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Sommeren var lang og varm, så selvom oktober også varsler efterår og begyndelsen til 
vinterens komme, så er der noget hyggeligt over blæsten, de faldne blade, de smukke 
varme farver i naturen, ild i pejsen, indendørs aktiviteter og alle vore sociale aktiviteter 
i gildet, der er så meget vi kan nyde! 
 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

Liljen 
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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  
  
24. Oktober. Fellowshipday. 
2. November. I-Dag i Haslev. 
  
2020 
 

 

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

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Indbydelse. 
 

 

 

2. Sct. Georgs Gilde i Nykøbing F  

har 25-års jubilæum den 8. november 2019  
 

I den anledning indbydes alle Gildebrødre med ledsager 

 til Jubilæumsfest den 8. november 2019 kl. 18.00  

på Restaurant ”Vesterskoven” Østre Allé 110, Nykøbing F. 
 

Aftenens program: 

Kl. 18.00: Vandrehal, Gildehal. 

Kl. 19.00: Festmiddag, 2-retters menu og 2 glas vin, kaffe m/kage. 

Kl. 21.30: Musikalsk underholdning 

Pris pr kuvert kr. 450,00. 

Tilmelding til Kjeld Mikkelsen pr. mail kjeldmik@post7.tele.dk. 

inden den 15. oktober 2019.  

 

2. Sct. Georgs Gilde første Gildeledelse. 

 

 
 

 

 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, 

Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter 
 

Indbydelse til I-dag 
lørdag den 2. november 2019 kl. 10.00-15.15 

i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev 

Tidsplan 

10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød 

 

10.30 Malene Ravn - Om romanen ”I dine øjne” 
Malene Ravn er uddannet cand.mag. i dansk, sprogpsykologi og retorik. Hun har også skrevet 

flere bøger bl.a. "I dine øjne", som blev meget omtalt sidste år. Det er en slægtsroman, der 

bygger på en autentisk hændelse, om det uægte barn af en kinesisk tryllekunstner, Lai Fun, der 

blev udstillet i Tivoli i 1902. 

Malene Ravn fortæller levende om sit arbejde med romanen og baggrundsmaterialet med 

billeddokumentation, om Eriks, det uægte barns, opvækst og liv. Om hvordan det er at se 

anderledes ud uden at vide hvorfor. Danmarkshistorien løber som et bagtæppe bag fortællingen, 

og der rejser sig samtidig et spørgsmål, om hvor frie vi er. 

 
12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl. 

 

13.15 Søren Hermansen, sognepræst og dramakonsulent - Om ”Herrens Veje” – et spejl 

af danskernes tro. 
”Herrens veje” er en DR-Tv-serie om tro. Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske 

samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. 

 
Hovedpersonen er provst. Han har to sønner, der begge skulle have trådt videre i familie- 

præsteskoene, men tilværelsens hjul drejer. Det er ikke bare en serie om tro, men det er også et 

menneskeligt drama, der når ned i de dybeste lag af menneskelivet. 

 

Serien har vundet en del priser bl.a. som Bedste Tv-serie 2017 i Danmark. Endvidere fik Lars 

Mikkelsen i efteråret 2018 den fornemste pris, en Emmy, en Tv-serie kan få. Serien vandt 3 

Robertpriser i 2019 for bedste serie, bedste mandlige og kvindelige hovedrolle. 

 

Sognepræst Søren Hermansen var med som hovedkonsulent for serien. Dette arbejde, der 

varede fra foråret 2015 til efteråret 2018, bestod i at være den præstelige sparringspartner for 

forfatterteamet med Adam Price i spidsen. Desuden havde Søren Hermansen samarbejde med 

Lars Mikkelsen og Ann Leonora Jørgensen, der var hovedkaraktererne i serien. 

Vi skal høre om processen og se klip fra serien. 

Kaffe og kage serveres i en pause. 

15.15 Farvel og tak for I-DAG 

 

I-dagen er et tilbud til alle gildebrødre med ledsagere og gæster. Fyld bilen og kør til Haslev. 

Kontakt den lokale DUS, hvis I har ekstra plads i bilen eller vil køre med hos andre. 

 

I-dagen koster 200,- kr. og omfatter 2 foredrag, morgenkaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. 

Der betales ved indgangen, kontant eller med mobile pay. 

 

Direkte bindende tilmelding til nedenstående - angiv navn og gilde - senest man. d. 21. okt. 2019. 

 
Jette Rasmussen DUS - Dragsholm 6130 7269 jetteogfrode@mail.dk 
Inga Gustafsen DUS - Gøngerne 5171 4867 igustafsen@gmail.com 
Amy Jørgensen DUS - Lolland Falster 2970 3899 k@jak5.dk 
Ole Skude DUS - Vestsjælland 2137 1643 goskude@gmail.com 

 

mailto:jetteogfrode@mail.dk
mailto:igustafsen@gmail.com
mailto:k@jak.5.dk
mailto:goskude@stofanet.dk
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Fellowshipday den 24. oktober kl. 18 - afholdes i år på Globen i Holeby 

 

På Visual Climate Center finder du Danmarks eneste, og den ene af kun 11 glober i hele Europa. Science On 
a Sphere er en dynamisk animeret globe, der med avanceret teknik kan visualisere billeder af atmosfæren, 
oceanerne, kontinenter, måne og solsystem. 
  

Oplev en præsentation af Globen, hvor du virkelig får forståelse for hvordan klimaforandringerne påvirker 
vores verden, hvor kommer de fra og hvilke konsekvenser det har, både globalt og lokalt. Det er en 
interessant viden og en stor øjenåbner, som vi får indblik i med en erfaren fortæller, der indfører os i denne 
fantastiske verden. 

 

 

 Et godt indblik i hvordan denne globe kan vise, stort set alt hvad der sker på kloden 

 Vi skal have en aften hvor vi både får noget for øjnene – ørerne og maven. 

 Vi skal nyde samværet med andre gildebrødre og have tid nok til både at spise, hygge og snakke  

 Vi skal høre Fellowshipbudskabet fra vores Distriktsgildemester 

 

Vi starter med spisning kl. 18, med udvalg af tre slags ekstra gode sandwich samt 1 genstand og 

efterfølgende kaffe med kage for 160 kr. 

Betaling til DGS Vibeke Christiansen, ved overførsel til konto: 2650- 0713164135  

HUSK at notere hvem der indbetaler. Eller kontant ved døren. 

 

Tilmelding til Distriktskansler Kjeld Mikkelsen: kjeldmik@post7.tele.dk senest den 7. oktober 

IKKE gildebrødre er bestemt også velkomne… 

 

Vi mødes på Globen – Visual Climate Center, Fabriksvej 2, 4960 Holeby 

 

Vi siger ”Vel mødt” fra Lolland – Falster Distrikt og Netværksgruppen 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Oktober 
 

Ingen arrangementer 

 

November 
 

19. Fødselsdagsgildehal 

29. Gløgg på Torvet 
 

 

Fellowshipday 
 

Husk tilmelding til Fellowshipday senest 

den 7. oktober til Distriktskansler Kjeld 

Mikkelsen – kjeldmik@post7.tele.dk. Mere 

i forrige nummer af Liljen. 

 

 

Besøg hos E.on Wind Services – 

Rødsand 2 Offshore Wind Farm 
 

Mandag den 16. September mødtes 31 gil-

debrødre og ægtefæller til en spændende og 

meget interessant aften hos E.on Wind Ser-

vices i Rødby Havn. 

 

Her fortalte direktør Pia Lanken og drifts-

chef Allan Topp meget engageret om op-

bygningen af Rødsand 2, som består af 5 

rækker med 18 møller. Pia fortalte om til-

blivelsen og bygningen af Rødsand 2, der 

har været i drift siden oktober 2010. Vi fik 

en orientering om størrelsesforhold på de 

forskellige dele til vindmøllerne. Bl.a. at 

fundamenterne alle står på 3,5 m dybde – 

og vanddybden er 6 – 12 m. Navhøjden er 

68,5 m og rotordiameter er 93 m – så det er 

tal, som vi alle blev imponeret af. Tårnet 

vejer 100 ton!! Fundament 1.900 ton!!! 

Rødsand 2 forsyner 200.000 boliger med el, 

og anlægget har kostet 3.2 mia. kr. 

 

 
 

Efter en meget spændende orientering fik vi 

rundvisning i drifts- og administrationsbyg-

ningen, og fik bl.a. at vide, at de dage, hvor 

teknikerne ikke kan komme ud til møllerne 

p.g.a. vejret, er der et værksted, hvor de kan 

reparere dele til møllerne.  Samtidig giver 

ledelsen i Rødby Havn tilladelse til, at per-

sonalet kan træne, når de ikke er ved møl-

lerne, og man er ved at etablere et trænings-

lokale. 

 

En meget spændende og god aften, som vi 

alle nød. Tak til Helge Lund for initiativet 

til besøget. 

 

”Besse” 

 

 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Musik og Eventyr i  

Nørregade Teatret 
 

Kulturelt laug havde inviteret til ”Musik og 

eventyr” i Nørregade Teatret fredag den 20. 

september. I alt 19 gildebrødre og ægte-

fæller havde taget imod denne indbydelse, 

hvor vi inden forestillingen mødtes i 

Åparkens gildesal og fik et meget lækkert 

pølse- og ostebord, som Kirsten og Jørn 

serverede for os. 

 

Forestillingen i Nørregade Teatret bød på 

dejlig musik fra Michala Petri på sine dej-

lige fløjter og fra Lars Hannibal på guitar. 

Imellem de flotte musikalske indslag læste 

Ghita Nørby flere af H.C. Andersens even-

tyr, og disse blev fremført på en meget 

følsom og forstående måde, som Ghita 

Nørby mestrer. 

 

En rigtig dejlig kulturel aften. Tak til alle 

deltagerne og ikke mindst stor tak til Kir-

sten og Jørn for det lækre pølse- og oste-

bord. 

 

Anne Marie 

 

 

Spejderfigurer 
 

Vi har ”arvet” nogle små spejderfigurer i 

træ, som har tilhørt afdøde Birthe Wilken 

Petersen, tidligere gildebror i Nakskov.  

 

De er meget fine, og stammer tilbage fra 

1940’erne, hvor Birthe vandt dem i et 

lotteri. 

 

Jeg har fået lov at hænge dem op i Ulve-

hytten, hvor vi så kan glæde os over dem, 

hver gang vi holder møder eller gildehaller. 

 

Stor tak til  Kirsten Knudsen, tidligere gil-

debror i Nakskov, fordi hun tænkte på os. 

  

Med gildehilsen 

Susanne 
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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  
  

 
Aftenturen i september på Horreby Lyng, blev en 

god og lærerig tur, som det kan anbefales, til ture med 
familie m.fl. Vi nåede ikke rundt, men fik dog en 
fornemmelse af området med den meget interessante 

historie. Vi fik spist vores medbragte, hyggesnakket og 
lavet datoplan. Vinden var lidt køligt her ved indfo-

centret på torvet i lyngen.                                   Dorte. 

 
Fellowship day holdes i Globen i Holeby 

se nærmere i Liljen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen og til hvem! 
Vi aftaler evt. samkørsel.  

  

************************ 
1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag 

og det er denne gang 2. Gilde, som blev stiftet 8. nov. 1994 i Toreby Forsamlingshus, ved 

fødselsdagsgildehallen, der inviterer! 

 

     

 Fødselsdagsgildehal  
 

Tillykke til 2. Gilde, 
 som fejrer 25 års jubilæum den 8. november  

kl. 18 "Vesterskoven" og har sendt invitationer ud til os alle. 
 

Der bydes på festmiddag m. 2 retters menu, 2 glas vin, kaffe m. 
kage og musikalsk underholdning til 450 kr. pr. deltager. 
 

Vi tilmelder samlet i 1. Gilde til Ole S. senest 10. oktober- 
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343  

      Med spejderhilsen gildeledelsen. 

 
 

”Ovstrup SpejderCenter”  
i Sørup på Falster.          

 Du kan læse om stedet på centreres hjemmeside. 
 
 
 

         

KALENDER, oktober og november 2019  

Torsdag d. 24.oktober:  Fellowshipday. Globen Holeby. Se Liljen. 

Lørdag d. 2. november:  I-Dag i Haslev - se her i Liljen! 

Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde. 

Torsdag d. 12. december: Julestue i Nørre Alslev. 
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søster. Børnene blev samlet i Rom og 

derefter sendt med tog til Danmark, hvor 

de skulle være i 3 måneder inden de skulle 

tilbage til Italien.  

På turen fra Gedser mod København 

stoppede toget ved alle stationer og 

trinbræt, børnene kom ud på perronen og 

de ”lokale” kunne så vælge, hvem de ville 

tage hånd om i tre måneder.  

Luci og hans søster (de havde bestemt, at 

de ikke ville skilles) kom til Alstrup og 

Vester Kippinge på Nordfalster. Efter 3 

gode måneder gik turen hjem til Italien. 

I 1948 var Luci’s mor blevet gift igen og 

hendes nye mand, der også var italiener, 

arbejdede i kulminerne i Nordfrankrig.  

Moderen og nu 6 børn flyttede til Frankrig. 

Franske børn fik samme mulighed for at 

komme 3 måneder til Danmark med Red 

Barnet.  

Luci ville gerne til Danmark igen, men han 

var jo italiener. Det lille problem blev løst 

ved, at han byttede identitet med en fransk 

dreng Jack, der ikke ville til Danmark. Så da 

Jack (Luci) kom til København fik han fat på 

sin tidligere plejemor og hun hentede ham. 

Familien i Alstrup ønskede at adoptere 

Luci, men det ville hans mor ikke være med 

til. 

Referat af gildemøde 19.9.2019 

Emnet var: ”En italiensk drengs liv i 

Danmark” 

Drengen er Luciano Scaglione – i det 

følgende kaldt Luci. 

Luci blev født på en lille ø syd for Sardinien 

i 1939 – datoen var der flere bud på. Her 

boede han med sine forældre og 3 

søskende da 2. verdenskrig startede. 

 I 1943 blev byen de boede i bombet. De 

mistede deres hus og faderen mistede 

livet. Byens kvinder og børn flyttede op i 

bjergene og i 1½ år boede de i de huler 

hyrderne havde lavet i klipperne til fårene. 

Hver dag kl. 12.00 blev børnene sendt ned 

til byen for at spise. 

I 1947 hentede Red Barnet omkring 800 

børn i Italien, heriblandt Luci og hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opslagstavlen 

Tirsdag d. 8 okt. 

Gildemøde 

Torsdag den 24 okt. 

Fellowship day 
 

Lørdag den 2. nov. 

I-dag i Haslev 

--------------- 

25 år’s jubilæum 
Anni Petersen  6. okt. 

 

 
 

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. 

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

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Derefter var vi nået til anden del af 

gildemødet, hvor grupperne skulle fortælle 

om, hvilke emner de havde tænkt sig at 

arbejde med i den kommende sæson. 

Gruppe 1 har tilmeldt sig Gøngernes 

Højskole, hvor temaet er 

”Danmarkskanon”. Der vil være nogle 

oplæg, hvorefter gruppen vil få nogle 

arbejdsspørgsmål.  

Gruppe 2 vil arbejde med ”Det miljø, der er 

omkring os” Vindmøller, profit – miljø. 

Hvordan påvirker vi det? 

Gruppe 3 har valgt emnet ”Herregårde” 

Gruppe 4 vil kaste sig over ”Ungdomsøen” 

– et projekt født hos spejderbevægelsen. 

TAK for en god aften. 

Birte Larsen 

Referent 

 

 

 

Foreningernes Dag. 

Vi var en gruppe, Susanne og 

undertegnede, som gerne ville vise Sct. 

Georgs Gildet frem på Foreningernes Dag 

den 14. september.  

 

  

I jan. 1953 besluttede Luci, at han ville til 

Danmark, Han havde arbejdet og sparet 

nogle penge op, købte en billet og kørte 

med Nordexpressen mod Danmark.  

Undervejs stod han af for at købe noget 

mad, toget kørte og han måtte vente et 

døgn til den næste ”Nordexpres” kom og 

han fortsatte, stod af i Nykøbing og ringede 

til sin ”familie” i Alstrup. De hentede ham i 

Hollands gård.  

I Danmark blev i 1959 indført en lov, der gav 

mulighed for at få dansk indfødsret når man 

havde boet her i 10 år. Luci fik dansk 

indfødsret.. 

Herefter søgte Luci ind som soldat, blev 

marinesoldat og senere 16 mdr. på 

Stevnsfortet; kørte rundt i Europa i 3 mdr.; 

tog til Bornholm; blev forlovet. 

 Luci var træner for fodbold, håndbold, 

underviste på Vallekilde højskole i ¾ år; 

søgte ind på Vordingborg seminarium , men 

blev ikke optaget.  

Var tjenerelev i Rødby. Tolkede for politiet, 

sygehusvæsenet, sukkerfabrikken. Var 

ansat 23½ år hos Falck og underviste i 

aftenskolen i italiensk og fransk.  

Da Luci blev 50 år havde han lyst til at prøve 

noget andet (kunne der være noget han 

ikke havde prøvet?) og blev sammen med 

sin hustru bestyrer af Nykøbing 

Vandrehjem frem til 1999.  

Luci’s beretning var krydret med mange 

sjove anekdoter, der vidnede om et 

spændende liv. 
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 Vi fik bevilliget en ny pavillon, således var vi 

sikret tørvejr. Det blev nu en aldeles flot 

dag, masser af sol og kun lidt vind. Vi var 

placeret i Hollands Gård sammen med 

andre foreninger og en del aktiviteter for 

børnene. Det gav masser af mennesker, vi 

må indrømme at fokus mere var rettet mod 

børnene end mod os.  

Standen var bygget op, se foto, med lånte 

blikfang (Landsgilde og Distrikt) samt egne 

ting. Vi havde lavet en konkurrence med en 

pæn gavekurv som gevinst.  

De besøgene skulle besvare nogle 

spørgsmål omkring Sct. Georgs Gilderne, 

det var ikke den store succes. Måske var der 

for meget uro omkring os eller?? 

Selvom dagen ikke gav en stribe af nye 

medlemmer, er vi enige om at der var tale 

om en god dag, som vi gerne gentager. 

Flemming 

 

Gøngernes Højskole. 

Hvad er nu det? I husker måske, at vi ved 

sommermødet fik en opfordring til at 

deltage i Gøngernes Højskole med temaet – 

Danmarkskanon 

Vi i gruppe 1. har taget udfordringen op 

som værende vores vinter udfordring. 

Desværre var den første samling den 19. 

september, gruppen måtte derfor dele sig, 

nogen til gildemøde og andre til det første 

højskolemøde i Faxe.  

Her mødtes vi med ca. 50 gildebrødre fra 

Gøngernes Distrikt og fik den første 

inspiration af Henrik Friis, leder af Karise 

Højskole. Det blev et tankevækkende 

”indspark” til vores første 

arbejdsspørgsmål – 1) Hvilken betydning 

har velfærdssamfundet for jer og for 

Danmark samt 2) hvordan vil I definere 

begrebet frivillighed. 

Vi skal mødes en gang mere i november 

(med nye spørgsmål af Bertel Haarder) og 

så til en finale i den 28.4.2020. 

Vi går en spændende vinter i møde. 

Gruppe 1. Flemming 

I anledning af Anni Pedersens 25-års 

Gildejubilæum  

Vil vi fejre hende den 8. oktober. 

Programmet for aftenen:  

• Vi mødes i Kudu kl. 18.30 

• Pølsebord + kaffe m/lidt sødt  

• Foredrag: Mennesker og medier v/ 

Kim Borregaard Eriksen  

Gruppe 3 

Kudu-spejder.dk 

 
Så har KUDU-Gruppens hjemmeside fået 

en ”make-over” som det hedder på jysk. 

Vi har skiftet udbyder, og bruger nu korpsets 
egen model til grupperne. Desuden har jeg lavet 

en mere levende side til spejderne, da den 
hedder ”Forbudt for voksne” går jeg ud fra at i 

ikke klikker på den, vel🤣🤣 
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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 

 
At huske i oktober måned: 
2. oktober kl. 19.00 på  Saxenhus, Åben løvfaldsgildehal 
24. oktober Fellowshipday – Globen i Holeby  
 
At huske i november måned: 
Ingen arrangementer datosat 
 
 

Loppecafe 2019. 

KÆMPE stor tak til jer, som var med til, at vi atter havde succes med at sælge kaffe 

og kage ved spejdernes loppemarked 7.+8. september.      

Det gælder levering af kager i alle former, brygning af 

kaffe og som bemanding i vores cafe.  

Vi solgte over weekenden: 
24 lagkager, 40 boller, 70 muffins, 6 skærekager, the og 
42 l. kaffe – og vi fik en rigtig fin omsætning. 
 
Godt arbejde af ALLE – tak. 
 
Gildehilsen 
Lone, Anne-Birthe og Hanne 
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65års jubilæum - Hjertelig tillykke. 

                                                                                     

Sakskøbing Gildet kunne vi den 7.9.2019 fejre, 

at vores mangeårige gildebror Birgitte Mertz 

har været i gildet i 65 år. Noget af en bedrift, 

som ganske få når. 

Birgitte har været pigespejder fra den 

1.1.1938 til den 1.1.1954. 

Den 7.9.1954 blev Birgitte optaget i 

Sakskøbing Gildet, hvor hun gennem årene 

har haft mange forskellige poster. 

Gildekansler fra 1.4.1959 – 1961. Og GK igen 

fra 1.4.66 – 1968. 

I perioden 1.4.1973 til 1976 var Birgitte 

Distriktsgildemester. 

Fra den 1.4.1989 til 1991 Gildemester i 

Sakskøbing. 

Desuden har Birgitte i en årrække været 

redaktør på de lokale sider af Liljen.  

På dagen blev en overrasket og meget glad 

jubilar fejret med en stor buket i gildets 

farver, telegrammer fra Landsgildeledelsen og 

vores eget gilde. Desuden fik Birgitte overrakt 

65 års nålen. 

 

Tak 
Den 7/9 havde jeg, som I ved, 65 års jubilæum i Sct. Georgsgildet. 
 
Jeg fik besøg af gildemester Anne-Birthe som overrakte mig en meget stor og fin buket. 
Jeg fik også telegrammer fra vores lokale gilde og fra Landsgildeledelsen, samt emblemet for 65 
års medlemskab af Sct. Georgsgildet. 
 
Jeg vil hermed sige tak til jer alle i gildet og ønske alt godt fremover. 
 
Med gildehilsen 
Birgitte Mertz 


