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Det kan godt være det er koldt, vådt og blæsende men det er foråret der er på vej….
I haverne pibler det frem med alle de skønne forårsbebudere: vi ser krokus – vintergæk –
erantis og meget andet, de kan mærke at foråret er på vej.
Vi bliver nok mest indendørs endnu, men lysten til at komme ud – trække vejret i solskinnet
– se de smukke solopgange og nyde at dagene bliver længere, det trækker os alligevel mere og
mere ud af husene.
Når alt omkring os ser dystert og mørkt ud, må vi glæde os over at naturen giver os troen på
livet – at planterne har deres eget liv som vi til stadighed kan frydes over. Hvis vi passer godt på
hinanden og på det omkring os, kan vi forhåbentlig nyde både forår og sommer mange år
fremover.

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
16. juni

Distriktsgildeting – arr. Sakskøbing
Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet
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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 d. 10. marts
Gildeting
Tirsdag den 26. april
Sct. Georgs Gildehal

Jytte Peterson brugte sit 5. min Sct. Georg
indlæg til tanker om den enkelte, om
hvordan vi bliver bedre til at være opmærksom over for andre når vi har lært at
hvile i os selv.

Nytårsgildehal den 8. februar.
Lidt forsinket og i andre omgivelser end
oprindeligt planlagt, lykkedes det at få afholdt vores Nytårsgildehal.
Stedet blev KUDU gruppens hus, i dagen
anledning pænt pyntet med nytårspynt.
Maden fik vi udefra, i rigelige mængder.

I gildehallen gjorde vores gildemester sig
nogle tanker om nogle af tidens store emner – Moral – Etik – Egoisme Me-Too.
Kjeld gav flere eksempler på hvordan, specielt egoismen trives i vores samfund.

Rigtig godt tilpas så vi frem til besøget af
Mick fra De Farende Svende og med masser af mulighed for, efter bedste evne,
selv at bidrage til fremførslen af de kendte
viser, blev mange stemmer rørt.
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Tak til arrangerende gruppe for en god aften.

2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F.

Endnu en gang velkommen til Diana Heide
(overført fra Frederikssund)

Hermed fremsendes ind-

Flemming - Gruppe 2

kaldelse

til

Gildetinget

torsdag den 10. marts 2022
kl. 19.00 i Kudu Hytten,
Poul Martin Møllers Vej
6B, 4800 Nykøbing F.
Fælles spisning begynder
kl. 18.00. Gildebrødre, der
ønsker at deltage i spisningen, bedes give Susanne Nielsen besked senest den 5.
marts pr. tlf. 30 30 99 85 eller mail: ksn1958@live.dk
Dagsorden ifølge Gildets
vedtægter §7.
Indkaldelse med dagsorden
og regnskab er sendt pr. mail
til Gildebrødrene den 21. februar 2022.
Ovenstående, og 4 billeder mere, ligger
på gildes hjemmeside:

Med gildehilsen

Billeder - Nytår 2021/22

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/nytaringr-202122.html

Kjeld Mikkelsen GM.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Gildeting
Gildetinget afholdes onsdag den 16. marts
kl. 18 i Ulvehytten. Indbydelse og materiale
rundsendes separat.
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net

Med gildehilsen
Gildeledelsen

Deadline: Den 20. i måneden før

Landsgildets hjemmeside
HUSK at man altid kan gå ind på hjemmesiden www.sct-georg.dk, hvor der i venstre
side er et link til medlemssiden. Kodeordet
er ”Mafeking”, og første bogstav skal være
med stort. Her står der mange gode og nyttige oplysninger og desuden ligger der tidligere udgaver af diverse nyhedsbreve,
bladet Sct. Georg m.m.
Marts
2.
5.
16.
27.

Fælles gildegåtur – se forrige
udgave af Liljen
Tur til byggeriet af den nye
Storstrømsbro
Gildeting
Tur til Hesnæs

April
20.

Sct. Georgs Gildehal

Fødselsdage i
marts

12.

Kirsten Johansson – 75 år

Med gildehilsen
Gildeledelsen

Tur til Hesnæs
søndag den 27. marts
Vi mødes i Spejdervænget kl. 10.00 og
kører til P-pladsen ved Hesnæs Havn. Alt
efter formåen, går vi en tur i skov og på
strand.
Tilbage ved havnen spiser vi vores medbragte klemmer. Medbring madpakke og
drikkelse (herunder evt. kaffe/the). Lauget
sørger for kage.
Med gildehilsen
Naturlauget

Gildet ønsker hjertelig tillykke
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Årets februar-arrangement
Vi mødtes 34 søndagsfriske gildebrødre kl.
13, hvor vi startede med en dejlig frokost
med sild og snaps efterfulgt af lune retter
og sluttede af med ostebord.

den lokale 3F) fortælle om sit arbejde på
Femer Bælt-forbindelsen.
Han indledte med lidt om den historiske
side af sagen og videre frem til de problemstillinger, der ligger fagforeningsmæssigt,
når både danske og udenlandske arbejdere
skal finde fælles fodslag. En ganske interessant fortælling.

Jørgen Erik’s anden interesse er at tage
billeder, hvilket han sluttede af med at vise
eksempler på. Det var nogle meget smukke
fotografier.
Tak for en dejlig søndag eftermiddag.
Med gildehilsen
Lisbeth

Da alle var dejligt mætte kom kaffe og chokolade på bordet, og vi satte os godt til rette
for at hørte Jørgen Erik (tidligere formand i
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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
Husk i marts :
Mandag 7/3 kl. 19.00 Virksomhedsbesøg SOSU-skolen, Nyk.F.
Mandag den 14/3 kl. 19.00 - Gildeting på Saxenhus

VIRKSOMHEDSBESØG:
Vi har længe været mere eller mindre inaktive p.g.a. corona, men nu er tiden inde til vi igen kan
komme ud og opleve sammen. Derfor glæder gruppe 1 sig til at kunne invitere på
virksomhedsbesøg.
Hvor: på SOSU-skolen, Vestensborg Allé 78, Nykøbing F.
Hvornår: Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00
Hvem: Gildebrødre med fæller, ligesom gildebrødre fra andre gilder skal være meget velkomne.
Hvad er SOSU skolen: skolen er uddannelsessted for social-og sundhedshjælpere, social-og
sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.
Anne fra gr.1, er ansat på SOSU- skolen, og vil fortælle os om skolens virke samt vise rundt på
skolen.
SOSU- skolen vil være vært ved kaffe og kage og under indtagelsen af dette vil Anne besvare de
spørgsmål som kan være opstået undervejs.
Vi glæder os til at se jer og beder om tilmelding gruppevis senest den 3.marts til Bodil Mortensen
på tlf.: 20 33 54 30
Gruppe 1 ønsker på gensyn
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Referat fra Gildegåtur den 2.2.2022

Denne måneds tur stod Sakskøbing Gildet
for.
Lone havde inviteret os alle til en rask gåtur i
skovene omkring Krenkerup Slot. Vejret var
friskt, men det holdt tørvejr, mens vi var
afsted.
Vi var sat stævne på P-pladsen ved Nystedvej
58. 13 deltagere og Luna mødte op og så gik
det ellers derud af. Gennem skoven til
vægterboligen, over vejen med det
smukkeste blik til rådyr og slot. Herefter
videre til Haveskoven, hvor stormen Malik,
havde lagt hele og dele af mange træer ned.
Efter en rundtur i Haveskoven, gik vi retur til
bilerne, hvor vi nød en varm kop kaffe, inden
vi skiltes. Dagens tur blev målt til ca. 6,3 km.
Referent: Anne-Birthe.
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Fælles gåtur onsdag d. 6. April kl. 10.00

Vi har snakket meget om den
berømte ”stikhok”,
så nu skal det være!

Vi mødes på Hydesbyvej
(ved den røde pil på kortet)
og går en rute på 5 km. hvor vi
kommer forbi ovennævnte, og
selvfølgelig også får
historien /sagnet om dens
opståen.

Gildehilsen og på gensyn
Anne-Birthe og Lone
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