
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARVEL OG GODDAG 
 

Året er slut og et nyt tager sin begyndelse og som Kim Larsen så fint synger: 

 

Fik du set det, du ville..... 

 
Når et år slutter, tager vi som oftest livet op til revision og tænker på alt hvad der er sket og hvad 

der kan komme til at ske.  

Fremtiden kan man som bekendt ikke se men vi kan ønske.. 

At I alle får et fantastisk godt Nytår. 
     
           Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

70. årg    Januar 2018 Nr. 1 
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Lolland – Falster Distrikt 2017 - 2018 
 

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 Riserupvej 5, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 

 
 

 

 

 Mødedatoer:
2018: 

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. 
14. Juni. 

Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet. 

 
 

 
 
 

 
  

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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 Lolland – Falster Distrikt  
 

 

Alle gildebrødre og deres familier ønskes et godt nytår og tak for gode oplevelser i 

2017.  Som altid når et nyt år melder sig, ser man tilbage på det forgangne – fik vi det 

ud af tiden, som vi gerne ville? – fik vi sagt ja til de tilbudte gode oplevelser i gilderne? 

Ellers har vi alle en ny chance igen! Sig ja til de mange tilbud, der bliver givet os 

sammen med gode venner i gildebevægelsen. Måske skal man overveje at sige ja til de 

opgaver, der skal løses både i grupper, laug og ikke mindst i ledelserne! De fleste af os 

synes helt sikkert, at vi allerede har meget at se til, men det kan blive et gildes 

Waterloo, hvis man ikke kan få besat diverse ledelsesposter. Det kan være trist nok, at 

vi har svært ved at få nye gildebrødre, men hvis vi så også indirekte er med til at lukke 

et gilde indefra – ja, så har gildebevægelsen store udfordringer.  Så hvis der bliver en 

ledig post i jeres gildeledelser, så vær ikke bange for at påtage dig et arbejde – det er 

meget udviklende og berigende at være med til. Og som altid vil der være stor hjælp 

at få fra andre gildebrødre, der måske har prøvet det. 

Jeg glæder mig til at mødes rundt omkring i gilderne i løbet af det nye år. 

Med gildehilsen 

Victor 

Distriktsgildemester 
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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 

     
 

 
 

Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 
Dato: Onsdag den 18. januar 2018 kl. 18.30 – vi starter med lidt mad,  
          som Sakskøbing gildet sørger for.  
 
Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing 

 
Deltagere: Gildeledelser fra gilderne i Lolland-Falster Distrikt samt GU, GIS 
og redaktører 
 
Dagsorden: 

1. Nyt fra Gilderne og Distriktet 
2. LGT 2017 tilbageblik og evt. kommentarer til Landsgilde- 
    Mesterens indlæg i Sct. Georg nr. 6 
3. Distriktsforum den 24.+25.2.18 i Horsens 

4. Gildernes holdning til evt. elektronisk udgave af Sct. Georg 
5. Vipporetten 2018 på Ovstrup Spejdercenter 
6. Distriktsgildeting 8.5.2018 arr. 2. Nykøbing 
7. Status på Distriktets økonomi 
7. Eventuelt 
 
Der forventes, at GM, GK, og GS fra hvert gilde 
deltager i mødet. 
Prisen for traktement til mødet er 50 kr. pr deltager, 
som betales til DGS. 
Husk ved fravær uden afbud, skal der betales for 
traktement. 
 
Afbud fra gildeledelser og tilmeldinger fra DUS, GU, 
redaktører sendes til 
DGK,   Vibeke Christiansen  
Mail     vibekeogcarl@gmail.com 
Mobil   61 70 28 57  
Senest den 10. januar 2018 

 
Med gildehilsen 
Victor 

mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birch@mkpost.dk
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Jubilæums år på Liljen. 

Kære alle, som I måske har noteret jer på forsiden, er dette år det halv fire sinds 

tyvende nummer. Hvad er nu dette for noget mærkeligt noget at skrive. Ja, vi er 

nået til årgang 70 af liljen. I denne forbindelse, kom jeg til at spørge mig selv om 

hvor udtrykket 70. tyvende år, kommer fra. Det kommer sig oprindeligt fra at 

tallet 70 er dannet af følgende: 

Halv fire sinds tyve, hvilket betyder halv 4 (3,5) * 20 = 70. 

Så ved i det. Om i kan bruge det til noget, skal jeg ikke gøre mig til dommer for. 

Der er sket meget på 70 år, specielt hvis vi tager de teknologiske briller på. 

For 70 år siden i 1948, blev den første tv udsendelse sendt i danmark. Nemlig 

klokken 00:08:52 den 19/09/1948, hvor Lily Broberg præsenterer Danmarks 

første tv-udsendelse fra Tivoli i København. Der vises uddrag af Palladium-filmen 

"Elverhøj", og derefter et klip fra filmen om skoleskibet "Danmark". Til slut synger 

Lily Broberg sangen "Troldtøj". Der kom dog først regelmæssige 

fjernsynsudsendelser fra 1951. 

Jeg kan dog blot sige at da dette tal er nået, går jeg også i gang med mit 8. år som 

webredaktør. Jeg har forsøgt at gøre det så godt som muligt, og at sætte alle 

tilfredse. 

Med ønske om en glædelig bag jul og et rigtig godt nytår. 

Webredaktøren. 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

Januar 

 

10. Nytårsgildehal 

 

Februar 

 

  6. Udvidet gildeledelsesmøde 

24. Februar-arrangement 
 

 

Jul på torvet den 10. december 
 

December er vinterens første måned, 

hvor vi iklæder os varme støvler, 

halstørklæde, hue og vanter. Anden 

søndag i december var Maribo torv 

omdannet til et julemarked med mange 

boder. 

 

Sct. Georgs Gildet var repræsenteret 

med en tombola og en gløgg/æbleskive 

bar. 

Trods kulde og blæst var der kø i tombo-

laen fra start til slut.  Tombolaens hylder 

var fyldt med gevinster bl.a. sponseret af 

Maribos butikker. Tak for det. 

 

 

 

 

 

 

Gløgg/æbleskive baren var i stor konkur-

rence med andre boder, som bød på 

noget spiseligt og varme drikke.   

 

Der skal lyde en stor tak til de 

medlemmer fra gildet, som trodsede 

kulde og blæst og medvirkede til et 

rimeligt overskud til Sct. Georgs Gildet i 

Maribo. 

 

God jul !!  

 

På julebazarlaugets vegne 

Vibeke Christiansen 

 

  

Julemøde den 14. december 
 

Der var mødt 23 gildebrødre med 

ledsagere til julemødet. Gildeledelsen 

havde dækket et hyggeligt julebord, og 

menuen bestod af sildebord og lækkert 

smørrebrød, dertil brændevin i 

forskellige afskygninger. 

 

Efter maden var der traditionen tro rafle-

turnering om de spændende pakker, som 

var medbragt. Alle indgik i jagten om 

bordet for at få de bedste pakker 

 

Det var dog ikke alle, der var helt enige 

med pakkegiveren: 

 

                   

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Efterfølgende var der kaffe og 

æbleskiver, og vi var nogle, der var så 

heldige at få svupsakker. 

 

Under kaffen læste Gildemester Susanne 

H.C. Andersens eventyr, "Grantræet". Et 

smukt eventyr men samtidig et livspessi-

mistisk eventyr. 

 

Stor tak til gildeledelsen for en hyggelig 

aften. 

 

Samtidig ønskes alle en glædelig jul. 

 

Mange gildehilsner  

Kirsten 

 

 

Guiness verdensrekord i dubai i 2014. 

 479.651 skud affyret på under 6 min. 
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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  
 

 

 

Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene - 

tag venner, kolleger, familien og hunden med på turen. Søndag den 3. 

december 2017. 
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 

 

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

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

 Nytårstaffel, torsdag d. 11. januar kl. 18,30 - Bogfinkevej 37.                               
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  

 

Tak for sidst til 2. Gilde - det var en rigtig god og festlig fødselsdagsgildehal, 

traktement, taler, hyggeligt samvær og gruppefoto af alle til minde om dagen. 

Tak også til distriktet for fremmødet og lykønskning med tale, gave (lys) og 

gave (klokke) fra Landsgildet, ved Distriktsgildemester Viktor  Birch-

Pedersen. 

Gæster fra Slagelse (med gode bekendte fra træf) var med til den festlige aften! 

Ole S.  

 

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

 
 
 

                         Ovstrup SpejderCenter 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

KALENDER, december 2017 og januar 2018  

Søndag d. 3. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

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

Torsdag d. 11. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. 

    
                              

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nogle dage med at stå på post på gildeløbene eller 

”hårdt” arbejde i husene. 

Nu kan jeg ikke engang hjælpe med arbejdet i 

grupperne-- men kun nyde! 

Bliver hentet til alt det, jeg synes, jeg kan være 

bekendt at deltage i – kun nyde , og jeg skal ikke 

engang bede om hjælpen- nej, en gildebror ringer 

et par dage før arrangementet og siger:” jeg er ved 

din dør klokken.....” er det ikke bare, så flot ? ( det 

er lettere at sige ”tak” end at bede om hjælpen) 

man, ved jo ikke om det er besværligt for den man 

spørger,  man  må hellere lade være. 

Engang imellem føler jeg, jeg nasser, men jeg har jo 

3 gange lovet at være tro mod mine idealer så jeg 

kan jo ikke engang bare melde mig ud------- og det 

er jeg nok i virkeligheden taknemmelig for. 

I alle mine gildeår har jeg oplevet venskaber, der er 

værd at samle på, oplevelser måske til gavn – først 

for min egen udvikling – men derefter for de 

opgaver gildet har taget sig på, spejderløb, 

gammelture, tombolaer til gavn for spejderne eller 

dårligt stillede borgere, handicappede børn og 

dengang de første flygtninge kom til Nykøbing og nu 

senere for flygtninge kvinder. Det kan vi godt være 

bekendt. 

Måske er det et falskt ønske, men jeg ville så gerne, 

at I der i dag kan så meget, må forblive med det og 

få nye, unge folk ind i gildet, så I alle kan få mindst 

lige så mange gode oplevelser at tage frem fra 

erindringernes regnskabsbog, når I bliver gamle og 

må lade stafetten gå videre.Kun at sige tak er så 

fattigt, men jeg kan ikke andet end at gøre det af 

hjertet. Rigtig mange tak for de gode oplevelser og 

herlige stunder jeg har fået i Gildet---------og stadig 

får.          gurli 

 

Fra Gurli 

-jeg skal ikke skrive referat – men har lyst til at 

referer lidt fra min tid i gildet – mange år. 

Mine forældre har gjort umådeligt meget godt 

for mig, men noget af det bedste var måske, da 

jeg i 1943 fik lov at blive grønsmutte i Roskilde. 

Det blev det, der gav mig mulighed for at sige ”ja 

tak”, da der i 1964 var 2 gildebrødre, der turde, 

proponere for mig så jeg kunne blive optaget i 1. 

gilde i Nykøbing. 

Den gang skulle man til frisør, før hvert gilde 

arrangement og gerne i lang kjole til 

gildehallerne, men til gengæld var man så i 

arbejdstøjet, når   det gamle ”Good Turn” på 

Marielyst hovedrengøres og senere når der 

skulle plantes træer eller flyttes brædder ved 

Amagerhuset. I gildet var der flere, der havde 

små børn, så vore – både ham i barnevognen – 

og de større fik gode legekammerater og 

bestemt ikke syntes, at det var kedeligt at bruge 

Afbud meldes til  GK Solveig Garsdal   41 58  72  47  el ler  Mai l : 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 

50 års  ju bi læ u m :  

Birte Larsen 4/1. 
35 års  ju bi læ u m :  

Carsten Egeskov 26/1 

15 års  ju bi læ u m :  

Fritz Jørgensen 9/1 
…………………………………….. 

.Januar  

torsdag d. 4. Nyrårsgildehal 

Februar 

Tirsdag d. 13 Gildemøde 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Julemøde i KUDU-hytten. 

Det er altid spændende at mødes, på en måde endda lidt ekstra op til jul. Vi var som sædvanlig mødt 

talstærkt op, 99% - det er bare så flot (den ene % var arbejdsramt) Gruppen havde på forhånd friste med 

en let anretning. Let og let er måske så meget sagt, vi fik en rigtig god hjembragt æbleflæsk (fra 

Middelaldercentret) samt kaffe med hjemmebag. For at få disse ting til at glide ned havde gruppen lavet et 

julesanghæfte med såvel nye som gamle sange/salmer. Vi gik derfra med en god fornemmelse af, at nu er 

det lige ved og næsten. Glædelig Jul. 

Flemming   

Billedkavalkade fra fødselsdagsgildehallen 14. november 2017 

 

Alvor ved højbordet 

 

 

Hilsen fra  

Landsgildet 

Oplæses af 

DGM Victor 

                                      Pop læser Gildeloven 

 

 

 

En stolt modtager af de  

fine gaver til 1. gilde 

Anja og Ole undersøger  

gaven fra Landsgildet. 

En god dag for både 1. og 2. gilde. 
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 

 

 

At huske i januar måned: 

 

07 . Nytårstræf med spejderne i Spejderhuset 

11 . Nytårsgildehal  

 
 

GODT NYTÅR TIL ALLE 
Husk tilmelding til nytårsgildehal senest den 3. januar 2018 til Anni på tlf. 

54705883 eller mail mmlak@mail.dk 

Gildehilsen Gruppe 2 
 

At huske i februar måned: 

Virksomhedsbesøg – pt. ikke datosat 

 

 

TILLYKKE 

 

Den 7. januar 2018 fylder Inge Petersen 85 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke med dagen. 

 

 

 

 

mailto:mmlak@mail.dk
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Nytårstræf med spejderne. 

Søndag den 7. januar kl. 9.30 – 13.00 

 
Vi mødes ved Spejderhytten på Birkevej til en rask travetur. Spejdere og  

Forældre, samt alle os gildefolk har her en mulighed for at komme en tur i 

skoven, og der plejer at være en kort rute og en længere rute, så alle kan 

deltage. Der er ikke tilmelding, men bare på med vanten og kom glad. 

Efter turen er der hyggeligt samvær i hytten, hvor gildet er vært ved det 

kulinariske, som gruppe 3 står for. Måske er der brug for et par ekstra hænder 

til hjælp med det praktiske, (når vi nu alligevel er der). 

Hilsen Annelis (red.) 

 

 

Ref. Telefonkædens Julestue 
Onsdag den 6. december havde Gildet indbudt deltagerne i telefonkæderne til den 

årlige julestue. Denne gang med fremmøde kl. 12.00 i konfirmandstuen ved 
præstegården. I alt 21 var vi samlet og deltagerne satte sig kædevis og snakken gik 

hurtigt lystigt. Rigtig fint for deltagerne at få ansigt på den man hver morgen taler med. 

Vi serverede en sildemad med øl/vand og en lille snaps efterfulgt af smørrebrød som 

Brugsen havde lavet på mesterlig vis. Vi sluttede den kulinariske del med kaffe og 
småkager. 

Flere julesange/salmer blev sunget og da snakken gik rigtig godt, opgav vi at læse den 

julehistorie, som ellers var planlagt. 
Kl. 15.00 sluttede arrangementet med et ønske til alle, om en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår. 

En rigtig fin eftermiddag. 

Ref. Annelis Jensen  
Leder af kæde 2 


