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Så kommer den 

tid igen, hvor 

høsten skal i hus. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores landsdel er jo kendt for det hvide ”guld”, men også mange andre gode produkter kommer fra den fede muld. Stille 

og roligt bliver vi mere kendte for de positive ting der kommer fra øerne, og så ”drukner” de dårlige historier heldigvis 

hen ad vejen. 

Sommeren har givet os både vand og varme, hvilket jo er forudsætningerne for en god høst.  

 

Vi mennesker har brug for helt de samme ting… vand kan vi 

ikke undvære og varme giver liv på så mange måder.  

 

Mennesker er også som sol og regn, nogle lyser op og spreder 

varme mens andre giver noget fra sig ”drypvis”, vi har brug 

for hinanden så vi i fællesskabet kan vokse og gro…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: Lis Mølvig Henriksen 

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  
  
17. september Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing. 
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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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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SWIM DENMARK. 

 
 

https://livetergodtfolgos.dk/2018/06/03/swim-denmark-tracking-hvert-10-min/ 
https://livetergodtfolgos.dk/ 

 

Nu har vi chancen for igen at møde vores gode ven og ”gamle” gildebror, eventyreren 

Lars Simonsen. Lars er i gang med projektet ”Swim Denmark” og vil være den første 

person, der svømmer hele vejen rundt om Danmark. 

Mange af os har oplevet at se og høre om Lars og familiens fantastiske eventyr 

tidligere, nemlig kajakturen fra København til Istanbul på Europas vandveje – og 

senere den spændende kanotur på Youkon floden i Alakas vilde egne. 

NU gælder det så svømmeturen, som Lars sammen med sine forældre foretager til 

fordel for Julemærkefonden og Depressionsforeningen. Lars svømmer, og hans mor 
https://www.julemaerket.dk/911/stoet-boernene 
https://depressionsforeningen.dk/vare/donation-2/ 

 

følger ham enten ved at gå langs strandene eller sejle i kajak ved siden af Lars. 

Imens kører Lars`s far i bilen til de forskellige campingpladser eller, hvor der nu skal 

overnattes og provianteres undervejs. 

I skrivende stund plasker Lars rundt lidt nord for Møn, og i de kommende fjorten 

dage går det sydpå langs Falster og Lollands kyster, videre til Langeland, det fynske 

øhav og derfra til det sydlige Jylland, hvor målet er Flensborg Fjord, - og så kan Lars 

sige, at han har svømmet rundt om hele Danmark. Turen startede sidste år på 

vestkysten ved Vadehavet, hvorfra det gik i sus og bølgebrus hele vejen til Skagen 

med Grenen, videre sydpå langs Jyllands østkyst, hvorfra der skulle svømmes over 

Kattegat til Sjælland. - På grund af kulde og nærmest orkan, måtte det opgives at 

komme videre på dette tidspunkt, og Lars så sig nødsaget til at dele ”Swim Denmark” 

i to kapitler, - og andet kapitel er altså nu i fuld gang. 

Vi har mulighed for at se og høre Lars på Nysted Camping i begyndelsen af august, 

måske den 3., 4. eller 5. Der kan kke sættes dato på endnu, men følg med i pressen, 

på facebook, twitter osv. - ”Life is good follow us” eller ”Swim Denmark”. 

Foredragene som Lars holder undervejs er altid gratis, men man opfordres til at give 

et bidrag til Julemærkefonden eller Depressionsforeningen. 

Sct. Georgsgildet i Sakskøbing håber på denne måde at have gjort opmærksom på 

muligheden for at følge vores eventyrer Lars Simonsen. Selvom de fynske aviser 

kalder ham eventyreren fra Svanninge, så begyndte eventyret i Sakskøbing, hvor Lars 

og Suzi var bestyrerpar på Sakskøbing Vandrerhjem og senere på Sakskøbing 

Campingplads. Lad os mødes på Nysted Camping eller hvis man ser eller hører om 

andre steder på ruten, hvor man kan træffe Lars, så kan man bare møde op. 

Gildehilsen 

Birgit Lohse. 

52242235. 

https://livetergodtfolgos.dk/2018/06/03/swim-denmark-tracking-hvert-10-min/
https://livetergodtfolgos.dk/
https://www.julemaerket.dk/911/stoet-boernene
https://depressionsforeningen.dk/vare/donation-2/
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

August 
 

15. Gildemøde 

 

September 
 

16. Virksomhedsbesøg  på E.On 

 

 

Nyt gildeår 
  

Så er det tid til at starte et nyt gildeår, og 

sædvanen tro er første arrangement  

                  

GILDEMØDE 

torsdag den 15. august kl. 18.30 

i Ulvehytten 

 

Program: 

- Kommende aktiviteter i laugene og 

gildet 

- Løst og fast fra gildeledelsen 

- Og ikke mindst – vi skal drøfte de 

ændringsforslag, der skal behandles på 

Landsgildetinget 

Derfor er det vigtigt, at alle møder op, så 

gildemesteren er godt rustet til at stemme 

på vegne af vores gilde. De omhandlede 

forslag bliver rundsendt pr. mail, så alle  

har god tid til at forberede sig til mødet. 

  

Vi starter med spisning af sandwiches 

smurt med kærlig hånd af gildeledelsen,  

hvorfor tilmelding er nødvendig. 

 

Tilmelding senest den 10. august til  

Anne Marie på mail amc@mkpost.dk eller 

tlf. 20 87 26 28. 

  

Der er ikke mødepligt, men vi håber at se 

tilnærmelsesvis alle gildebrødre denne af-

ten, da det er vigtige sager, der skal drøftes. 

  

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

Besøg hos E.On Wind Services 

mandag den 16. september 
 

Spejderlauget inviterer hermed alle gilde-

brødre og ledsagere til besøg hos E.On 

Wind Services, Vestre Kaj 6, Rødbyhavn  

mandag den 16. september kl. 19.  

 

Vi vil få en præsentation, der fortæller hele 

historien om tilblivelsen/bygningen af Rød-

sand 2 Offshore Wind Farm. Parken har 

været i drift siden oktober 2010, og præsen-

tationen vil også fortælle om parkens nuvæ-

rende drift og vedligehold. Der vil blive 

rundvisning i drifts- og administrations-

bygningen samt serveret kaffe/the/vand.  

 

Tilmelding senest den 3. september til 

Besse på mail besse.j@email.dk eller  

tlf. 60 65 18 38. 

 

Vi håber, at mange gildebrødre og ledsa-

gere vil deltage i denne spændende aften.  

 

Mange gildehilsner 

Spejderlauget 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:amc@mkpost.dk
besse.j@email.dk
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Nattergaletur den 24. maj 
 

Vanen tro mødtes vi udenfor ved Ulve-

hytten til hyggeligt samvær og for at  

grille pølser. 

 

 
 

Herefter gik turen over mosen for at høre 

nattergalen trille. Denne lille fugl holdt vist 

fri denne kølige aften, men vi hørte mange 

andre fugle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi fortsatte turen forbi sygehuset til kajak-

klubben, hvor der blev holdt en lille pause. 

Derefter retur til Spejdervænget, hvor kaffe 

og kage blev indtaget i huset.  

 

 
 

Tak til Naturlauget for en hyggelig aften i 

maj. 

 

Grethe og Vibeke 
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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  

 

Sct. Georgs aften, blev holdt hos Beate og Leif. Gildemesteren åbnede den korte 
friluftsgildehal med lykønskning til Kirsten Storck med de 40 år som gildebroder og 
overrakte en kurv med lidt godter i anledning af dagen, Anja oplæste højtideligt Sct. 
Georgs budskabet, gildemesteren sørgede for at løftet blev fornyet og lukkede 
gildehallen.  
Beate havde fremtryllet en herlig festmiddag, med en dejlig steg, en herlig salat og 
rabarberkage til kaffen, Kirsten Storck leverede nogle gode flasker rødvin til stegen, 
den sædvanlige snak om mangt og meget var der også.   
Tak til Beate og Leif for en rigtig god aften! 
 

Aftentur til Ovstrup SpejderCenter!  
Torsdag den 13. juni kl.18.00. 

Flere har ønsket, at aftenturen i juni gik til Amagerhuset i Sørup, hvor der 
er sket en hel del.  

Så - pak madkurven, lidt drikkelse, evt. kaffe og kage! 
Vi mødes ved Amagerhuset, besigtiger centeret, får en gennemgang af 
kommende projekter og helt sikkert en god snak om "de gode gamle dage" 

Jeg hører gerne om du kommer på tlf. 2330 9343.         Vi ses Ole S. 
 

Centeret har overtaget et ca. 100 m2, stort cirkustelt                              
 

Sct. Georgs Træf-Venner? - selvfølgelig skal mange af os på TRÆF i 

uge 28, nogen i vort gilde har længe været i gang med planlægning og vi andre 

vil bruge lidt tid til forberedelserne, når der er træf er der selvfølgelig altid nogle 
fælles opgaver der skal løftes  og så er der ture og aktiviteter, alt sammen noget 

der kan læses om på Sct. Georgs Træf-Venner hjemmeside og i Liljen, det bliver 
som altid en hyggelig og inspirerende oplevelse.  
Er du ikke træfdeltager er velkommen til at aflægge os et besøg også til 

frifuftsgildehallen! 
Træffet afholdes fra lørdag den 7. til fredag den 12. juli på Ovstrup 

SpejderCenter - det er noget helt specielt når gildebrødre m. familie, børn, 
børnebørn fra hele landet er sammen om noget i en hel uge. 

"Tag med kammerat i vor glade flok - 
af livsmod og humør kan du aldrig få nok!" 

 

KALENDER, maj, juni, juli og august 2019: 

Torsdag d. 9. maj: Distriktsgildeting. 

Torsdag d. 13. juni:  Aftentur til Amagerhuset. 

Tirsdag d. 18. juni: Distrikt friluftsgildehal Kråruplund, se her i Liljen. 

Lørdag d. 7. til fredag d. 12. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2019, Sørup.    
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at genskabe natur- og skovudviklingstyper fra 

istiden til i dag, så man ved en vandring i 

området ville kunne bevæge sig gennem 

10.000 års naturhistorie. 
 

Beboerne i området dannede i 2006 en 

andelsforening, og i 2009 var der solgt 548 

andelsbeviser og modtaget donationer fra 

private og forskellige fonde. Derfor blev 

området overgivet til borgerne 25. marts 

2009. 
 

På området er der nu kommet 3 shelters med 

bålplads, bålhytte, sansegynge og 

bord/bænkesæt. 

I 2017 blev der udsat geder til naturpleje af 

området, og Sønderskovhjemmet passer 

stierne og toiletområdet. 
 

Vi havde en dejlig aften med medbragt 

mad/drikkelse og dejlige kager fra gruppen.  
 

Undervejs sang vi danske sange og mindedes 

Pop på en dejlig måde. 

Stor tak til gruppe 3 
 

Fra gruppe 2 v/Birthe Flindt 
 

 

Torsdag den 8. august kl. 18.30 

 ER VI KLAR til starten på gildesæson 

2019/20.  

Vi sørger for ild i bålet og kage til kaffen, 

resten har den enkelte, sædvanen tro, selv 

styr på. 
 

På gensyn gruppe 1 

SOMMERAFSLUTNING 
 

Gruppe 3 havde inviteret til gildeårets sidste 

møde den 13. juni i de skønnester 

omgivelser og til det skønneste vejr. nemlig 
  

DØLLEFJELDE MUSSE NATURPARK. 
 

Et område på 19.5 ha,  hvor der har været 

gravet grus af entreprenør Troels Jørgensen  

er nu udlagt som naturpark, hvor ideen var 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

Opslagstavlen 
 

Torsdag den 8 

Friluftsgildehal. 

Lør/søn.18-19 

Stafet for livet 

Tirsdag d. 17. sep 

Distriktsgilderådsmøde 

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

En fødselsdag og et par 

”smuttere” 

70 år Anne-Marie Sunke 

02.08.2019 

55 år Marianne Sunke 

05/07-2019 

75 år Birthe Rasmussen 

22.07.2019 

 

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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 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 august måned: 

At husk i september måned: 

 7./8. september Loppemarked m/Loppecafé 

 

 

Den 22. august har Birgit Lohse  60 års jubilæum 

Den 22. august har Jørgen Lohse              60 års jubilæum 

Sct. Georgsgildet ønsker hjertelig til lykke. 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwYf6o5PhAhU9i8MKHSyYCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://pluspng.com/det-danske-flag-png-7846.html&psig=AOvVaw3FEp882vIl0uA8AvZEAV-g&ust=1553259283781593
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Referat: 

Dannebrogs 800-års jubilæum den 15.6.2019 

Danmarks Samfundet havde inviteret foreninger med fane til fejring af jubilæet i København. 

Dagen begyndte med fælles bus fra Maribo station kl. 8.00. Her var der andre med faner fra Lolland-Falster. 

Da vi ankom til Rosenborg Eksercerplads, fik vi uleveret fanebånd og sandwich, frugt og vand. 

Der var ca. 300 faner. 

Kl. 12.00 var der opstilling i tre grupper, dråber. Vi var i dråbe 1 fra Sjælland, Lolland og Falster med 

Søværnets Tamburkorps, dråbe 2 var Nord – Midtjylland med Flyvehjemmeværnets orkester og dråbe 3 var 

Slesvig, Sønderjylland med Københavns Postorkester. 

Kl. 12.10 var der afmarch til Rådhuspladsen, hvor vi var ca. 13.00 og her ankom HKH Prins Joachim og 

Prinsesse Marie. 

Her var der taler ved landsformand Erik Fage-Pedersen og statsminister Lars Lykke Rasmussen. Prins 

Joachim overrakte 6 faner til foreninger, som havde ansøgt derom. 

Derudover var der underholdning af Stig Rossen og Julie Berthelsen. 

Kl. 14.15 var der igen afmarch fra Rådhuspladsen til Rosenborg. Optoget blev fulgt af rigtig mange 

mennesker. Desværre blev det regnvejr og torden da vi ankom til Rådhuspladsen, og indtil vi var tilbage på 

Rosenborg. Vi var de eneste fra Sct. Georg på Lolland-Falster.  

Det var en rigtig god oplevelse trods alt. 

Med gildehilsen Peer og Erik 

 

Referat: 

Krebsetur den 12.6.2019. 

Gruppe 2 havde inviteret interesserede med fra gildet til en spændende krebsetur i Maglebrænde på 

Falster.  

Benjamin Nielsen, der er biolog, opdrætter krebs og han har godt 4000 af slagsen gående i en meget smuk 

og ren sø.  

Vi fik en utrolig spændende indføring i natur- og vandmiljøets betydning for krebsenes trivsel. Herefter fik vi 

ved vist og rørt ved krebsene, som i øjeblikket er ved at skifte skjold, hvorfor de er lidt sløve. 

På grunden har Benjamin også en spejl sø, hvor han forsøger at opdrætte en speciel stamme af krebs fra et 

Sjællands gods.Desuden har han lavet dambrugslignende bassiner, hvor krebseyngel opdrættes og desuden 

dyrkes der vandplanter.  

En helt igennem interessant og dejlig aften med et meget imødekommende værtspar, der efter 

rundvisningen bød os indenfor i deres orangeri, hvor madpakkerne og kaffen blev indtaget.  

På gr. 2´s vegne. Anne-Birthe 
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