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Aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. 

 
 

Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig 

prøvet noget nyt. 

Albert Einstein (født 1879) 

Liljen 

http://da.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2015 - 2016 
   

DGM:   

Victor Birch-Pedersen Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo victorbirch@mkpost.dk 

  Mobil: 21 97 36 22 

DGK:   

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

  Mobil: 61 70 28 57 

DGS:   

Birte Larsen Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

  Mobil: 30 24 46 16 

DIS:   

Solveig Garsdal Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing solveig@joyzer.dk 

  Mobil: 41 58 72 47 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør:   

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

  Mobil: 26 19 93 18 

   
 
 
 

2015: Mødedatoer: 
8. september Distriktsgilderådsmøde 
21. oktober Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing 

2016:  

19. januar Distriktsgilderådsmøde 
27. april Distriktsgildeting 
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Lolland-Falster Distriktsgilde 

 
Victor Birch-Pedersen 
Sdr. Boulevard 111 N. 

4930 Maribo 
21 97 36 22 

birch@mkpost.dk 
 
 
 

I Sct. Georgs Gilderne 
oplever du: 

Kammeratskab 
Udfordringer 
Rummelighed 

Ansvar 
Friluftsliv 

Der indkaldes til Distriktsgildeting den 27. april 2016 kl. 19:00 

Sted: KUDU hytten, Poul Martin Møllers vej 6b, Nykøbing F 

 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 

 

2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

 

3. Forelæggelse af distriktets regnskab. 

 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Forslag skal være distriktet i hænde senest den 13. april 2016 

 

 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til  

distriktet 

 

6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år 

DGK: På valg ønsker ikke genvalg – forslag til kandidat modtages 

DGS: På valg ønsker ikke genvalg – forslag til kandidat modtages 

DUS: Vakant – forslag til kandidat modtages 

 

7. Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år). 

 

8. Drøftelse af arbejdet i distriktet. 

 

9. Eventuelt 

Efter Distriktsgildetinget vil der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af nyvalgte 

ledelsesmedlemmer. 

I eftergildehallen nyder vi en anretning. Pris 60 kr som betales kontant ved ankomst.  

Gildeledelsesmedlemmer skal melde fra – det forventes at alle gildeledelsesmedlemmer deltager 

- Øvrige gildebrødre som ønsker at deltage, skal melde til senest den 20. april til 

Vibeke Christiansen: vibekeogcarl@gmail.com Mobil : 61 70 28 57- 

Distriktsgildeledelsen 

 

 

mailto:birch@mkpost.dk


 

4 

 

Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 

 

 
 

 

April 

 

26. Sct. Georgs Gildehal 

 

Maj 

 

27. Nattergaletur 

 

 

Fødselsdage i 

april 

 

 
  5. Erling Nilsson – 70 år  

16. Greti Hansen – 80 år 

 

Vi hejser flaget og ønsker hjertelig tillykke. 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 
 

 

 

 

Mindeord over Jøsse 

 

Én gang spejder - altid spejder. Disse ord 

levede Jøsse i sandhed op til! 

 

Jørgen Hansen - i spejdersammenhæng altid 

"Jøsse" - har vi desværre ikke mere blandt 

os. Efter at have skrantet i et års tid blev 

Jøsse alvorligt syg og døde den 13. marts, 

en måneds tid før sin 90 års fødselsdag. 

Jøsse`s glade ansigt og hans hjælpsomhed 

kommer vi til at savne i Sct. Georgs Gildet. 

 

Jøsse blev som dreng spejder i 1. Maribo 

Trop - de gule spejdere. Han blev patrulje-

fører i Falkepatruljen, og der opstod et så 

godt kammeratskab, at Falkene mødtes en 

gang om året lige indtil nu, skønt "de gamle 

Falke" blev færre og færre. 

  

Som voksen var Jøsse en årrække Trops-

fører i 1. Maribo. Da han siden havde 

spejderbørn, virkede han i forældrerådet en 

årrække. Som 25-årig blev Jøsse optaget i 

Sct. Georg Gildet, og den 22. februar i år 

fejrede vi hans 65 års jubilæum i Gildet. 

 

Jøsse levede fuldt op til Spejderløftet, som 

bl.a. siger, at du skal være en god kammerat 

og altid være hjælpsom. Hjælpsom var han, 

når en spejderleder havde brug for forældre 

til at løse en eller anden opgave, og i Gildet 

var han altid meget aktiv.  Passede ofte 

tombolaen i Gildets julebazar, hvor han 

med muntre bemærkninger hidkaldte de 

besøgende og fik dem til at bruge lidt 

skillinger i bazaren. 

 

Vi gildebrødre vil savne Jøsse, både til de 

praktiske opgaver, men også - og især - 

hans tilstedeværelse på møder og udflugter. 

Vore tanker og medfølelse går til Greti og 

børnene. 

 

Æret være Jøsse´s minde. 

 

På Gildets vegne 

Ole 
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Gildeting den 17. marts 

Den 17. marts 2016 deltog 28 gildebrødre i 

det årlige gildeting. Vi startede med at 

mindes vores kære gildebror Jøsse med et 

minuts stilhed.  Efter endt spisning, som 

Maribo spejderne hjalp med, gik vi over til 

afvikling af gildetinget if. dagsordenen, 

kompetent ledet af Leif Jørgensen, der 

havde påtaget sig opgaven som dirigent. 

Formanden aflagde en grundig beretning. 

Både regnskab og budget blev fremlagt og 

vedtaget. Susanne blev genvalgt som gilde-

mester, og der var genvalg til alle supple-

anter. En epoke blev afsluttet under punkt 5 

– med 24 stemmer for afvikling af Torrig-

hytten fik gildeledelsen mandat til det 

videre fornødne. 

Det lykkedes heller ikke på dette gildeting 

at få besat posterne som gildets internatio-

nale medarbejder og som udviklingsmedar-

bejder.  

Herefter fremlagde laugsformændene kort  

de fremtidige planer, og det kommende år 

bliver en meget aktiv tid for gildet med 

mange opgaver, der skal klares i fællesskab, 

og mange gode timer, der skal nydes.  Som 

altid havde vi en god og konstruktiv debat 

under de forskellige punkter. Gildetinget 

blev også denne gang afviklet i god ro og 

orden – hvilket dirigenten takkede varmt 

for. 

Der vil blive rundsendt referat fra 

gildetinget senere. 

På gildeledelsens vegne 

Gutte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sildegilde den 27. februar 
 

Lørdag den 27. februar var gildebrødre     

og ægtefæller inviteret til sildegilde med 

internationalt indslag af Kulturelt laug. 

 

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag 

med masser af sild og dertil hørende 

snapse. Der var tarteletter med fiskeboller 

og forskellige oste. Masser af dejlig kage til 

kaffen. Der var også sørget for masser af 

festlige sange under maden. 

 

 
 

Senere på eftermiddagen tog Gutte fat på 

det internationale emne om danskprøven, 

som alle asylansøgere skal igennem og 

bestå for at få opholdstilladelse. Vi fik 

udleveret skemaer, som vi skulle prøve at 

udfylde. Man kan vel godt stille spørgsmål 

om, hvor relevant noget af det er? 

 

En rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der 

blev snakket og grinet en masse. 

 

Skuld gammel venskab rejn forgo?.. 

Nej!................................Skål 

 

Med gildehilsen 

Vibeke S 
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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  

 

 

Gule ærter og gildeting:  
Først tak til Dorte for nogle rigtige gode ærter og tilbehør! 
Gildetinget bød ikke på de store overraskelser, vi har gennemført det vi har sat 

os for og arbejder nu på at få en god løsning vedr. ”Amagerhuset”, regnskabet 
så fornuftigt ud og det nuværende kontingent blev fastholdt. Alle valg var 
genvalg. 

 
Spejderfondens bestyrelse og gildetinget har besluttet, at ejendommen i 
Sørup kan overdrages til den ”tværkorpslige forening”, der er stiftet, har en 

vedtægt der tilgodeser vores ønsker og de juridiske forhold er afklaret bl. a. 
med hensyn til at ejendommen bruges til formålet og spørgsmålet ved en evt. 

opløsning af foreningen. 
Bliver den ”tværkorpslige forening” af en eller anden årsag opløst inden 
overdragelsen, besluttede gildetinget, at Spejderfondens bestyrelse kan sælge 

ejendommen efter et forudgående ekstraordinært gildeting. 
                                                                                                                   O.S. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sct. Georgs aften,  
Torsdag den 28. april kl. 18.30 i Systofte, 

Hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!  
 

Der vil blive budt på et let traktement. 
 

Tilmelding til Beate Olsen på tlf. 26 67 65 06 - senest den 21. april, 
Vi møder selvfølgelig også talstærkt op til Sct. Georgs aften. 

Vi aftaler evt. afhentning. 
O.S. 

 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster, 
kan du læse mere om på: www amagerhuset.dk 
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 
Udlejningsperioden i 2016 er fra 1. april til 31. oktober.  

I uge 27 er der Midtvejstræf - kom nu med - det er 
et uformeldt sammenrend af gildefamilier m.fl. 

       Gildeliv er også friluftsliv!      
                                  
 
 

KALENDER, april 2016: 

Torsdag d. 28. april: Sct. Georgs Gildehal. Bemærk dato og sted! 

Torsdag d. 19. maj : Tager vi på travbanen. Nærmere i næste Lilje! 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 

 

 
  

 

Gildeting i 2. Gilde. 

Den 15. marts 2016 blev der afholdt 

gildeting, hvor vi startede hyggeligt 

samvær og god stemning. 

Vi fik dejlig ”varm” mad  

Chili con Carne, med dejlig salat og 

brød, derefter 3 slags hjemmelavede 

æblekager, tak til Gurli for rødvin til 

maden. 

Derefter startede gildetinget kl. 19:30 - 

forløbet kan læses i referatet.. 

Solveig 

 

 

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 e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

Opslagstavlen 

Torsdag den 21/4 Sct. Georgs Gildehal  gr. 3 

S t o r t  t i l l y k k e  til følgende jubilarer:  

45 års jubilæum - 15-04-2016 - Jytte Kofoed 

25 års jubilæum - 25-04-2016 - Anne-Marie Sunke  

10 års jubilæum - 27-04-2016 - Solveig Garsdal 

 

Sankt Jørgen (Jørgen den hellige, Sankt 

Georg, Ridder Jørgen) var (ca. 275-280 - 

23. april 303) og er en kristen martyr i 

Israel (Judaea) under kejser Diocletians 

forfølgelser.  

Han er desuden helgen med helgendag 

23. april. 

Kun lidt er kendt om Sankt Jørgens liv. 

Han blev født i Kappadokien i det nu-

værende Tyrkiet. Som officer i Diocleti-

ans hær vandt han stor respekt og fik 

indflydelse ved det kejserlige hof.  

Det lykkedes ham at omvende kejserin-

de Alexandra til kristendommen, og det 

kan have foranlediget den hidtil tem-

melig tolerante kejser Diocletian, der 

regerede 284 – 305, til sin blodige for-

følgelse af de kristne.  

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:e.skafte@gmail.com
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I 303 blev Jørgen pågrebet, torteret og 

henrettet sammen med Alexandra 

uden for byen Diospolis i Palæstina. 

Legenden fortæller, at Jørgen reddede 

en by en jomfru eller prinsesse i byen 

fra en hadefuld drage.  

Til tider har man ment, at prinsessen 

var den hellige Margaretha.  

I Storkyrkan i Stockholm findes en be-

rømt træskulptur af Sankt Jørgen, dra-

gen og prinsessen. Den er fra 1400-

tallet og skåret af den tyske skulptør 

Bernt Notke.  

 

I Danmark er flere kirker viet til Sankt 

Jørgen. 

I middelalderen påkaldtes Sankt Jørgen 

(Sankt Georg) mod spedalskhed, og 

uden for mange danske byer fandtes en 

Sankt Jørgens Gård eller et Sankt Jør-

gens Hospital.  

Sankt Jørgens Gård og Sankt Jørgens 

Hospital findes stadig i flere byer som i 

Aakirkeby og Kolding, hvor Sct. Jørgens 

Gård er foreningslivets hus.  

Ligeledes er navnet Sankt Jørgen fra 

Sankt Jørgens Gård eller Hospital i ti-

dens løb 'smittet af' på navne eller 

stednavne i lokalområdet. Således 

Sankt Jørgens Sø i København. 

Ordet Sankt kan forkortes til Skt., Sct. 

eller St., og ved søgning på navne der 

indeholder Sankt Jørgen bør formerne 

Skt. Jørgen, Sct. Jørgen og St. Jørgen 

også forsøges.  

I ældre litteratur som "Kjøbenhavns 

Historie og Beskrivelse I", 1877, af Oluf 

August Nielsen bruges også formen S. 

Jørgen fx i S. Jørgens Hospital. 

Ligesom Sankt Jørgen er det 'fordan-

skede' navn for Sankt Georg (George 

eller Georgius), er navnet på Sankt 

Georg tilpasset andre sprog.  

Således Sankt Göran på svensk og San 

Jorge på spansk. 
 

Nedenstående er fundet på arkiv.dk   

Langgade 20 Nykøbing F. 

Moegaard Nielsen Isenkræmmer. 

I forlængelse af nr. 20 ses Langgade 18, Ny-

købings ældste borgerhus fra 1500 tallet. 
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               Red.  Birgit Lohse   

 Kildevænget 12  

 4990 Sakskøbing 

 54704161 – 52242235   

 Mail: bogjlohse@gmail.com  

   

  

AT HUSKE i APRIL: 

06.Verdens længste familietur i kajak. 

20. Sct. Georgsgildehal og Jubilæumsgildehal. 

26. Tur med Naturgruppen til Dodekalitten. 

                   Forårsfoto : Annette Brylle.  

 

 

 

 

 Hanne Jensen har den 21. april 50-års jubilæum i 

Sct.  

 Georgsgildet. Kun 22 år gammel var du, da du stod 

der i Cen tralhotellets Sal, rystende som espeløv. Men det hele 

gik godt,  og man kan sige, det har været 50 år, hvor du altid har 

levet op 

 til gildets idealer. Mange poster har du haft påtaget 

dig  

 gennem tiden. Gildeskatmester har du været i to peri-

oder, det 

 samme gælder leder af svendegruppen, sammen med Inge i 

 begge perioder. I alle de år ”Kreativ Gruppe” eksisterede, var  du 

også en af de bærende kræfter. Og så har du selvfølgelig altid været pa-

rat til at påtage dig en gruppelederpost, når det faldt til.- Ja, vi kunne 

blive ved – men vil bare her sige Hjertelig tillykke med jubilæet og øn-

ske dig rigtig mange gode gildeår fremover. - JUBILÆUMSHILSEN 

INGE og BIRGIT. 

 

 

TAK. Tusinde tak for den smukke buket jeg fik overrakt på gildetinget, i anledning 

af min 70 års fødselsdag. Det var en glædelig overraskelse! Jeg glæder mig hver gang 

jeg ser den her i stuen. - Tusinde tak til hele gildet. 

Lilian! 
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VIGTIGT – VIGTIGT. Da referatet fra gildeting 2016 er mailet til alle gildebrødre vil   

det ikke i år blive trykt i Liljen. Gildebrødre uden pc har fået det tilsendt. 

Lige et par praktiske oplysninger: Jane Blach er flyttet fra gruppe 2 til gruppe 4. - OG Lotte 

venter stadig på, at der er nogen, der vil overtage telefonkæde 2. 

Hilsen Birgit. (Red.) 
 

 

Verdens længste familietur i kajak 

har vi alle sammen mulighed for at komme med på, når Suzi og 

Lars Simonsen kommer og viser billeder og fortæller om famili-

ens fantastiske tur ad Europas vandveje fra København til Istan-

bul 

Den 6. april kl. 19.00 i Festsalen på Saxenhøj. 
På gildetinget var der heldigvis rigtig mange, der gav udtryk for 

gerne at ville hjælpe med at få arrangementet afviklet på bedste 

måde. Opstilling af stole blev aftalt til kl. 14, så der møder de 

stærke op. Det blev aftalt, at alle hjælpere skulle møde kl. 17, 

altså hvis man kunne, så vil Lone være tovholder, og vi lægger sammen en plan og 

fordeler aftenens opgaver. Der er sikkert også nogle, som ikke var til gildeting, men 

alligevel har lyst til at hjælpe. Arrangementet er jo ikke slut, før den sidste stol er sat 

på plads, og der er fejet og vasket op osv. osv.  

Billetter kan stadig bestilles på telefon 52242235. 

Gildehilsen Birgit. 

 

 

Sct. Georgsgildehal! 

Sct Georgsgildehal, - som samtidig er jubilæumsgildehal for Hanne 

Jensen - afholdes 

onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 på Saxenhus, helt oppe i rum nr. 

206 med fin udsigt ud over tagene.! 

Ved gildehallen skal vi forny og aflægge vores gildeløfte samt høre Sct. Georgsbud-

skabet. - I eftergildehallen vil der blive serveret hjemmebagte boller med ost og på-

læg til kaffen, til en pris af 30 kr. pr. person. Til kaffen vil undertegnede (Lilian) ger-

ne servere lagkage i anledning af min fødselsdag!! 

Gruppevis tilmelding til Lilian på telefon 54757022 senest 

den 15. april. 

På gruppe 1`s vegne – Lilian. 

 

På tur med Naturgruppen. 
Den 26. april kl. 18.30 mødes vi hos Annette og Leif, Mari-

bovej 32 A. Vi fylder bilerne op og kører til DODEKALITTEN og herefter til  

KRAGENÆS HAVN, hvor den evt. medbragte madpakke og kaffen nydes.  


