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Sikken en sommer vi dog har haft her i Danmark, den har budt på sol i store 

mængder og en opblomstring af landet efter Corona, samt glæden over at 

være sluppet så godt igennem en langvarig pandemi. 

Der er meget at være glade over og nu skal vi snart i gang med en ny sæson i 

gilderne, hvor vi kan mødes både ude og inde – det er da skønt…..  

 

 

 

 
Forside: Lis Mølvig Henriksen 

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: 
Ikke flere annonceret. 

 
 

  
 

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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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

 
 

 

August 
 

13. Teateraften i Hylddalen 

18. Opstartsmøde 

25. Byløb 
 

September 
 

  7. Gåtur med nabogilderne 

19. Naturtur 
 

 

Fødselsdage i 

juli 
 
 

 

15. Susanne Bjørklund – 65 år 

22. Anne Marie Christiansen – 70 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdage i 

august 
 
 

 

  8. Bente ”Besse” Jørgensen – 70 år 

   

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

HUSK 

 

opstartsmødet onsdag den 18. august kl. i 

Ulvehytten. 

 

Gildeledelsen 

 

 

Gåtur tirsdag den 7. september 
 

Gåtur på tværs af gilderne holder sommer-

ferie i juli og august, men starter op igen 

tirsdag den 7. september.  

 

Turen er lagt i området vest for Blans 

Hoved. Vi går langs kysten med udsigt til 

Askø og Lindholm i det meget naturskønne 

inddæmmede område Kelvigen.  

 

Vi mødes i Blans havn for enden af Blans-

hovedvej kl. 10, hvor Mogens fra Maribo-

gildet vil være vores guide. 

 

Gildeledelsen 

 

 

Gildeting og Sct. Georgs gildehal 

den 28. juni 
 

Efter nedlukningen og alle aflysningerne er 

der lidt at samle op på. Gildeledelsen og 

Spejderlauget havde derfor indbudt til et 

dobbeltarrangement i Sognets Hus på en 

ægte sommeraften.  

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Det er længe siden, det har været muligt at 

samle alle, og det blev der kvitteret for, da 

hele gildet på nær en håndfuld var mødt op, 

og der blev hilst flittigt både med albuer, 

men også lidt med hænder. 

 

 
 

Første punkt var Gildetinget, som Susanne 

styrede os igennem. Gildemesterens beret-

ning var ikke uventet en kavalkade af aflys-

ninger, men enkelte arrangementer var det 

dog lykkedes at gennemføre; nogle af dem i 

det fri som f.eks. de månedlige vandreture 

med nabogilderne. Herefter regnskab, bud-

get og valg og genvalg til en lang række 

poster. Udførligt referat er efterfølgende 

blevet rundsendt.  

 

På en lille times tid var vi igennem alle 

punkterne på dagsordenen, og det var her-

efter tid til en bid brød. Menuen bød meget 

passende på en sommeraften på smørrebrød 

med en lille en til silden sponseret at de to 

40 års jubilarer, Besse og Birte. Jeg tror, 

ingen gik sultne fra bordet. 

 

 

 

Efter maden blev der for nogle af os tid til 

at trække lidt frisk luft, mens der blev fore-

taget sceneskift til Gildehallen, og ved 19-

tiden blev vi bedt om at træde ind i hallen.  

 

Den var særlig på flere måder. Først og 

fremmest skulle Lene og Kåre S optages 

som væbnere. De gav begge nogle flotte  

og velovervejede svar på de spørgsmål, de 

havde fået stillet. Dernæst skulle Sct. 

Georgs budskabet læses op (er rundsendt), 

hvilket skatmesteren gjorde, og endelig 

skulle der uddeles 40 års nåle til Birte og 

Besse.  

 

 
 

Gildemesterens tale tog udgangspunkt i den 

netop fejrede midsommer med alle dens tra-

ditioner, som dog stadig i nogen udstræk-

ning var ramt af restriktioner. Så selvom vi 

nu langsomt går mod mørkere tider rent 

astronomisk, er der alligevel en stemning 

af, at vi på mange andre områder nu ende-

lig går imod lysere tider. Forhåbentlig uden 

for mange bump på vejen. Meget passende 

var midsommervisen blandt de sange, der 

blev sunget i løbet af gildehallen. 

 

Til eftergildehallen blev der serveret kaffe/ 

the og superflotte hjemmelavede lagkager, 

som vist stort set blev spist. Snakken gik 

som altid lystigt kun lejlighedsvist afbrudt 

af uddeling af de fødselsdagsgaver, der hav-

de hobet sig op under nedlukningen, samt 

af Besse’s tale til de nye væbnere.  
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Ved 21.30–tiden sagde Lena tak for en dej-

lig men lang aften, og det samme gjorde vi 

andre. Spejderbror blev sprunget over, da vi 

allerede havde sunget den ved afslutningen 

af Gildehallen. 

 

Stor tak til Spejderlauget og Gildeledelsen 

for et perfekt og vellykket arrangement, 

som der var blevet lagt et stort arbejde i. 

 

Kåre 

 

 

Udflugt til Peter Hansen’s have 

den 8. juli 
 

Torsdag den 8. juli var Debatlauget på ud-

flugt til Peter Hansen’s have i Kappel på 

Vestlolland.  

   

Det var en alle tiders tur, hvor vi så Peter 

Hansens kæmpe have (Nordeuropas største 

privatejede have). Vi så mængder af skønne 

og velduftende roser og liljer. Træer af alle 

mulige slags, blandt andet Tempeltræer, 

også kaldet Ginkgo biloba, og Abetræer så 

høje som huse.  

 

Selve haven er anlagt med stier og små 

hyggelige kroge, hvor man kan nyde den 

grønne frodighed. Peter Hansen har i de 

senere år lavet en udvidelse af sin have til 

det dobbelte, så den derfor nu strækker sig 

over mere end 20.000 kvm. 

 

Ved opsatte borde i det nye anlæg var vi så 

heldige at nyde en kop medbragt kaffe og 

Lena’s lækre hjemmebagte squashkage, 

hvilket bare gjorde turen endnu bedre. 

 

Lone 
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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  

 

Nu er vi klar igen (håber vi) og alle er ved godt mod så vi 
med de nødvendige forholdsregler kan ses igen - vi 

lægger ud med vores arrangement som aftalt i juni, med - Ja 
det var teksten sidste år - så jeg foreslår at vi mødes til en 
aftentur her i juni - og som tidligere skrevet mødes til et 
festligt arrangement i august, hvor vi har to 25 års jubilæer (jeg 
foreslår tirsdag den 17. begge tirsdage kan selvfølgelig ændres)! 
 

Aftentur "ud i naturen".!  
Tirsdag den 22. juni kl. 18.00, hvor vi mødes - 

 indtil videre på Bogfinkevej, ændres det får du besked!  
 

Jeg tænder op i grillen og Dorte fabrikerer kartoffelsalat og en 
mixsalat, så du skal til eget forbrug medbringe drikkelse, kød, 
fisk eller? til grill!  
 

Vi besigtiger det nære skovområde, hvor Tingsted å slynger sig 
nær Cykel Cross banen og skovtursplads mm., mens grillen 
varmes op! 
 

Da det er længe siden vi har kunne mødes er der en del at 
snakke om og fortælle, men vi kan nok få et par minutter til 
lidt kalendergymnastik!                    
I skrivende stund er der indkaldt til ekstraordinært distriktsgildeting - det 

bliver spændende hvad der kommer ud af det og hvad det betyder for os!  
                                                                              Jeg glæder mig til vi ses Ole S. 

                                                          
Festligheden i august er der mere om i Liljens august nr.                                         

 
     "Amagerhuset" i Sørup på  
        Ovstrup SpejderCenter 
  
       Gildeliv er også friluftsliv!       
 Se mere på nettet om   
                             "Ovstrup Spejdercenter" 
    
 

 

KALENDER, juni, juli og august 2021: 

Tirsdag d. 22. juni:  Aftentur. 

Tirsdag d. 17. august: Gildemøde  - et eller andet sted! 

Evt. andre arrangementer, friluftsgildehal, distriktsarrangement mm.  

se nærmere i Liljen. 
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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. 

 

Ref. fra Sct. Georgs Gildehal 15. juni 

Endelig kunne vi mødes igen – og det skete 

hos Charlottes spisestuer i Sdr. Ørslev.  

 

 

 

En dejlig lun og solbeskinnet aften indtog vi 

Charlottes hus og have, med en lækker ta-

pas, som forret og dertil en frisk drik.  

 

Herefter afholdt vi gildehal, dog uden sang fra 

os, men med musik og sang af bl. a. Ove Ver-

ner Hansen og Dybbøl Division.  

 

Fritz og Annie, som vi har mistet, blev mindet 

med stilhed. 

Kjeld holdt gildemestertalen, hvor han var 

inde på hvilken betydning coroaen har 

haft/har på vores samfund. 

Sct. Georgs budskabet blev læst op og vi be-

kræftede sammen vores Gildeløfte. 

Opslagstavlen  

Torsdag d. 19. august 

Friluftsgildehal 

Tirsdag den 21. september 

Gildemøde 

 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Derefter blev Carsten takket for sit arbejde 

som kanslersuppleant og den nye kansler 

(Birte) blev indsat. 

Jytte fik overrakt 50-års jubilæumsnålen af 

Kjeld og Kjeld fik efterfølgende 40-års jubilæ-

umsnålen overrakt af Flemming. 

Carsten læste gildeloven og Gildehallen blev 

lukket. 

 

Efterfølgende kom den kulinariske del af af-

tenen. Charlotte diskede op med en dejlig 

kalvefilet med lækkert tilbehør og til kaffen en 

desserttallerken med kage og ost. Snakken 

gik livligt omkring bordet. 

 

Under middagen lykønskede Kjeld de fødse-

larer, der var fyldt halvrundt under coronaen 

- Jørgen med 75 år, Gurli og Jytte med 85 år. 

Der var også gaver til jubilarerne. 

Jytte takkede – og trak nogle gode minder 

frem fra de 50 år hun har været gildebroder. 

Det var en dejlig aften – godt igen at være 

sammen. 

Birte 

F R I L U F T S G I L D E H A L 

TO R S D A G  D E N 19. A U G U S T  

KL. 18.00 

 

Medbring mad, drikkevarer, service og kaffe. 

Gruppe 1 sørger for brød til kaffen og godt 

vejr. 

Gildehallen vil, i Kjelds fravær, blive gennem-

ført af Martin. 

Vi får besøg af forstfuldmægtig Helge Raak-

jær Frost, der vil fortælle os om området. 

Virkethus ligger Virketvej 39, Eskilstrup. 

På gensyn 

Gruppe 1 

 

Her er et ”ældgammelt” foto fra Amager-

huset, Jeg kan ikke huske om jeg har vist 

dette før, men passer jo meget godt til 

årstiden. 
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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 

August 2021: 

 

 Anni Nielsen fylder 70 år den 9. august  

 Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen 

 

At huske i september måned: 

Loppemarked: 11. og 12. september 

Ren natur – opsamling af skrald: 14. september 

 

Sommerhygge med telefonkæderne 

Endelig kunne vi atter -  invitere vore medlemmer af telefonkæderne til sommerhygge på Hotel Sakskøbing. 
Imellem kaffe med boller, sommerkage og sange, gik snakken livligt mellem kædemedlemmerne, deres 
kædeledere og gildeledelsen. Hver morgen , året rundt, bliver der ringet for at høre, om alt er vel! Og så i 
går den 22/6 havde man så mulighed for endelig at SE hinanden, og det førte til mange smil og latter og 
tiden fløj af sted.  
Apropos oplæste Lone et lille skriv om tid og blandt mange pointer, faldt jeg for disse: “Tid er det 
smukkeste man kan give et andet menneske.” Og  “Tag dig tid - og giv dig tid” 
 
Hanne K. 
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Den fælles vandretur som denne gang gik til Mallings Kløft ved Stensby, var først planlagt til d.7 maj, men 

for ikke at drukne i regn, udsattes turen til d. 31 maj. Og som det ses på billedet indtog vi kaffen i solskin 

– og bare arme! 

Stedet er helt unikt med et meget smukt, afvekslende og ind imellem også udfordrende terræn, hvilket 

dog ikke holdt de 9 seje gildebrødre tilbage. 

Skråninger, vandløb og smalle broer blev forceret, og hele tiden var der hjælpende hænder så alle kom 

sikkert og tørskoet igennem den smukke kløft. 

Nu holdes der sommerferie, så næste tur er først planlagt til d. 7. september. 

Nærmere herom i Liljen. 

Med gildehilsen 

Lone 

 

Referat fra 75 års jubilæumsgildehallen den 29. juni 2021 på Hotel Saxkjøbing 

29 forventningsfulde gildebrødre og fæller mødtes kl. 17.30 til en åben gildehal på byens gamle hotel. Efter 

åbningen af gildehallen og udrulningen af fanen bød gildemester Anne-Birthe velkommen til fejring af 

gildets 75 års jubilæum. Datoen for jubilæet var 23/5, men coronaen havde udskudt fejringen, men endelig 

måtte/kunne vi mødes igen og med stolthed mindes alle de dejlige timer og oplevelser vi har haft sammen. 

  



12 
 

 

 

Gildet har gennem de 75 år præsteret rigtig meget og sat sit tydelige præg på Sakskøbing, dette tydeliggjort 

ved det meget flotte skrift Birgit Lohse har begået, og som blev bragt i Liljen i maj måned. Gildemesteren 

takkede Birgit for den flotte indsats. Under coronaen har 3 gildebrødre kunne fejre jubilæum. Lone har haft 

25 års jubilæum, Inge 60års jubilæum, og Gerner 50 års jubilæum. Alle blev igen lykønsket og takket for 

deres indsats gennem alle årene. 

Efter sangen: Se det summer af sol over engen skulle vi høre gildemestertalen, som ledelsen havde valgt at 

tredele.  

Talerne skulle ses i et samfundsmæssigt perspektiv, med en synliggørelse af hvilken indflydelse det havde 

påvirket gildets valg af aktiviteter gennem de 75 år. 

Skatmester Hanne Knudsen beskrev perioden 1946-1971: Danmark var året før blevet befriet efter 5 års 

besættelse og det fik stor betydning for Danmarks rolle i det internationale samfund hvor vi blev et af de 

stiftende medlemmer af både FN og Nato. Samfundet skulle bygges op igen og især for kvinder skete der en 

frigørelse som ingen havde tænkt. 

Sct. Georgs gilderne var kun for mænd og man sagde ikke du til hinanden. I 1943 oprettedes det første 

kvindegilde og senere blev det til fællesgilder, som vi kender i dag.  
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Danmark udviklede sig fra et landbrugsland til et industrisamfund. Der blev satset på serviceerhvervene, og 

via en kraftig vækst i den offentlige sektor udbyggedes velfærdsstaten. Arbejdstiden blev nedsat.  

Offentlige institutioner blev udbygget, plejehjem, skoler, daginstitutioner og denne udbygning fik langt flere 

kvinder til at søge ud på arbejdsmarkedet. Der blev indført 14 ugers barselsorlov, p-pillen blev frigivet og 

senere blev abortloven vedtaget. 

Gildebrødre i vores gilde havde fingeren på pulsen. Feriekolonien Saxtorp blev afviklet, og børnehaven 

Saxtorp blev indviet i 1965. Politikere var bevidste om at vejen til vækst gik via uddannelse og gymnasier 

blev udbygget og der blev indført SU. Flere fik mulighed for anskaffelse af forbrugsgoder som f.eks. biler, 

køb og indretning af egen bolig og ferierejser. Ikke alle var med på ”opturen” og det blev påkrævet, at 

hjælpe de ”udsatte”. Også her var vore gildeforgængere fremme i skoen, da de første juleaftener blev 

afholdt i 1967 

Kansler Lone Andersen beskrev årene 1971-1996; 70-erne – også kaldet kontrasternes årti huskes bl.a. for 

speltgrød, fællesspisning, hjemmestrik, bofællesskab, rødstrømpebevægelse, , atomkraft, Make love not 

War, oliekrise, vedvarende energiformer og bilfrie søndage. 

I 70-erne blev talt om økonomisk krise, større offentlig gældsætning og stigende arbejdsløshed. Miljøet fik 

en større rolle og i 1971 fik vi en miljøminister og i 1974 den første miljølov. Planer om bygning af 

atomkraftværker blev stoppet af fredsbevægelsen ”Nej tak til atomkraft” og i steder blev satset på vind og 

solenergi.   

Margrethe bliver dronning i 1972, i 1973 indføres fri abort, vi bliver medlem af EF og Fremskridtspartiet 

med Glistrup tordner frem. Pludselig er de fremmede, som kom hertil i 60´erne, som kærkommen 

arbejdskraft, ikke så velkomne mere. 

Vietnam-krigen slutter i 1975 

80-erne, også kaldet fattigfirserne, huskes bl.a. for : Lørdagskylling, tunmousse, walkman, fitnessvideoer, 

Rubik terning, VHS bånd, klaphatten, Elevatoren på TV2 og My Little Pony. 

I firserne tale man meget om at bremse det private forbrug, samt styrke landets økonomi, og 

”kartoffelkuren” blev opfundet. Som en reaktion på håbløsheden og uvisheden for fremtiden opstod BZ - og 

punkbevægelsen. HIV-virus spredte frygt for smitte og stigmatiserede homoseksuelle. I 1982 blev 

firkløverregeringen dannet med Poul Schlütter som statsminister, dette frem til 1989 hvor Tamilsagen blev 

afgørende for et regeringsskifte. 

Berlin-muren faldt i 1989, og dermed ses en ende på den kolde krig. 

90-erne – også kaldet det sjove og ubekymrede årti: Huskes bl.a. for: Discman, Modem, Bubbers badekar, 

Tekst-TV, arbejdsløshed, Nokia 3210, WWW, Beverly Hills 90210, og skovmandsskjorte 

Danmark vinder EM-guld i fodbold i 1992, håndboldkvinderne vinder EM-guld i 94 og Ol guld i 96 og Bjarne 

Riis vandt Tour de France i 96. 

Golfkrigen 1990-91 ledet af Sadam Hussein, 1991 den endelige afslutning på Den kolde Krig. Samme år 

opstod borgerkrige i Rwanda og på Balkan. 1992 sagde danskerne nej til Maastrichttraktaten og dermed 

også nej til euroen, Poul Nyrup dannede Rødkløverregeringen i 1993. 

Gildemester Anne-Birthe Rasmussen beskrev årene 1996-2021; 1996 var året hvor prins Charles og 

prinsesse Diana blev skilt, hvor Spice Girls fandt sammen, og hvor gildet fejrede 50-års jubilæum md 
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reception, gildehal, fest på Saxenhøj med revy og lanciers. I 1997 blev Storebæltsforbindelsen åbnet for 

jernbanedelen og for vejforbindelsen i 1998. 1998 er også året hvor, op mod ½ million danske arbejdere i 

den private sektor strejkede i 11 dage, danskerne hamstrede gær som aldrig før. Nytåret op mod 

årtusindskiftet blev helt specielt, angst for at EDB-elektronikken ikke kunne klare skiftet satte mange på 

ekstra arbejde. Det gik ikke så slemt og nytåret blev fejret med bulder og brag.  

Hvad skete der i årene 2000-2009: Gildet stod sammen med Lions Club og B-Frems venner for bespisning 

ved stort Beredskabsstævne. På det udenrigspolitiske plan afløste Putin, Boris Jeltsin som Ruslands 

præsident. Den mest markante begivenhed var terrorangrebet på World Trade Center i New York 

11.september 2001, hvor over 3000 mennesker blev dræbt. 

I august 2004 får gildet eget klublokale på Saxenhus, og i 2006 bliver gildets 60-års jubilæum fejret med 

reception og gildehal på vandrehjemmet og senere fest i Apotekervængets festsal. 

USA får deres første sorte præsident, Barack Obama, som tiltræder i 2009 

I 2009 deltager Gildet i Sydhavsøernes Frugtfestival, en fantastisk succes som gildet har deltaget i gennem 

flere år. Guldborgsund kommune ser dagens lys 2007 og Vandrehjemmet overgik til Social Virksomhed. 

Gildet fik en afståelsessum på 300.000, - kr. som blev brugt til anlæggelse af én udendørs motionsplads. En 

Familiesundhedsplads. Denne blev indviet 2/10 2009 og efterfølgende har der været mange arrangementer 

med forskellige instruktører. Sct. Georgs gildet har senere trukket sig ud af arbejdet og i 2021 blev pladsen 

nedlagt. 

I 00-erne lærte vi at mms’, google, netdate, blogge, og senere slog de såkaldte sociale On-linetjenester 

Facebook og Twitter for alvor igennem. Ord som curlingforældre, 24 års regel, ældrecheck, multimedieskat, 

lømmelpakke sneg sig ind i vores ordforråd. 

2010-2020 var årtiet hvor vi fotograferede os selv, hvor der blev røget e-cigaretter, løbet på e-løbehjul, og 

dyrket esport. Hvor kaffe fik andre navne, folk blev sømandstatoveret og first-movere farvede håret gråt. Vi 

fik den første kvindeligt statsminister. Tilbage i 1989 var Danmark det første land i verden som indførte 

registrerede partnerskaber mellem to mennesker af samme køn, men først i 2012 blev det tilladt for 

homoseksuelle par at indgå ægteskab. Ordet hygge kom på alles læber og det var især briterne som var 

vilde efter at vide hvordan dette begreb kunne gøre en forskel i tilværelsen. Hygge blev et officielt engelsk 

ord i 2017. Upcycling, hvor kasserede ting får nyt liv, som noget andet, ér en af årtiet markante trends 

indenfor urban udvikling. Gildet deltog aktivt i Stafet for Livet da det blev afholdt af Kræftens Bekæmpelse i 

2014 på Sakskøbing Stadion. Dårligt vejr, hjulet snurrede og vi fik vist flaget. 

2020 blev året hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts 2020. Grunden til 

dette var en Covid 19 virus eller Corona, som spredte sig med lynets hast og var verdensomspændende. I 

2020 blev Charterrejser aflyst, Beirut eksploderede, Storbritannien forlod EU, amerikanerne holdt vejret, og 

alle danske mink blev aflivet. 

Skulle vi proppe 2020 ned i en tidskapsel og gemme den til fremtidige generationer hvad ville der så 

komme i kassen?: 

Håndsprit, mundbind, digitale hjemmearbejdspladser, hjemmeskole, kortlægning og brug af den danske 

natur, sommerhuse, kæledyr, fællessang med Philip Faber, Søren Brostrøm, nye hilsemåder og mange 

andre ting. Black Lives Matter har været en stor gennemgående historie i 2020 og i Danmark rullede anden 

bølge af Mee-Too bevægelsen ind over landet. Vores dronning fyldte 80 år og blev fejret i ”ensom” 
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majestæt. Forurening, smog, larm forsvandt for en stund, og vi fik et indblik i hvordan kloden kan se ud hvis 

vi skruer ned for aktivitetsniveauet., 

 2021: I denne sammenhæng er den vigtigste begivenhed at Sct. Georgs gildet i Sakskøbing havde 75-års 

jubilæum den 23.5.2021. Derfor er det så dejligt at vi kan fejre det sammen her i dag – Hjertelig til lykke 

med de 75 år. 

Efter lidt musik, til eftertanke, holdt Birgit Lohse 5 minutters Sct. Georg. Birgit tilkendegav at hun gemmer 

udklip fra artikler, kronikker o. lign. Måske kan de bruges, som nu ved denne lejlighed. 5 min. er ikke lang 

tid så man må prioritere, man kunne vælge noget aktuelt, f.eks. hele Corona situationen. Nå, men nu er 

mange af os vaccinerede så, det kunne også handle om mee-too bevægelsen eller racisme, eller Christian 

Eriksens hjertestop i foldboldlandskampen. 

Nå, men et af de gemte udklip ramte et eller andet sted, fordi det handlede om den gamle, kloge hjerne, i 

relation til at køre bil. 

 Nu kører jeg jo selv sk… godt, og det er der en god forklaring på, ifølge artiklen. Det er fordi vi er øvede, så 

kører vi på rygmarven (ja, det står der) og så er det lillehjernen, bagerst og nederst i kraniet, der er i aktion, 

og der er fornuft i at lægge ansvaret for vores handlinger i lillehjernen. I forhold til storhjernen, er 

lillehjernen mere driftssikker, samtidig er den billigere i drift, den bruger ikke nær så meget energi som 

storhjernen. Når vi vælger at lægge bilkørsel ned i lillehjernen og udnytte den til at styre vores automatiske 

funktioner, og tillærte færdigheder, så er det fordi vores kapacitet til at lære noget nyt bliver mindre med 

årene. - Men der er jo hele tiden noget nyt vi skal lære, ikke mindst i denne digitale verden. Hvad så– jo vi 

må bruge både højre og venstre hjernehalvdel når vi løser opgaver. Derved bliver vi næsten lige så hurtige 

som yngre mennesker, der kun trækker på den ene hjernehalvdel, ad gangen. Der var meget mere i artiklen 

fra 2009, så måske passer disse påstande overhovedet ikke mere.  

Birgit afrundede bl.a. sine 5 min. med: at man skal passe på med ikke at bære sin egen byrde alene, at hvis 

det bliver for svært, så skal man dele byrden med hinanden, lige så vel som vi deler glæden med hinanden. 

Gerner Poulsen læste herefter Gildeloven. 

Fanen blev ført frem og rullet sammen. 

Gildehallen blev lukket kl. 18.15 

Herefter var det tid til at strække ben, snakke på tværs, og blive beværtet med en velkomstdrink.  
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Tilbage ved bordene fik vi serveret en dejlig portionsanrettet hovedret med nye kartofler og nye 

gulerødder, kyllingekød og sauce, dertil drikkelse i form af rød-og hvidvin, samt vand efter behov.  

Efterfølgende dessert og som afslutning på den kulinariske del af arrangementet fik vi kaffe med små kager. 

Der var god stemning ved alle 3 borde og inden vi så os om, var det tid til at bryde op. Det blev en meget 

dejlig aften og der skal lyde en stor tak til gildeledelsen for et rigtig fint arrangement 

Referent: Annelis Jensen, gruppe 1 

 

 

 

 

 


