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Forår – liv - naturen på spring….. 

 

 

Latter – sjov – udklædning og ballade 
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Lolland – Falster Distrikt 2018 - 2019 
 

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: 
 
 

2019 
 

 

9. Maj. Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet. 
17. september Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing. 
24. Oktober. Fellowshipday. 
2. November. I-Dag i Haslev. 
  
2020 
 

 

16. januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing. 
5. maj Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing. 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Marts 
 

11. Gildeting 
 

April 
 

25. Sct. Georgs gildehal 
 

 

HUSK tilmelding til Gildeting senest den 

1. marts - også hvis der ikke spises med - 

til Gutte på tlf. 61 54 38 73 eller  

birch@mkpost.dk. 

 

 

Kulturelt arrangement  

 den 23. februar 
 

En lørdag sidst i februar, hvor solen skin-

nede, og temperaturen mindede en anelse 

om vinter, samledes henved 30 gildebrødre 

og ledsagere i Ulvehytten til det årlige kul-

turelle topmøde. Besse bød på Kulturelt 

laugs vegne velkommen til den sædvanlige 

gode blanding af en fin frokost efterfulgt af 

et foredrag fra en til lejligheden inviteret 

gæst. 

 

I år bestod forretten af sild med tilbehør, 

fast såvel som flydende (surprise, surprise), 

mens hovedretten var ristaffel; selvfølgelig 

hjemmegjort og med alverdens tilbehør. 

Som altid gik snakken lystigt kun afbrudt af 

et par viser til snapsen. 

 

 
 

Herefter trådte årets gæstetaler, Tine 

Vinther Clausen, op på scenen og gav os et 

indblik i et indholdsrigt liv med mange op-

levelser og både opture og nedture, men 

hele tiden med lysten til at prøve nye ting 

og til stadighed udfordre sig selv. Senest 

har hun engageret sig i lokalpolitik, hvilket 

især afspejlede sig i de spørgsmål, der efter-

følgende blev stillet. 

 

 
 

Efter et par hyggelige timer sammen blev 

det tid til at sige tak for i dag, og tak til 

Kulturelt laug for endnu et godt arrange-

ment i den efterhånden lange række af kul-

turelle eftermiddage. 

 

Kåre 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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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  

 

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen en hård, men fair dyst, som 

forventet, mellem de deltagende superbowlere. Espen beholdt keglen, Leif blev 
nr. 2 og Ole nr. 3, keglen blev dermed hos GildeClanen.  

Der blev ikke tid til så meget ”after bowl”, men efter 2 timers koncentreret 
bowling var vi også udmattede. 

Tak til GildeClanen for en god aften! 
************************* 

 Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19. 
 

Ordinært gildeting, torsdag den 21. marts 2019 kl. 19, på 
Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster.  
Tinget er indkaldt i Liljens februar nr.  

Dagsorden, gildets regnskaber og evt. indkomne forslag til tinget udsendes 
senest 14 dage før gildetinget.  
 

Som det er tradition, varmer vi op til tinget, med gule ærter kl. 18 – det er 
Dorte, der fabrikerer ærter og tilbehør til sædvanlig billig pris – glæd dig! 
Tilmeld dig de gule ærter til, Dorte og Ole tlf. 23 30 93 43, eller E-mail: 

osscout@gmail.com senest d. 17. marts.  
Kan du ikke tåle gule ærter, så tag din egen mad med, det er samværet der tæller! 

Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.                           Gildeledelsen. 
 

******************************************************** 

Generalforsamling "Ovstrup SpejderCenter" 
i "Amagerhuset" lørdag den 16. marts 2018, kl. 12,45. 

 

Vi er medlem af foreningen og har dermed en stemme på 

generalforsamlingen, vi har også en vedtægts bestemt plads i bestyrelsen. 
Gildets medlemmer har adgang til generalforsamlingen! 

Kl. 11,00: Er der indvielse af de nye shelters og modtagelse af fondspenge 
 fra Nordea og Guldborgsund Kommune. 
Kl. 11,30: Fremlæggelse af masterplan som er en  

 helhedsplan for centeret. 
Kl. 12,00: Fælles frokost centeret er vært, øl og  
 vand kan købes. 

Kl. 12,45: Generalforsamling.  
 Er du interesseret, så kontakt Ole S.! 
 

Se og hør om det der sker! 
Du kan søge for mere info på - 

                                   WWW Ovstrup spejdercenter  
 
 

 

KALENDER, marts 2019: 

Torsdag d. 21. marts: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18. 

Lørdag d. 16. marts: Generalforsamling, Ovstrup SpejderCenter.  

Tosdag d. 25. april: Sct. Georgs dag, afholdes i Systofte kl. 18.30. 

 
 

mailto:osscout@gmail.com
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Prisen for at deltage er madudgift og 

rejsen til/fra påmønstringslokaliteten, og 

så skal man selvfølgelig have diagnosen 

multipel Schlerose. Der er ingen 

aldersgrænse for deltagelse. Skibet kan 

rumme 8-10 personer. 

Tine fortalte meget entusiastisk om, 

hvad man lærer af sådan en rejse, hvad 

det gør ved een, hvordan det enkle liv på 

en båd, kan opbygge mennesket, og 

hvordan det er at møde ligestillede 

mennesker fra hele verden. Vi havde 

meget med os, da vi sluttede denne aften. 

Folkene bag projektet, som Tine er 

meget involveret i, vil gerne i fremtiden 

inkludere mennesker med andre kroniske 

sygdomme. 

 

Tak til gruppe 1 for en meget oplysende 

og spændende aften. 

På gruppe 2’s vegne 

Birthe Flindt 

 

 

 

Gildeting den 14. marts 2019 kl. 18 

Gildetinget er jo en fast begivenhed i gildet, og i år er ingen undtagelse…. 
 

Gruppe 3 inviterer til spisning kl. 18 

Menuen er italiensk inspireret kyllingebryst, med pastasalat –  

grøn salat og flüte. 

Efter spisningen afholdes gildetinget som sædvanligt og i en pause serveres kaffe/te samt hjemmebag. 

HUSK: Afbud til egen gruppe da Solveig er bortrejst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat af gildemødet den 19. februar.
 

17 gildebrødre (inkl. 1 gæst) lyttede 

meget opmærksomme på fortællingen om 

det gode sejlskib ”Ocean of Hope” 

fremført af Tine Perlt fra Stubbekøbing.  

Skibet har sejlet jorden rundt med 

schlerose-ramte fra hele verdenen.  

Projektet er sat i gang af en læge Mikkel 

Anthonissen fra Rigshospitalet og mange 

andre. Gruppen har fået meget støtte fra 

bl.a. Mærsk - selve båden en Challenger 

64 er sponsoreret af medicinalfirmaet 

"biogen.dec".  

 
 

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. 

Opslagstavlen 
 

14. marts Gildeting 
 

Tirsdag den 23 

Sct. Georgs Gildehal 
---------- 

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

 

mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
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  Solveig og Carsten på tur jorden rundt med Costa Luminosa.      Del 2 

25/1 – Rio de Janeiro tager en taxa rundt i byen for at se på strandene og modsat sidst vi var her, er der 

i dag mange på strandene, selvom det er overskyet, da vi sejler derfra er det et voldsomt tordenvejr og 

megen regn. – 28 gr. og vandet 28 gr. 

28/1 – Bournes Aires, meget flot by med gamle 18 -tals palæer, men også nye skyskrabere sås i byen, der 

var pinligt rent overalt. Vi så præsidentpaladset og Becha junior stadion, samt en meget farverig Italiensk 

bydel. På kirkegården så vi Eva Perons familiegravsted. 

Byen ligger 290 km inde i landet, da der løber 2 floder sammen her, så vandet er meget mudret her. – 30 

gr. og vandet 25 gr. 

29/1 – Montevideo, Uruguay. Et land som DK i størrelse og hovedstaden som København, pæn og flot 

by, med huse i røde mursten og tegltage. Byen ligger på nordside af de 2 floder, som løber sammen og 

er 220 km bred. – 34 gr. og vandet 24 gr. 

31/1 Puerto Madryn, Argentina. En kedelig cementby, dog med fin strand og meget tidevand – 18 gr. og 

vandet 23 gr. 

2/2 – Vi passerer Falklandsøerne og Sandwichøerne inden vi nåede til Cap Horn, Cap Horn har en lille 

familie som passe fyrtårnet – far, mor og 2 børn. Øen er en klippeø med et frygteligt uvejr, regn – blæst 

og tågedis.  

Vi sejlede rundt om øen inden vi gik ind i fjordene. Dybderne på Afrikasiden er 4.000 m mens der er 100 

m dyb i det sydlige Stillehav, derfor er vandet meget uroligt. – 8 – 10 gr. og vandet 2 gr. 

3 – 4/2 Ushuaia, Argentina, verden sydligste byg (byen ved verdens ende). Kørte med en 2 dækkers gl. 

londonbus og senere en taxa tur 50 km uden for byen for at se flotte udsigter i bjergene, bjergene er lidt 

som i Norge, så desværre ingen kondorer, eller pingviner. 

Inde i byen mellem bjergene var det fint vejr og sol 16 – 18 gr. 

5/2 Sejlede vi om morgenen i fjordene og de var meget flotte, vi så den ene gletcher efter den anden, 

fantastisk syn – 9 gr. og vandet 10 gr. 

6/2 Punta Arenas, Chile, lidt mindre mine arbejderby, intet overdådigt, sejlede i land med tenderbådene 

– 9 gr – vandet 10 gr. 

9/2 Puerto Chacabuco – Dette er en fiskerby med industri, rundt om byen er der bjerge en del med sne 

på toppen – 8 – 9 gr. vandet 10 gr. 

10/2 Pouerto Montt, vi skal igen med tenderbådene for at komme i land, dette er en større by, men 

meget gammeldags. Der har været tyskere her i 1800 og 1900 tallet, men siden er der ikke sket noget – 

12 gr. vandet 10 gr. 
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12/2 San Antonio, Chile besøgte her 2 vinslotte ind i Casablanca dalen, de var bygget i starten efter 2000 

året, Indomita producerede 13 millioner flasker og det andet Estancia El Cuadro som også producerede 

vin opgav ikke antal flasker, men der var vinmarker så langt øjet kunne række. – 16 gr. - vand 15 gr. 

En dags sejlads fra San Antonio passerede vi Robinson Crusoe øen der virkede meget gold, så vidt vides 

bor der ingen i øjeblikket. 

17 - 18/2 Påskeøen (Rapa Nui) Chile, desværre blev vejret ikke godt not til, at vi kunne komme ind med 

tenderbådende (der er ingen havn) så dagen efter sejlede vi om på den anden side af øen og her var der 

en lille strand som ligger i selve naturområdet, men selv om de prøvede hele formiddagen så lykkedes 

det ikke at lave et trinbræt, hvor vi kunne lægge til og gå i land, så meget ærgerligt så vi sejler videre om 

eftermiddagen. 

21/2 Pitcain (Engelsk) er der præcist kl. 8:00 og det er en meget lille bjergø, hvor mytteriet på Bounty 

foregik, vi modtog ca. 10 – 15 personer fra øen, som solgte forskelligt hjemmesløjd mv. på skibet, imens 

sejlede vi 3 omgange rund om øen så man kunne fotografere den, inden de roede ind til øen igen – 

beboerantal på øen er 50. – 28 gr. og vandet 28 gr. 

           

               

                    

- - - - - - - - - - -  

Jeg har ”ruttet” med pladsen denne gang , men kom til at glemme at der mangler nogle dage i februar 

måned. Så jeg fik pludselig travlt! (Den gamle radaktør) 
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 

 

 

 

 

At huske i marts måned 2019: 

14. marts kl. 19.00  Gildeting på Saxenhus 

Dagsorden, regnskaber og beretninger er udsendt 

 

 

At huske i april måned 2019: 

23. april Sct. Georgsdag for spejderne i Spejderhuset 

Derefter 

Sct. Georgsgildehal 

Nærmere fremkommer i Liljen for april måned. 


