
 

 
 

 

Månedens citat: 
"Det er bedre at tænde et lys, end at forbande mørket" 

- Gammelt kinesisk ordsprog 
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68. årg December 2016 Nr. 12 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2016 - 2017 
   

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:   

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 

   
 
 
 

2016: Mødedatoer: 
8. september Distriktsgilderådsmøde. Mejsehuset, Spejdervænget, 

Maribo. 
25. oktober Fellowshipday, Sukkertoppen, Sakskøbing. 
 
2017:  

18. januar Distriktsgilderådsmøde 
9. maj Distriktsgildeting 
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Fellowshipday 2016 

 

Dagen er for længst forbi, men vi håber at der er gode og glade minder fra denne dag. 

Vi havde gjort hvad vi kunne for de 60 gildebrødre som mødte frem, kunne få en god aften 

med godt fællesskab mellem gilderne, dejlig mad fra Sukkertoppen og masser af sang og 

musik fra Gospelkoret Unique, og til slutning på aftenen, oplæsning af 

Fellowshipbudskabet af vores Distriktsgildemester Victor Birch. 

Det var vores oplevelse at de allerfleste nød aftenen – få synes dog at musikken var for 

høj. 

 

Sådan en aften går alt for stærkt 

og det var svært at presse mere 

ind i programmet, derfor blev der 

ikke afholdt Distriktsgildehal, men 

det var måske ikke det rigtige valg 

for alle…… 

 

 

 

Vi samles omkring de flotte 

borde…. 

 Gospelkoret Unique for fuld

 udblæsning…… 

 

 

 

 

 

 

 

Netværksgruppen under Distriktet planlægger at næste Fellowshipday i 2017, vil blive med 

Distriktsgildehal – men meget mere om det, når dagen nærmer sig. 

 

Netværksgruppen Lolland - Falster 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 

 

 
 

 

December 
 

11. Jul på torvet 

15. Julemøde 

 

Januar 
 

10. Nytårsgildehal 

 
 

Jul på Maribo torv 

den 11. december 
 

Julebazaren er desværre ingen fælles op-

gave i år. Der er nye former, og vi må se, 

hvad fremtiden bringer. Sct. Georgs Gildet 

deltager i Jul på torvet med en tombola. 

 

         

 

 

 

 

 

Julebazarlauget opfordrer til at mange 

gildebrødre kikker forbi søndag den 11. 

december i tidsrummet 10-15.  

 
Såfremt der er gildebrødre, som har effek-

ter, der kan bruges til tombolaen, kan disse 

afleveres til Gutte senest den 5. december. 

 

Med stor julehilsen 

Julebazarlauget 

 
 

        Julemøde den 15. december 
  

Gildebrødre og ægtefæller indbydes til jule-

hygge i Ulvehytten torsdag den 15. dec- 

ember kl. 18.30. 
 

Prisen for sild, snaps, smørrebrød, kaffe og 

småkager er kr. 80,-. Øl og vand til rimelige 

priser. 

 

Sædvanen tro skal vi afvikle den årlige 

Rafledyst, så husk alle at medbringe 2  

pakker til ca. kr. 20 pr. stk. 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer. 

 

                    
 

Tilmelding til Susanne på 23 96 84 06 eller 

sb@mkpost.dk senest den 10. december. 

 

Gildeledelsen 

 
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
https://mail8.yousee.dk/compose.cgi?to=sb@mkpost.dk
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Nytårsgildehal den 10. januar 

                
Vi starter det nye år med vores nytårs-

gildehal tirsdag den 10. januar 2017 kl. 

18.30 i Mejsehuset.  

 

Eftergildehallen afholdes i Ulvehytten og 

her serveres et lækkert pølse- og ostebord 

til en pris af 80 kr. pr. deltager. Drikkevarer 

købes til de sædvanlige rimelige priser. 

 

Vi håber, at rigtig mange af gildets med-

lemmer og ledsagere vil være med til at 

byde det nye år 2017 velkommen. 

   

              
 

Tilmelding skal foretages til Besse – senest 

den 22. december 2016. Besse.j@email.dk 

eller 60 65 18 38. 

 

Mange gildehilsner og rigtig Godt Nytår til 

alle gildebrødre og deres familie. 

 

Debat-, Sclerose og Væbnerlauget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære gildebrødre 
  

I og jeres familier ønskes en rigtig  

 

Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 

 

Et dejligt gildeår, der bød på masser af 

aktivitet, ikke mindst i forbindelse med 

Maribo byjubilæum og vores eget 75 års 

jubilæum, går på hæld. 

  

Tak for mange gode oplevelser og hyg-

gelige timer i 2016. 

  

Med stor gildehilsen 

Susanne 

                    

 

 
 

mailto:Besse.j@email.dk
https://www.colourbox.dk/billede/billede-13678900
https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-11349501
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com  
 

 
 

Julestue onsdag den 7. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, hver 

deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir indpakket 
gave til en værdi af max 20 kr. Og du er mere end velkommen til at tage 

din samlever med! 
Nogle har budt ind med retter der medbringes, så hvis du vil bidrage så tal 
med OS der koordinerer det kulinariske. 

Vi vil gerne høre, at du/I selvfølgelig kommer: 
                                                  på tlf. 2330 9343. Mail: osscout@gmail.com 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Dorte & Ole. 
 

Og så er vi klar til lidt motion i den gode sags tjeneste - 

Snør støvlerne! – og gå en tur for  

julemærkehjemmene. 
Pump stokken! - tag venner, kolleger,  

familien og hunden med på tur. 
Søndag den 4. december 2016. 
Der startes igen i år fra spejderhuset på Poul Martin Møllersvej 4, fra kl. 9-11, Der er 

korte og lidt længere ruter. Se mere på www.julemaerkemarchen.dk 
 

Nytårstaffelet, er torsdag d. 12. januar kl. 1830 -  
på Bogfinkevej 37, 4800! 

                               

Det er traditionen tro, GildeClanen der står for aftenen og disker op med, 
lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om det bliver w……………? 

Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 2. januar på 2330 9343! 
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug, 

GildeClanen  
 

 

Og så er der lige en tak for en dejlig fødselsdagsgildehal - tak for de 5 min., til dem der 
stred i køkkenet m.fl. tak til 2. gilde for fremmødet - det er altid hyggeligt samvær! 

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år! 

 
 

Hvis alt går som det skal overdrages driften af Amagerhuset 

til foreningen "Ovstrup SpejderCenter" fra årsskiftet. 

 
”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 

Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

 

KALENDER, december 2016 og januar 2017  

Søndag d. 4. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Onsdag d. 7. december: Julestue kl. 18.30.  

Torsdag d. 12. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. 

    

                              
 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

  

  

 
 

   74  år   -   22 år    blev fejret v/ Fød-

selsdagsgildehal i Vikingernes klubhus. 

Havde det været sommer kunne vi alle have 
nydt udsigten over Guldborgsund. 

Det var en meget engageret GILDEHAL  med 
gode sange og ord. 

Flemming fik ordet hvor vi mindedes Vibeke! 
Beate holdt 5 min Sct.G. inspireret af  Elisa-
beth Rismøllers ”Livets togtur”--  en rejse med 
forældre venner- kollegaer-livsledsager – 
børn--! Nogle rejser kort, andre langt og der-
ved påvirker livets indhold mere. Vi kender 
ikke vores tid til at stå af toget. Derfor bør vi 
nyde nærhed –omsorg kærlighed. 

Den gamle fødselsdagsgildesang fra 1977 blev 
sunget, hvorefter Ole holdt sin gildemester-
tale inspireret af Fellowshipdays gospelskor. 

”I want to bee happy” 

I en verden af ufred og grufulde oplevelser!  
Happy—på vores fødselsdage med et tilbage-
blik på vort gildeliv for 50 år siden … Ferieko-
lonien Goodturn blev solgt 1/11  66.. og spej-
derhytten opstod derefter. 

For 25 år siden SOS barn ..11 år …Polske børn 
på sommerlejr …”I want to bee happy” Gildet 
havde tæt sammenhold! 

1972  Amagerhuset indviet  .. nu ”Spejdercen-
ter Oustrup”  der skal være et aktivitetscenter 

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. 20. i måneden før. 

m/ internationalt islæt. Tværkorpsligt sam-
menhold! 

Efter at Lis havde læst gildeloven ..sluttede vi 
gildehal og fortsatte ved bordene til meget 
lækker mad – og god stemning .  

Stor tak til 1. gilde  fra os i  2. gilde. 

Jytte K. 

 

Jul – Nytår 2016 

Jeg føler jeg næsten lige jeg har gået og nydt 
det gode vej, iført shorts.  

Når dette læses skriver vi ca. 1. december og 
vi kan glæde os til igen, at begynde på forbe-
redelserne til årets største familiekomsam-
men.  

Vi skal nyde at være sammen med børn, bør-
nebørn, svigerbørn og måske endnu flere fra 
familien, alt efter tradition.  

Vi skal samtidig give dem omkring os, som 
har mistet en af deres kære, mange gode 
tanker på denne aften.  

Meget hurtigt efter kan vi så fejre det nye år, 
sikkert med lige så mange traditioner.  

For rigtigt mange bliver det så en mulighed 
for at tænke tanker, måske endda tilsat et 
enkelt nytårsforsæt. 

Jeg vil ønske alle i gildet en Glædelig 

Jul og et godt Nytår. 

Stor gildehilsen 

Flemming 

 

Julemøde og julen i ”gamle dage” 
 

Tirsdag den 6.12 kl. 19 

 

Opslagstavlen 

S t o r t  t i l l y k k e   

til Anni Pedersen 

som fylder 75, 

 23. december 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Vi ved det at julen kommer hvert år på samme tid og så starter vi vore traditioner – 

men hvordan blev julen fejret i meget gamle dage?  

 

 Museumsinspektør på Middelaldercentret, Thit Birk Petersen  

vil give os et indblik i alt det som foregik for længe siden, i 

forhold til fejring af julehøjtiden.  

 

Og I skal selvfølgelig ikke snydes for det som dufter og smager, så vi i gruppe 3 disker op 

med søde lækkerier, næsten som dengang….. 

Ægtefæller – gode venner og familie er velkomne. 

Prisen er som SÆDVANLIG 50 kr.             Men oplevelsen af jul bliver USÆDVANLIG. 

Vel mødt til jul i meget gamle dage…… 
 

 

NYTÅRSGILDEHAL 
Velkommen til ”Charlotte Krøyers Spisestuer” 

Torsdag den 12. januar 2017. 

 

Kl. 18.00 slår Charlotte døren op og byder alle velkommen. Vi starter med gildehal, 

hvor vort gilde skal optage en ny gildebroder Lise Pontoppidan. Når gildehallen er 

overstået, indtager vi Charlottes veltilberedte menu. Efter at vi alle er blevet mætte, 

bliver der lidt underholdning.  Aftenens pris er kr. 175, uanset køn.  

PS: Adressen er: Kirkevej 50, Sønder Ørslev. 4872 Idestrup 

Bindende tilmelding senest torsdag den 15. december til Gruppe 2 

ved Kjeld på tlf. 21 77 77 11 eller på mail: kjeldmik@post7.tele.dk. 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Red.  Birgit Lohse 
 

Kildevænget 12 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 
 

 

Redaktøren ønsker alle en glædelig jul. 

 

AT HUSKE i DECEMBER: 

 
06. Julestue. 

24. Julehygge for Enlige. 
 

OG i JANUAR 2017: 
8. Nytårstræf. 

9. Nytårsgildehal. 

 

 

JULESTUE den 6. december. Se Liljen november. 

Gruppe 2 glæder sig til at se gildemedlemmer og 

fæller til en hyggelig og sjov aften. 

 

Julehygge for Enlige. 
Arrangementet foregår som sædvanlig i samarbejde med Lions Club den 24. 

december kl. 13.30-18.00 i Lions-huset på Fabriksvej. 

Gildeledelsen regner med de sidste aftaler falder på plads ved gildets julestue. 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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NYTÅRSGILDEHAL 2017 
Traditionen tro inviteres I alle til nytårsgildehal – denne gang mandag 

den 9. januar 2017 kl. 19,00 i Roklubbens lokaler ved havnen i Sakskøbing. 

I vandrerhallen får vi et glas boblevand, hvor vi ønsker hinanden godt nytår – 

hvorefter vi går i gildehallen. 

Derefter samles vi til en nytårsfiskeanretning og snak - drikkelse hertil 

medbringer I hver især. 

Under teen/kaffen med nytårskage vil Svend Rykær fra Roklubben fortælle lidt 

historie omkring klubben og det nye klubhus. 

Vi håber, I alle vil være med til at starte 2017 og gøre aftenen både højtidelig og 

hyggelig. 

Velmødt – og glædelig jul  ønskes I alle af 
Gr. 4 

PS: Tilmelding gruppevis senest den 19/12-16 til Hanne K. 61726076 eller på mail 

hannekarsten54@gmail.com. 
 
 

 

 

Bowling 
 

Gruppe 2 indbyder til bowlingaften i Lalandia den 8. februar 2017. 
 

 
Af hensyn til bestilling af baner beder vi om forhåndstilmelding senest den 13. januar 2017. 

Der kommer nærmere i Liljen i januar, men reserver allerede nu datoen. 

Gildehilsen Gruppe 2. 

SE HER  SOCIALT SAMVÆR i Gildet. 

Sæt allerede X i kalender fredag den  3 /3- 17 

mailto:hannekarsten54@gmail.com
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark 
 
 
 

Fellowship Dags budskabet 
den 25. oktober 2016 

 
Ved en rundspørge blandt de norske spejdere er man kommet frem til en del ord, som viser 

de værdier fra spejderlivet, som vore spejdere betragter som de vigtigste, eksempelvis: 

 

 
 

Når de oversættes, fortæller de, at venskab, fællesskab, samarbejde og respekt er de 

vigtigste aspekter:: af spejderlivet--itillæ9 til natur og udendørs aktiviteter. 

 

Disse ord: venskab, fællesskab, samarbejde og respekt er nøjagtig de ord, vi ville bruge, 

når vi beskriver, hvad vi forbinder med gildebevægelsen og de værdier, den er baseret på. 

Når vi mødes hvert år for at fejre Fellowship Dag, er det for at minde hinanden om, hvor 

vigtige disse værdier er for os. 

 
Det er nemt at forstå hvorfor det, der er vigtigt for spejderne, også er vigtigt for os. De 

fleste af os har en spejderbaggrund, hvor vi oplevede værdien af samarbejde og 

fællesskab. Som spejdere fik vi opgaver og udfordringer, der førte til vores egen udvikling 

både som individer og som gode teammedlemmer. Hvad der er lige så vigtigt er, at 

fællesskabet betød, at vi kunne bidrage til en lignende udvikling for vores medspejdere. 

 
Disse spejderoplevelser gjorde, at vi blev medlemmer af gildebevægelsen. Vi må dog ikke 

glemme, at bevægelsen er åben for personer, der ikke har været spejdere - samt at disse 

personer bidrager yderst positivt til vores fællesskab. 

 
Det er vigtigt at gøre sig klart, at forholdet mellem spejderverdenen og gildeverdenen ikke 

er en envejs proces men et tovejs samarbejde, som illustreres af det slogan, som er valgt 

af den norske Gildebevægelse: Sammen støtter vi spejderne. Mange gildebrødre er 

hjælpere ved spejderlejre og andre aktiviteter, både på nationalt og lokalt plan. Nogle 

selvstændig, inkluderende, venlig, friluftsliv, Gud, 

fællesskab,  åben, medmenneske, 

miljø, engageret, pålidelig, ansvarlig, samarbejdsvillig, 

ansvarsfuld, natur, ven, sjovt,  fred, 

respekt, venskab, hjælpsom, tro, kristendom, 

tager ansvar, utvikling , betænksom, 

samfundsengagement 
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Distriktsgildemester Victor medbragte et ”stillingsopslag”, idet distriktet mangler en 
DUS- medarbejder. Opfordrede kraftigt til at denne mangel bliver udbedret. 

 

Aftenen sluttede med at vi dannede kæde og sang Spejderbror. 
 

Tak til distriktet for en dejlig aften 
 

Ref. Annelis Jensen, gruppe 3 
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Scandinavian Tobacco Group. (ref.) 

Gruppe 4 inviterede gildemedlemmer og fæller til 

virksomhedsbesøg på Scandinavian Tobacco Group den 17. 

november. 

Vi fik en meget grundig fremvisning, indtrykket af virksomheden var 

meget positiv. Det var en fornøjelse at se, hvor rent der var alle steder. 

Deres sikkerhed var i top, man fik det indtryk, at arbejdsmoralen er høj. 

Der var styr på både store og små cigarer, som skulle ud af huset, da 

processen var i top. 

Da vi havde været igennem fabrikken var tiden til kaffe og kage. Vi var 

heldige at få en JULEGAVE med hjem. 

En stor tak til Nina og Bent og gruppe 4 for en hyggelig 

aften. 

Hilsen Jane fra gruppe 3. 
 
 

I sidste uge stod der pludselig en vildmand udenfor vores dør. Han blev dog 

straks genkendt, det var Lars Simonsen, som havde lagt sig stort fuldskæg 

til. Han havde været i Maribo og holde foredrag, så ville han lige hilse på os 

to gamle, inden turen igen gik til Fyn. 

De har haft en fantastisk tur i Alaska på Youkon floden, - og vi skulle hilse 

jer allesammen i gildet fra ham og familien. Billedet her er fra Polarcirklen. 

Hilsen Birgit. (red.) 

 

 


