og på
strand. Vejret var lunt og næsten helt vindstille. Nogen gik ikke så langt, nogen lidt
længere, nogen længere endnu, og nogen
gik forholdsvis langt. Alt efter lyst og
formåen.

Torrighyttens historie – 2. del
Den ultrakorte version fra perioden 1947
og frem til 2019

Nakskov-Gildet drev Torrighytten fra 1970
og frem til 1999, hvor kræfterne i Nakskov
slap op, og man ville overdroge hytten igen
til Maribo-Gildet, stadig for den symbolske
pris på 1 kr.

Tilbage på havnen nød vi vores medbragte
klemmer og Jannes dejlige banankage til
kaffen.

Maribo-Gildet vedtog på Gildetinget i 1999
at tage imod ”gaven”, og der blev nedsat et
Torriglaug, som skulle forestå en gennemgribende renovering og stå for den fremtidige drift. Godt hjulpet af de øvrige gildebrødre og et økonomisk tilskud fra Gildet´s
kasse blev hytten gennemrenoveret henover
årene 1999 – 2002, hvor der blev brugt
utroligt mange weekends og oceaner af
timer. Det var derfor med en vis stolthed og
med en meget stor glæde at kunne invitere
til genindvielse af Torrighytten lørdag den
1. juni 2002 i strålende solskin og med over
60 gildebrødre/gæster. Hytten var nu klar
igen som primitiv spejderhytte og til igen at
blive lejet ud til spejdergrupper.

Tak til alle for nogle hyggelige timer.
Med gildehilsen
Susanne
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Selve Torrighytten har en helt utrolig unik
placering i Torrig Skov lige ud til Smålandshavet, og der er en fantastisk ro i og
omkring hytten og med en enestående flot
solnedgang; virkelig en lise for sjælen!
Ovenstående historie om Torrighytten er baseret på
gildets arkiv, andre`s fortællinger samt egen
hukommelse

April 2015 Jan Wandy Pedersen
Smålandshavet fortsatte henover årene at
nærme sig hytten, og efterhånden var det
kommet mere end betænkelig nær hyttens
veranda, og med en meget stor risiko for at
hele hytten ville ende i havet. Kystsikring
var løsningen, hvis ikke man skulle flytte
hytten.
Det blev dog en langstrakt affære at få
Kystinspektoratets tilladelse til at kystsikre
området, og vi brugte også en del energi på
at skaffe den fornødne finansiering, men
begge dele gik op i en højere enhed, og vi
kunne i 2005 også ”indvie” vores nye kystsikring. En megastorm og et højvande uden
lige i efteråret 2006 ødelagde lidt af den nye
kystsikring, men havde vi ikke haft denne,
så havde Torrighytten nok ikke stået der i
dag.
I dag lever Torrighytten sit eget stille liv
med lidt udlejning; hytten er jo primitiv,
dog med indlagt el og et velfungerede køkken med både komfur og køleskab samt en
viktualiekælder, men uden indlagt vand
(hentes hos nabo eller medbringes selv) og
med gammeldags ”lokum” med ”skyl” fra
vanddunk. Hytten er udstyret med 2 køjerum med 6 køjer i hver, og der er service til
min. 20 personer med plads både i opholdsstuen samt på den lukkede veranda.
Maribo-Gildet`s Torriglaug sørger fortsat
for udlejning, drift og vedligeholdelse med
to årlige arbejdsdage dernede, samt diverse
undervejs, bl.a. græsslåning, når der er behov for dette.

Tillæg 1
Sct. Georgs Gildet besluttede på deres
generalforsamling i marts måned 2016 at
afvikle Torrighytten og i løbet af sommeren
blev den overtaget af en flok tidligere
gamle drengespejdere fra bl.a. 1. Maribo,
som til formålet havde stiftet Torrighyttens
Venner, som skulle stå for driften af hytten
fremover!
November 2016 Jan Wandy Pedersen
Tillæg 2
Torrighyttens Venner modtog en opsigelse
af lejemålet på hytten og grunden af Halsted Kloster, og rømmer Hytten i løbet af
sommeren 2019 efter at have drevet den de
sidste 3 år. Hytten blev tømt for inventar,
hvoraf det meste blev overtaget af Amagerhuset (spejderhytte i Sørup på Falster):
borde/stole, madrasser, køkkenting/ service
samt værktøj og restsaldoen i Banken.
Halsted Kloster overtager hytten, som den
forefindes. Torrighyttens Venner skulle
ikke foranledige nogen nedrivning/ bortskaffelse og Halsted Kloster overtager også
den etablerede kystsikring tilbage fra februar 2006, som Kystdirektoratet havde godkendt!
En æra som spejderhytte gennem 72 år er
slut!
Oktober 2019 Jan Wandy Pedersen
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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
Torsdag den 19.
Gildemøde
Tirsdag den 14. juni
Sommerafslutning

Sommerudflugt 14. juni 2022 Indbydelse til gildebrødre og gerne med ledsager
Kl. 09.30 mødes vi alle ved KUDU-hytten
og fordeler os i bilerne med afgang kl.
09.45 mod Faxe

Kl. 10.45 er vi ved Faxe-gildets hytte på
Rosenkildevej 12 i Faxe.
Faxe-gildet er inviteret til at komme og
være sammen med os i hytten.

GPS WGS84
55°15'4.7"N 12°6'9.2"E

Kortlink https://map.krak.dk/m/QhPXI

Preben Gustafsen fra Faxe-gildet fortæller om Faxe kalkbruds historie fra start
til nu.
Måske har han også
andre små fortællinger i ærmet.
Han er meget lokalhistorisk interesseret.

Frokosten indtager vi i hytten mens
snakken den går og så er det afsted til
Faxe vandrerhjem på Østervej og kalkbruddet hvor vi skal være kl. 13.30

GPS WGS84
55°15'18.4"N 12°6'19.4"E

Kortlink https://map.krak.dk/m/DowNZ
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Vandrerhjemmets leder Morten Romme
fortæller her om Den sociale Virksomhed på Faxe vandrerhjem som er noget
helt unikt og som har eksisteret i over 30
år.

Vi ser på Faxe kalkbrud og nyder udsigten fra Prismet.
Det er også muligt at gå ned i bruddet for dem der har mod på det.
Kl. 14.45 fortsætter vi forbi Blåbæk
Møllerne og Rosendal Gods.
Videre langs Præstø Fjord hvor vi gør
holdt ved ”Kludeegen” inden vi når til
Præstø havn ca. 15.45 hvor vi skal
have eftermiddagskaffe.
Efter kaffen er udflugten som sådan
slut og vi drager hjemad.
Vi forventer at være i Nykøbing ved
17.30 tiden.
Er der nogle der har lyst til en omvej
på vejen hjem så er det jo muligt.

Prisen er sat til 250 kr. pr. person
Betaling sker til reg. Nr. 2650 kontonummer 349734478
Giv venligst besked om du kan lægge bil
til.
Der ydes kørselsgodtgørelse om det ønskes
Tilmelding til Jens på mail k@jak5.dk
senest den 1. juni

og inkluderer kørsel, frokost og kaffe

Men gør det hellere med det samme inden du
glemmer det.

Turen gennemføres hvis der er mindst 10
gildebrødre tilmeldt
Vi ses til sommerudflugten.

Med gildehilsen Jens
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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 2022:
Juni 2022: Sommertur 11/6

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
Eller sms til mobil: 41183132
Gildehilsen Gr. 3
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Annette

Dette billede efter
Ukendt forfatter er
Gilde-gåtur d. 6.april
licenseret under
BY-SA-NC mødtes ni gildemedlemmer og 2 firbenede på Hydesbyvej
Trods en noget våd morgen og ditto CC
vejrudsigt,

og satte kurs mod den berømte stikhok ( lollandsk ord for stikhob ).
Bunken ligger ved en skovvej i Hydeskov i et område der danner en lavning fra Guldborg Sund til Sakskøbing
Fjord, og som afvandes af h.h.v. Sakskøbing å og Flintinge å.
Stikhokken har bestået i mindst 100 år, men det siges at den kan være op til 350 år gammel.
Sagnet fortæller at en forhadt skovfoged blev myrdet på stedet af en krybskytte, og liget fik lov til at blive
liggende, fordi forbipasserende smed grene over det. Angiveligt huserede den afdødes genfærd på stedet,
og for at sikre sig selv måtte man kaste en ny gren ( en ”stik” ) på bunken hver gang men passerede stedet.
Alle ni fulgte traditionen, og smed en ”stik” på bunken, vi ville selvfølgelig ikke risikere at komme galt
afsted.
En rask tur på godt 5 km. hvor vejrguderne var med os – ingen regn, men som altid en masse god snak
undervejs, og varm kaffe/te ved bilernes bagsmæk.

Gildehilsen
Lone
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