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   Efteråret kommer listende lige så stille ind på os, med de    

   smukkeste farver, med glødende blade og kortere dage. 

 

 Dage vi kan nyde ude eller inde, som det nu behager os 

 Dage der kan være kolde og blæsende, men også lune og stille  

 Dage der indbyder til samvær, hygge og selskab 

 Dage der kan give os minder og glæde langt ind i fremtiden 

 Dage der aldrig kommer igen – så nyd nu dine dage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

Liljen 
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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 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: 
2021 

 
 

25. Oktober Fellowship – arr. vores egen netværksgruppe 
13. November I-dag 

2022 
13. januar Distrikstsgilderådsmøde – arr. 2. Nykøbing 
10. maj Distriktsgildeting – arr. ??? 
16. juni Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet 

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Lolland – Falster Distrikt 
 

Referat af Distriktsgilderådsmøde den 16. september 2021 hos Maribo 
Deltagere: 
Sakskøbing: Anne-Birthe Holm Rasmussen GM, Lone Andersen GK og  
Hanne Knudsen GS 
1.  Nykøbing:  Ole Simonsen GM  
2.  Nykøbing:  Kjeld Mikkelsen GM 
Maribo:  Lena Holsko GM, Elin Birch-Pedersen GK og Anne Marie Christiansen GS 
Distriktet: Victor Birch-Pedersen DGM, Jytte Peterson DGS og Merete Nilsson DGK 
Webredaktør: Espen Buch Kristensen 
 
Dagsorden pkt. 1: 
 
Victor omtalte Sjællandsnetværket som har holdt en del videomøder. Her har de drøftet oplæg til Landsgildeting 
og at der kan stemmes ved fuldmagt. Man har også drøftet hvordan vi får flere medlemmer og hvordan 
hverdagen har fungeret. Man har talt om spejdernes Lejr 2022 og Hotelt. 
Der er talt om cirkler bestående af 4 – 7 personer. Her kan også ikke gildebrødre deltage. Vil der komme noget 
udadvendt af sådan et tiltag og er der behov for det? Alle emner kan drøftes i disse cirkler. 
Enighed om, at Sankt Georgs Gilderne ikke er store nok til de større humanitære arbejder. Røde Kors m.m. har 
hvert år landsindsamlinger. 
Der er kommet 3 kandidater til ny landsledelse. 
 
Dagsorden pkt. 2: 
 
Nyt fra DIS: Lone havde ikke mulighed for at deltage i det indkaldte møde 
Nyt fra DUS: Amy deltog ikke i mødet 
 
Dagsorden pkt. 3: 
 
Maribo har holdt gildeting og gildehal lige før sommer og opstartsmøde i august 2021. Det er drøftet om 
gildebrødrene kan klare de arbejder de påtager sig på grund af tunge løft m.m. Der tjenes gode penge ved det. I 
november 2021 har gildet 80 års jubilæum og der afholdes fødselsdagsgildehal og en jubilæumstur til Det nye 
Teater. Nogle fra Maribo har tilmeldt sig Gøngernes Højskole. Der har i august måned været afholdt byløb for 
Maribo Spejderne og spejderne fra Holeby og Brandstrup. Her hjalp nogle gildebrødre til. Der deltog 55 spejdere 
+ ledere. Der er lavet program for det næste gildeår. 
Sakskøbing har haft 65 års jubilæum og fejrede det ved en fest på Hotel Saxkjøbing. Der har væres afholdt 
sommermøde for gildets 3 telefonkæder, en rigtig hyggelig eftermiddag med kaffe og kage. Gildet har været 
med til at holde naturen ren ved at samle skrald. Der var 16 personer af sted (gildebrødre + ægtefæller) og der 
blev tjent 3.000 kr. I oktober bliver der optaget en ny gildebror. Der er lavet program for det næste gildeår. 
1.Nykøbing lukker 30.9.2021. De melder sig i stedet ind i Spejderne. De vil stadig støtte spejderne og 
spejdercentret. Gildets formue bliver overført til spejdercentret. I Liljen oktober 2021 vil der være et indlæg fra 
1. Nykøbing om deres beslutning og fremtiden. 
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2. Nykøbing har holdt fødselsdagsgildehal i august måned. De har deltaget i foreningernes dag i Nykøbing F. 
men der var ikke den store tilslutning fra publikum. Gennemsnitsalderen i Gildet er 74 år. I næste uge holdes der 
gildemøde. Der er lavet program for næste gildeår. 
 
Dagsorden pkt. 4: 
 
Espen Buch Kristensen vil gerne fortsætte som webredaktør. Da han er med i 1. Nykøbing og dermed udtræder 
blev det besluttet, at Espen kommer ind under Distriktet og således stadig medlem i Sankt Georgs Gilderne. 
 
Ole Simonsen 1. Nykøbing og Espen Buch Kristensen forlod mødet. 
 
Dagsorden pkt. 5: 
 
Kjeld Mikkelsen afleverede fuldmagt som DGM Victor tager med til landsgildetinget. 
 
Dagsorden pkt. 6: 
 
Der afholdes Fellowship mandag den 25. oktober 2021 på Oreby Kro. Se indlæg i Liljen oktober 2021. 
Der afholdes I-dag lørdag den 13. november 2021. Se indlæg i Liljen 
 
Dagsorden pkt. 7 
 
Det blev besluttet at vi ikke deltager i Fredslyset. 
 
Dagsorden pkt. 8  
 
Distriktsgildeting 10. maj 2022 afholdes hos Sakskøbing. 
Maribo mener de har en kandidat som ny distriktsgildemester. 
 
Dagsorden pkt. 9 
 
Der blev talt om spejdernes lejr og telte til Hotelt. Sakskøbing køber et telt som efterfølgende bliver overdraget 
til Sakskøbing spejderne. 
 

Referent  Merete 



1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster                   
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster – TAKKER AF - den 30. september, efter 79 år 

på bagen, med en utrolig historie, og de gode oplevelser som ikke vil blive glemt! 

Den endelige beslutning blev enstemmigt vedtaget den 14. september 2021 på et 

ekstraordinært gildeting, med deltage af Distriktsgildemester Victor Birch. -

Landsgildet har også fået dagsorden og invitation, vi har ikke hørt noget fra dem.   

Nedlæggelse/lukning af 1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster og gildets værdier 
anvendes efter vedtægtens §11, til støtte af spejderarbejdet iht. vedtægtens §2. 
Gildets forpligtigelse (støtte) og rettigheder i forbindelse med DDS spejderhuset 
Good-Turn på Industrivej, 4800. (gavebrev) videreføres af foreningen 
”SpejderVenner”. 
Gildet har et for lille antal medlemmer, pt. 11, til at bære udgifterne til distrikt og 
Landsgilde (*), dermed også egne aktiviteter. Nogle ønsker måske overflyttelse til et 
andet gilde i distriktet, de fleste fortsætter i den nye forening til støtte af de lokale 
spejdergrupper og OvstrupSpejdercenter.  
Gildeledelsen afvikler gildet i henhold til ovenstående senest 30-09-2021! 
 

           (*) I forbindelse med økonomien vil vi (flertallet) stadig igennem foreningen   SpejderVenner 
være medlem og medejere at Ovstrup Spejdercenter, med et pt. kontingent på 2.000 kr. årligt. Siden 
1970 har vi i gildet brugt mange kræfter på at bevare det som friluftscenter for børn og unge, i 3 år 
har vi prøvet at få andre gilder og spejdergrupper med – det er nu lykkedes med 12 spejdergrupper 
og er en helt unik konstruktion til at drive centeret på, derfor vil vi en kreds af nuværende og gamle 
spejdere/gildebrødre, heraf er en væsentlig del af SpejderVenner The T-Bones som blev født i 1969 
af gildebrødre i 1. Sct. Gilde Nykøbing Falster, og har gennem årene været med til at støtte, bruge 
Centeret og snuse til spejderlivet på et voksent plan, Desværre er der så ikke noget gilde der er med 
selvom man bliver ved med at tale om spejderkontakt i hele gildebevægelsen. Flere steder gror 
tanken om direkte spejderkontakt (voksenspejd) udenfor gilderne (Sct. Georg – maj 2021).  
Nogle af os er stadig medlem af et spejderkorps (SMUK) og Sct. Georgs Træf-Venner, hvor vi jo har 
afholdt Midtvejstræf i Sørup. 
 
 

Tak til alle vores forbindelser og 
samarbejdspartnere for støtte igennem 
årene, herunder en tak til LF-Distrikt for 
mange gode arrangementer og samvær, vi 
er overbevist om at vi ses rundtomkring til 
spejderarrangementer eller bare sådan! 
Mottoet er stadig - 
 ”En gang spejder – altid spejder”.  O.S.   
   
 

       Ovstrup Spejdercenter i Sørup med Amagerhuset 
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, 

Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter 

Indbydelse til I-dagen 2021 
Lørdag den 13. november 2021 kl. 10.00 – 15.15 

Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev 
 

Her er programmet for I-dagen 2021. Vi glæder os over igen at kunne tilbyde to gode og interessante 

foredrag, et godt måltid og hyggeligt samvær. Sæt derfor et stort kryds i kalenderen. 
 

Formiddag. Forfatteren Jens Andersen fortæller om biografier, specielt Astrid Lindgren 

 
Jens Andersen har skrevet en række biografier bl.a. om Tove Ditlevsen, H.C. 

Andersen, Kronprins Frederik, Kim Larsen og Astrid Lindgren. Han har mod- 

taget flere priser for sit arbejde, bl.a. Georg Brandes Prisen, Weekendavisens 

Litteraturpris, Politikens Litteraturpris og i 2019 Læsernes Bogpris. 

 

Jens Andersens biografier er meget velskrevne og giver os fine menneskelige 

portrætter, man selv kan læse sig ind i fortolke videre på. Som Jens Andersen 

siger: ”Ingen af os kan sige den fulde sandhed om et andet menneske. Den 

findes kun i mennesket selv.” 

 

Vi kan se frem til at høre Jens Andersen fortælle om Astrid Lindgrens liv og 

værk, som vi sikkert alle har et eller andet forhold til, og som mange af os har 

læst for vores børn og børnebørn. En forfatter, som gennem sine elskede bøger 

altid vil have noget på hjertet om det at være menneske. Med Jonathan 

Løvehjertes ord: ”Der er ting, man må gøre, ellers er man ikke menneske, men 

kun en lille lort!” 

Midt på dagen spiser vi et måltid hjemmelavet mad. 

Eftermiddag. Fhv. professor Hans Petter Hougen fortæller om retsmedicin - Udenfor skinner solen 

Hans Petter Hougen (f. i Norge 1949) har arbejdet med retsmedicin i over 30 år, 

meget af tiden som professor ved Københavns Universitet. Han er nu pensio- 

neret, men formidler stofområdet gennem foredrag, podcasts og kriminal- 

reportager i TV. 

 

Hougen har skrevet en bog med titel som dagens foredrag og har netop sammen 

med en kollega udgivet en bog om retsmedicinske erfaringer fra brændpunkter 

rundt omkring i verden. Sammen med politi-efterforskeren Bent Isager Nielsen 

har han tidligere udgivet samtalebogen ”De 7 dødssynder”. 

 

Retsmedicin handler om at dokumentere død og katastrofer samt om 

retfærdighed, men alvorlige sider af tilværelsen er ikke nødvendigvis 

dødkedelige at høre om. 

I-dagen er for gildebrødre med ledsagere og gæster. Gør gilderne synlige, fyld bilen og kør til Haslev. 

Deltagelsen koster 200,- kr. for 2 foredrag, morgenkaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe. 

Betaling ved indgangen, kontant eller med mobile-pay. Kom gerne i god tid før kl. 10.00. 
Hvis der til den tid er særlige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, informerer vi herom. 

 

Man kan allerede nu foretage bindende tilmelding - angiv navn og gilde – senest 21. oktober 2021 til: 

 
Jette RasmussenDUS - Dragsholm 6130 7269 jetteogfrode@mail.dk 
Inga Gustafsen DUS - Gøngerne 5171 4867 igustafsen@gmail.com 
Ole Skude DUS - Vestsjælland 2137 1643 goskude@gmail.com 

 

mailto:jetteogfrode@mail.dk
mailto:igustafsen@gmail.com
mailto:goskude@stofanet.dk
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Fellowshipday 2021 

 

Gilderne i Lolland-Falster Distrikt, inviterer til Fellowshipday den 25.10 kl. 18 på Oreby Kro, 

her skal vi nyde den skønne husmandskost som er:  

Gris stegt i sherry, med æbler, sovs og kartofler hertil serveres 1 genstand, efterfølgende får 

vi kaffe/te og lækker kage til for kun: 150 kr. pr. person. 

 

 

https://www.orebykro.dk/historie 

 
Efter maden skal vi høre Christoffer Knuth fortælle om ”Jagten på den skjulte by”, der 

handler om en ekspedition ind i Amazonas jungle for at afsløre inkaernes største 

hemmelighed: 

”Et sted i Perus bjerge og jungle findes en by af guld, som har været skjult for verden i 

århundreder. I et forsøg på at afsløre inkaernes største hemmelighed tager journalist 

Ole Bendtzen og lensgreve Christoffer Knuth på en eventyrlig ekspedition dybt ind i 

Amazonas jungle – og de finder afgørende spor efter den sagnomspundne by”. 

Og så får vi nok også lidt viden om alle de fine tiltag, der er lavet de seneste år i 

Knuthenborg Park. 

 

DGM Victor Birch, slutter af med Fellowshipbudskabet for dette år 

 

Tilmelding til Bente Jørgensen/Besse, senest 10.10 på mail: 

besse.j@email.dk eller mobil:  60 65 18 38 

HUSK navne på deltagere og tilknytning til hvilket gilde (af hensyn til bordplaner) 

 
Betaling til DGS Jytte Peterson ved overførsel til konto: 2650- 0713164135 

HUSK at notere hvem der indbetaler. 

 

 

Med hilsen fra Netværk Lolland-Falster 

https://www.orebykro.dk/historie
mailto:besse.j@email.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 
 

  9. Cykeltur 

25. Fellowshipdag 
 

November 
 

23. Fødselsdagsgildehal 

26. Gløgg på Torvet 

28. Jubilæumstur til København 
 

 

Cykeltur lørdag den 9. oktober 
 

Spænd cykelhjelmen og mød op i Spejder-

vænget kl. 10.00. Herfra cykler vi via Vå-

bensted til Nielstrup strand, hvor vi holder 

en lille pause. Videre til Kråruplund, hvor 

vi indtager vores madpakke, og hjem over 

Hunseby/Maglemer. 

Turen er på ca. 20 km. Medbring mad og 

drikke. Turen gennemføres ikke, hvis det 

regner. 

  

Med gildehilsen 

Naturlauget 

 

 

 

 

 

Byløb den 25. august 
 

Onsdag den 25. august mødtes ca. 70 

spejdere og ledere fra Maribo Spejderne, 

Aztekerne og De grønne pigespejdere fra 

Brandstrup til byløb, som Spejderlauget 

havde planlagt.  

 

Byløbet var i år udformet som et spejder-

løb, og det foregik omkring Sundheds-

centret og Trekanten. Spejderne var inddelt 

i 6 hold, hvor lederne fulgte med de enkelte 

hold, og spejderne var på poster med første-

hjælp, kende fugle, lave foldekop af papir, 

tyde kode, vandstafet og kimsleg. 

 

Da spejderne ankom til Spejdervænget 

regnede det – MEN da løbet skulle starte, 

kom solen frem, og resten af arrangementet 

foregik i dejligt eftersommervejr. 

 

Efter at spejderne havde været igennem alle 

posterne, var der pølser og sodavand til alle 

i Spejdervænget.  

 

Løbet sluttede med, at det vindende hold fik 

lidt mundgodt for deres indsats, samt at alle 

spejdere fik et flot ærmemærke, som Tenka 

havde tegnet. Så nu kan uniformerne igen få 

et mærke på ærmet! 

 

Spejderlauget kunne ikke klare denne op-

gave alene, så mange gildebrødre og foræl-

dre hjalp med at bemande posterne! 

 

Tak til alle spejdere og ledere for en god 

dag og ikke mindst tak til alle gildebrødrene 

og forældrene for hjælpen med at afvikle et 

rigtig godt arrangement. 

 

”Besse” 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Gåtur ved Keldvigen 

den 7. september 
 

Dejlig gåtur med gildebrødre fra Saks-

købing og Maribo ved Keldvigen, Blans.  

 

              
 

Mogens viste rundt i det dejlige område og 

delte ud af sin store viden om naturen.  

 

              
 

Septmbervejret viste sig fra sin smukkeste 

side, og brombærrene hang klar i store 

klaser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

              
 

Tak for denne gang, vi ses igen i oktober. 

 

Med gildehilsen 

Gutte 
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Tur til Frederiksdal 

den 19. september 
 

Søndag den 19. september mødtes vi i 

Spejdervænget en flok på 12 personer for 

sammen at køre ud til Fredriksdal.  

 

            
 

Her gik vi en dejlig tur ud over diget og 

igennem parken for at mødes med dem, 

som ikke kunne gå så langt.  

 

            
 

Vi nød vores medbragte madkurv, og siden 

gik turen om til vineriet for at se på produk-

tionen af kirsebærvin og andre lækre sager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

              
 

Det hele blev sluttet af med den medbragte 

kaffe og Susannes hjemmebagte chokolade-

kage. Jeg lovede de andre at nævne, at Su-

sanne skal huske den lille skarpe til næste 

tur☺. 

 

Med gildhilsen 

Lisbeth 
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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. 

Gildemøde tirsdag den 12. OKTOBER 
   

 
 

Kl. 19.00 i KUDU 

Kim Borregaard Eriksen kommer og 

fortæller om Astrid Lindgren 

Gruppe 3 

 

Gildemøde tirsdag den 21.09.2021 

Denne aften skulle grupperne fortælle hvilket 

emne, der skal arbejdes med i den kom-

mende vinter. 

Gruppe 1 har valgt at gå lidt i dybden med 

”Hvad gør samfundet for seniorer” – et stort 

emne – men også med noget etik, med i spil-

let. 

Gruppe 2 vil finde de ukendte mindestene, 

der er omkring os i by og på land og baggrun-

den for stenene. Det skal ikke være krigsmin-

destene. 

Gruppe 3 har endnu ikke haft møde. 

Kjeld orienterede fra Distriktsgilderådsmø-

det, hvor 1. Nyk. F. gilde meddelte, at de luk-

ker og slukker den 30.09.2021.  

Esben fortsætter som redaktør af Liljen og 

som gildemedlem under distriktet. 

Der bliver ingen deltagelse i Fredslyset fra 

Lolland-Falster Distrikt. 

Bemærk at I-dagen i Haslev er den 13.11.21. 

Kjeld, Flemming og Lis deltog med en stand 

på Foreningernes dag den 11.09, dog uden at 

det gav nye emner til gildebrødre. 

Lis Halling takkede for flasker og chokolade, 

som hun havde fået til sin 85 års fødselsdag. 

Efter kaffen gik snakken om ”Hvordan kom-

mer vi videre?”  Der blev nedsat et Fremtids-

laug, bestående af Jens (tovholder), Lis og Su-

sanne. 

Referat: Birte 

 

Opslagstavlen  

Tirsdag d. 12. oktober 

Gildemøde 

Tirsdag den 12. december 

Julemøde 
 

Jubilæum 
45år 14/10 

Flemming Sunke 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com


12 
 

Fødselsdagsgildehal torsdag den 11. november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAN I HUSKE…….. 

Der var engang hvor vi holdt fødselsdage med boller, lagkage, saftevand, pølser og brød 

Det skal vi sørme igen, denne gang en lidt anderledes fødselsdagsgildehal, hvor 

vi dels fejrer Lis Halling´s 25 års jubilæum og så skal der festes med en lidt modi-

ficeret børnefødselsdag. 

 

Vi starter kl. 15 med velkomstdrink – lur mig om farverne ikke er rød, gul og grøn 😊 

Du kommer med en gave til ca. 30 kr. og så vanker der boller og lagkage 

Nu skal der leges/gættes/quizzes og selvfølgelig er der gevinster (gaverne vi har medbragt) 

Der afholdes fødselsdagsgildehal midt i hele festen – vi skal jo nå at puste ud 

Inden der kommer ”pølser og brød, med sodavand” - altså et pølsebord med masser af tilhørende 

lækkerier og drikkevarer der passer til 

 

Vi lover Jer at det bliver en særlig fødselsdag med alt hvad dertil hører af, hygge – sjov og festlig 

stemning  

Og så er prisen kun de sædvanlige 50 kr. 
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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 oktober: 

Løvfaldsgildehal: 4. oktober kl. 19.00 i Spejderhuset – se invitation  i Liljen for 

september måned 

 

Fælles gildegåtur – onsdag den 6.10.2021 kl.10.00 

Næste gåtur arrangeres af Sakskøbing Gildet. 

Vi mødes på P-pladsen ved Bavnehøj Fritidsområde, Nørre Vedbyvej 13, 4840 Nørre Alslev. 

Nogen af jer kender måske området som Nørre Vedby grusgrav. Læs evt. mere om stedet på 

nedenstående link.  

https://www.guldborgsund.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/aktiv-i-naturen/bavnehoej-

fritidsomraade 

 Der er en sti hele vejen rundt i kanten af området, på lidt over 4 km, for gående, cyklende 

og ryttere, stien er dels en grussti, dels en slået græssti, den er markeret med stipæle hele 

vejen. 

 I området er der tre shelterpladser 

 Flere hytter 

 En trec-bane for heste og ryttere.  

 To hundetræningsområder 

 En labyrint 

 P-plads med vendeplads for hestetrailere og et wc ved indkørslen fra Nr. Vedbyvej. Det er 

her vi mødes. 

 Der er primitive toiletter ved shelterpladserne og drikkevand fra en hane ved indgangen 

fra vejen Bavnehøjen. 

https://www.guldborgsund.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/aktiv-i-naturen/bavnehoej-fritidsomraade
https://www.guldborgsund.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/aktiv-i-naturen/bavnehoej-fritidsomraade
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Medbring det sædvanlige gode humør, madpakken og kaffe/vand. 

På glædeligt gensyn 

Lone og Anne-Birthe 

 

VELKOMMEN TIL REN NATUR …. 
Ja, GILDET har været med i REN NATUR, som er et koncept udviklet af  ”HOLD DANMARK 

RENT”, hvor foreninger kan tjene sponsormidler ved at samle affald ind i deres kommune. 

Man kan søge sin kommune om at komme i betragtning til én rute om året, og Guldborgsund 

kommune havde så i år tildelt os ruten fra Stadion ad omfartsvejen mod Radsted ad Nykøbingvej 

hele vejen til Tørstemosevej incl. Ballegårdsvej. 

En flok friske gildebrødre og lige så friske ægtefæller mødtes på P-pladsen ved Stadion den 14. 

september kl. 13. 

Kansler Lone havde delt ruten op i overkommelige ”kilometer” og delt os i dertil 

passende grupper. - Vi blev udstyret med veste, handsker samt 2 sække, så vi kunne holde 

brændbart og ikke-brændbart adskilt. Desuden fik vi en supergod gribetang, (tænk hvis man havde 

opfundet og taget patent på sådan et redskab). 

Annette, Leif og jeg fik ruten fra Stadion til lyskrydset incl. Hundeskoven, så fik vi også set den. 

Det var en dejlig rute, og selvom bilerne susede forbi, forhindrede det os ikke i at nyde naturen og 

det dejlige septembervejr, som det netop blev denne eftermiddag. 

Det er utroligt, hvad der havner i vejsiderne, papir, plastic, metaldimser og usandsynligt mange 

cigaretskod, og vi ved jo, at disse små filtre ikke lader sig nedbryde naturligt, så derfor var de en 

god gevinst i sækkene, og hurra for gribetangen. Ind imellem fik Annette fotograferet nogle af vores 

fund, det havde man bedt om i forbindelse med den rapport, der skal afleveres efter indsatsen. 

Efterhånden som holdene vendte tilbage til P-pladsen, havde alle noget at fortælle om deres 

oplevelser, ja – rigtig mange forskellige ”skraldhistorier”. 

Annelis og Knud bød på drikkevarer, Anne-Birthe og Jens serverede flødeboller fra Spangsberg, 

”så vi måt` godt”. - Gribetænger og veste skulle afleveres, men vi fik skam lov at beholde de fine 

handsker, måske tænker de, at vi kan bruge dem igen en anden gang! 

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, og så tjente vi da lige 3000 kr. til gildets Saxtorp-fond. 

Ren Naturhilsen 

Birgit Gruppe 2. 

 

 
 
 


