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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:
Solveig Garsdal

Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing

solveig@joyzer.dk
Mobil: 41 58 72 47

Riserupvej 5, 4840 Nr. Alslev

webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

DUS:
Vakant
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

2018:
8. maj.
14. Juni.

Mødedatoer:
Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing.
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Mindeord over Knud Meyer
En kær og skattet gildebror og en rigtig
maribonit lukkede sine øjne den 26. januar
på Nykøbing F sygehus efter et langt og
begivenhedsrigt liv. Knud fejrede sin 90 års
fødselsdag i august sidste år.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Knud har været med i Sct. Georgs Gildet i
Maribo siden 1982, og har igennem årene
varetaget mange poster i gildet. Knud var i
6 år en god og inspirerende gildemester.
Knud var også sammen med ”Jøsse”
(Jørgen Hansen) en fast person ved gildets
julebazar, hvor de styrede tombolaen med
god og humoristisk hånd.
Knud var - inden han blev medlem af Sct.
Georgs Gildet – med i bestyrelsen i Leonora Christina gruppe, og var også med til
at lave gruppens blad. Her kom også Knuds
store engagement og humor frem.

Marts
15.

Gildeting

April
8.
25.

Forårstur til Bøtøskoven
Sct. Georgsgildehal

Fødselsdage i
marts

15.

Helge Lund – 80 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

HUSK Gildeting - tilmelding til Gutte
senest den 3. marts.
HUSK – sæt X i kalender den 8. april.
Mere herom i Liljen i april.

Knud har igennem alle årene i Sct. Georgs
Gildet været aktiv i gildets arrangementer
og deltog inden han blev syg i efteråret –
dog fulgte Knud stadig gildets aktiviteter på
sidelinjen.
Vi har i gildet mistet en kær person, som
med sin fantastiske hukommelse – selv i
hans høje alder – kunne huske og kunne
fortælle mange historier fra Maribo og fra
sit meget aktive liv. Udover Sct. Georgs
Gildet var Knud stadig aktiv i mange andre
foreninger, hvor han også deltog med sit
store engagement.
Vi har mistet en ægte gildebror og vore
tanker og dybeste medfølelse går til Ela,
Anette og resten af familien.
Æret være Knuds minde!
På vegne af Sct. Georgs Gildet i Maribo
”Besse” Bente Jørgensen
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Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43
E-Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, marts 2018:
Torsdag d. 15. marts: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Mandag d. 19. marts: Generalforsamling, Ovstrup Spejdercenter.
Tosdag d. 26. april: Sct. Georgs dag, afholdes i Systofte kl. 18.30.

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen en hård, men fair dyst, som
forventet, mellem de deltagende superbowlere.
Espen overtog keglen fra Bo, hvor det sidste år var omvendt måtte af med pokal
og kegle, men den blev hos GildeClanen, da Bo indtog.
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 15. marts 2018 kl. 19, på
Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster, 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. 10. 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" mandag den 19. marts 2018, kl. 19.
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!
Der sker en hel del i foreningen, det sidste nye
er nyrenovering af køkkenet, og tilskud til
opstart af ny servicebygning. Se og hør om det
der sker på generalforsamlingen.
Du kan søge for mere info på -

Ovstrup Spejdercenter
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller 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
Marts
Torsdag d. 15. Gildeting
April
Tirsdag d. 24
Sct. Georgs gildehal

Gildemøde tirsdag d. 13/2

Ankom til et smukt fastelavns- og forårs
pyntet bord, hvor vi fik lidt at drikke,
derefter startede vi med en sang ”Så
længe skuden kan gå” af Evert Taube – så
det var en god indgang til foredraget om
Evert Taube, fortalt af Jørgen Josephsen,
som også skrevet ved indbydelsen om
hans spændende liv.
Han startede den 7/1-1956 altså lige efter
jul på sin Husquarna 125 motorcykel fra
Malmø til Helsingborg, det var meget
koldt og han havde forfrosne fødder og
kørte ind på sømandshjemmet i
Helsingborg, hvor de havde ”Sing Song”,
hvor Evert Taube spillede og sang, og
derefter blev det hans store interesse.
Han har været aktiv både som sømand
men og med at skrive bøger, sange og
sangtekster.

I pausen blev der serveret hjemmebagte
boller og pålæg, ost samt dejlige
fastelavnsboller – kaffe og the.
Efter pausen fortsatte Jørgen Josephsen med
at fortælle om hans liv og levned, kombineret
med hans musik.
Jørgen Josepsen afsluttede med selv at synge
en af Evert Taubes viser, fin afslutning.
Tak for en god aften
Solveig – Gruppe 3

DER INDKALDES TIL GILDETING

Torsdag den 15. marts i Spejderhytten
KUDU.
Vi mødes kl. 18:00, hvor gruppe 2 står for
et let traktement.
Gildetinget starter kl. 19:00
Dagsorden inkl. evt. indkomne forslag vil
blive sendt/omdelt inden gildetinget.
Vel mødt
Gildeledelsen
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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:
Virksomhedsbesøg 5. marts kl. 19.00

Gildeting den 7. marts kl. 19.00 på Saxenhus
At huske i april måned:
23. april Sct. Georgsdag for spejderne og derefter Sct.Georgsgildehal

Virksomhedsbesøg Mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00 i Pilgrimshuset,
Klostergade 16 i Maribo.
Pilgrimshuset blev, i maj 2016, indviet af Dronning Margrethe, og dermed havde Danmarks første
pilgrimshus set dagens lys.
Formålet med huset er et samlende midtpunkt for pilgrimme, for vandrere og turister, samt et
inspirationssted for folkekirkens møde med søgende mennesker fra nær og fjern.
Pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith vil fortælle om projektet fra idéen til virkelighed.
Der vil blive serveret kaffe med kage til en pris af 35,00 kr. pr. person

Tilmelding gruppevis til Jane P. på tlf. 29 82 71 85 eller mail: jopesaks@gmail.com
senest 26. februar.
Med gildehilsen gruppe 3
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