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Noget om Helte. Af Halfdan Rasmussen. (1. og sidste vers)
Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø.

Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord.
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad.

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen

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
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:
2021
6 Maj
16 Juni

Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing
Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo
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Fra Distriktet.
Alt er stadig meget usikkert og ingen ved endnu, om vi kan afholde distriktsgildeting, der
er planlagt til 6. maj.
Det har heller ikke været muligt at holde de planlagte distriktsgilderådsmøder, hvor vi
plejer at få nyt fra gilderne.
På trods af meget lidt aktivitet i det forløbne gildeår, så går tiden alligevel og jeg har
snart været Distriktsgildemester i 6 år og der skal findes en ny, der har lyst til at
overtage opgaven.
Der venter helt sikkert en spændende tid med bl.a. landsgildeting i september, hvor der
skal findes en ny landsgildeledelse og hvor arbejdet med at involvere gilderne i
afviklingen af spejdernes lejr 2022 også for alvor kommer på bordet.
Så derfor skal der lyde en stor opfordring fra mig om, at der melder sig en kandidat til
posten som Distriktsgildemester - jeg fortsætter som sagt ikke.
Indtil vi ses igen ønsker jeg alle et forhåbentligt godt forår.
Med stor gildehilsen
Victor
Distriktsgildemester
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

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

Kære gildebrødre
Gildeting tirsdag den 16. marts
Som det tidligere er udmeldt, holder vi fast
i datoen for Gildetinget den 16. marts. Der
vil blive udsendt dagsorden minimum 14
dage før.
Det er dog tvivlsomt, om man kan mødes
så mange til den tid, men afhængig af udmeldingerne fra Statsministeren, må vi tage
stilling til, hvornår og hvordan vi kan afholde Gildetinget.
Onsdags-traveture
Der bliver IKKE arrangeret travetur første
onsdag i marts, da vi ikke ved hvor mange
vi kan samles til den tid. Håber det bliver
muligt i april.

Marts
16.

Gildeting

April
22.

Sct. Georgs Gildehal

Det er en svær tid for mange, men vi må
holde humøret oppe. Det går mod lysere
tider. Foråret nærmer sig, der er godt gang
i vaccinationerne, så der er håb for, at vi i
Gildet kan se mere til hinanden henover
foråret/sommeren.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Fødselsdage i
marts

5.

Lone Jehrbo – 70 år

Gildet ønsker hjerteligt tillykke med dagen
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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

KALENDER, marts 2021:
Torsdag d. 18. marts: Virtuelt ordinært Gildeting kl.19.
Søndag d. 14. marts: Generalforsamling, Ovstrup SpejderCenter.
Fredag d. 23. april: Sct. Georgs Dag ! - Sct. Georg budskabet udsendes

Sku og F....! at det skal fortsætte, men der er forhåbentlig lidt lys for enden tunnelen og
jeg mener vi må have is i maven, indtil vaccinen er rullet helt ud - så de traditionelle
gule ærter må vi indtage og nyde hver for sig - selvom det gode selskab er en væsentlig
del af nydelsen -

1. Sct. Georgs Gilde, Nykøbing Falster,
afholder virtuelt ordinært Gildeting,
torsdag d. 18. marts 2021.
Tinget er indkaldt i Liljens februar nr. Tinget gennemføres efter samme model som vi aftalte sidste år,
dvs. dagsorden / forslag til referat, indkomne forslag og
regnskab, udsendes senest 14 dage inden tinget.
Herefter kan der meldes ind med synspunkter, forslag mm til
GM/på tlf. 23309343 og/eller mail: osscout@g.mail - det er
selvfølgeligt også muligt med kontakt gildebrødrene imellem!
Efter tinget d. 18. marts udsender gildemesteren det endelige
forslag til referat der godkendes af den enkelte gildebroder.
Og lad os så håbe vi kan få normale tilstande i en overskuelig
fremtid!
Med venstre hånd Ole S.
********************************************************

Generalforsamling "Ovstrup SpejderCenter"
i "Amagerhuset" søndag den 14. marts 2020, kl. 13,
som online møde eller hvis det er mulig ved fremmøde i det fri, deltagelse
kræver tilmelding til GM O.S. som melder til samlet!
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!
Se og hør om det der sker!
Du kan søge mere info på WWW Ovstrup Spejdercenter
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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
Gildeting tors. 11 marts
Sct. Georgs Gildehal
Tirsdag den 20. april

Tillykke med de 75 år
Jørgen Hansen 15. marts

Jeg håber på senere at kunne arrangere en
fælles vandretur i Bøtøskoven.

Gildeting den 11. marts 2021 . Med de
sidste udmeldinger fra regeringen i dag
(den 24. februar) vil vort Gildeting den 11.
marts 2021 blive virtuelt som i fjor.
Dette har gildeledelsen forberedt sig på.
Gildeledelsen har bedt Flemming om at
være dirigent.
Den 12. marts vil gildeledelsen udsende et
beslutningsreferat, som gildebrødrene skal
stemme om pr. mail.
Herom senere.

Den planlagte vandretur den 9. februar
2021 i Bøtøskoven, måtte desværre aflyses
på grund af snevejr.

Med gildehilsen Kjeld.

Åh, disse minder!
Snevejret blev ikke så voldsomt nord for
Bøtøskoven, men i Bøtøskoven og syd på
kom der meget sne.
Det konstaterede Jane og jeg, da vi tog til
Bøtø næste dag.
Vi gik ikke tur i skoven, men tog til Fugletårnet på Lævej. Her fik vi en dejlig men
kold udsigt over Fuglereservatet.
På turen tilbage til parkeringspladsen fik vi
set de vilde Galloway kvæg, som gik meget
fredsommeligt og græssede i skoven udkant.

Jeg har aldrig samlet/byttet mærker som sådan, men her er nogle af de mærker som jeg
med møje og besvær har syet på mine uniformer.
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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

Marts 2021:

Lilian Jørgensen fylder 75 år den 12.marts
Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen

Gildeting 15.3.2021
Inden længe modtager i alle indkaldelse til årets Gildeting, som er planlagt til afholdelse den 15.3.2021 på
Saxenhus.
Hvorvidt vi kan gennemføre gildetinget med fysisk fremmøde den dato er i skrivende stund
16.2.2021) meget usikkert.

(den

Vi vil rigtig gerne, at I kan deltage fysisk, så derfor vil i blive informeret pr. mail, såfremt datoen rykkes.
Gildehilsen
Lone og Anne-Birthe
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Gildejubilæum 75 år.
Den 23.5.2021 er det 75 år siden Sakskøbing Gildet blev stiftet.
Det skal vi selvfølgelig fejre.
Spørgsmålet er blot hvor, hvordan og hvornår???
I gildeledelsen er vi allerede gået i tænkeboks.
Vi vil jo gerne, at dagen bliver festlig, at så mange som muligt kan mødes, at vi kan invitere gæster til en
jubilæumsgildehal mm.
Når der er mere styr på Corona og samfundet igen åbner for muligheden for sociale arrangementer med
fællessang, fællesspisning og fest, så er vi klar med en invitation.
Vi glæder os allerede til det bliver muligt.

De bedste gildehilsner
Lone, Hanne og Anne-Birthe
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