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Himlen kan være 
forunderlig på denne tid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De første jordbær er også 
ved at være klar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Månedens Citat: "Verden har nok til at dække 

alles behov, men ikke alles begær." Gandhi 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2015 - 2016 
   

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 

   
 
 
 

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

2016:  

19. januar Distriktsgilderådsmøde 
27. april Distriktsgildeting 
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FRILUFTSGILDEHAL PÅ KRÅRUPLUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor smiler fager den danske kyst! 
 

Sct. Georgs Gildet i Maribo indbyder igen i år alle gildebrødre med ledsagere 

i Lolland-Falster Distrikt til åben 

 
FRILUFTSGILDEHAL  

på Kråruplund  
ONSDAG DEN 15. JUNI 2016 KL. 19,00. 

 

I skal selv medbringe mad, drikke og campingstole. Der er borde på Kråruplund. 

Friluftsgildehallen er en mangeårig tradition og absolut et besøg værd.  
Kom og få en god gilde- og naturoplevelse. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Med stor gildehilsen  
Gildeledelsen Maribo 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. nyk. F. gilde har planer om en 

tur til Rostock med en af de 

nye færger, som er så store, at 

der også er plads til netop dig ! 

Vi sejler omkring den 

10. oktober 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 

 

 
 

 

Juni 
 

4.-5. Arrangementer på Hestø 

  7. Møde - Ledelse og laugsformænd 

15. Friluftsgildehal  

 

Juli 
 

Ingen arrangementer 

 

August 
 

  9. Gildemøde 

12. Teateraften 

 

 

Fødselsdage i 

Juli 

 

 
   

  15. Susanne Bjørklund – 60 år 

  22. Anne Marie Christiansen – 65 år  

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

Friluftsgildehal den 15. juni 

Se indbydelsen andet sted i bladet. 

 

 

Alle gildebrødre 
 

HUSK opstartsmødet den 9. august 2016. 

 

Mere herom i augustnummeret af Liljen. 

 

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

 
 

 

Sct. Georgs Gildehal den 26. april 
 

31 gildebrødre og gæster mødtes til gilde-

hal i Frivilligcentret for at høre Sct.Georgs 

budskabet og aflægge løftet. 

 

Det var en fin gildehal med god musik. Jeg 

håber, at vi aldrig får et nyt musikanlæg; 

det vil ikke være det samme, hvis musikken 

starter med det samme. 

 

Efter gildehallen fik vi kaffe med et fantas-

tisk kagebord. Det er de flotteste lagkager, 

jeg har set. Pilgrimspræsten Elisabeth 

Knox-Seith fortalte derefter meget interes-

sant om pilgrimshuset i Maribo, hvor det vil 

blive muligt at overnatte, og hvor der bliver 

åbnet en cafe, hvor alle kan komme. Et 

spændende projekt, der kan give endnu 

mere liv i byen. 

 

Tak til julebasarlauget for en fin aften. 

Ellen 
 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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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  

 

Midtvejstræf "Amagerhuset" 2016. 
Træflauget (dem der har muligheden) ankommer til Amagerhuset fredag 
den 1. og får indrettet sig og bragt de sidste ting på plads.  
Lørdag tager vi imod formentlig mange gamle og nye træfdeltagere, om 

aften afprøver lauget grillen - og så kører det eller derud af!  
 

Der er friluftsgildehal onsdag den 6. juli kl. 20, med træfdeltagere i 

højsædet. Tag madkurven med og få en dejlig aften, sammen med 
træfdeltagerne og vores gæster. 
 

Kom nu ud af busken - selvom du ikke deltager 
i træffet, så kom på besøg - alle er velkomne til 

friluftsgildehallen og på øvrige dage - du kan 
også deltage i træffet i de antal dage der passer 
dig!  

Jeg glæder mig til vi ses på træf - Gildeliv er også friluftsliv - 

 m. spejderhilsen  Ole S og Webredakør Espen. 
Læs mere om træffet på www sctgeorg-lf.dk 

og Sct. Georgs Træf-Venner på Facebook 

 

***************************** 
Gildetur til og på Maribo søerne 

Lørdag den 20. august har vi booket 30 pladser på "Annemonen" som 

sejler på Maribo Søerne, med Espens far som skipper.  
Tag familien, evt. et par gode venner med på denne hyggelige tur, derfor 
de 30 pladser - giv besked til OS hvor mange I kommer inden 1. august. 

Vi skal mødes ved anlægsbroen ved Domkirken kl. 09.30! 
Medbring madkurv, kaffe/te mv. 
Vi sejler kl. 10.00 til Borgø hvor der er tid til besigtigelse og en 

kaffe/drikke pause, kl. ca. 13 har vi fast grund under fødderne igen og 
indtager frokosten i det fri - skulle vejret mod forventning, ikke være med 

os har vi en plan B til spisningen, hvis der er stemning for det ser vi, 
efterfølgende, på området omkring søerne.                                             

***************************** 

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god og aktiv sommer! 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster, 
danner rammen om Midtvejstræf 2016  
Du kan læse mere om stedet på: www 

amagerhuset.dk 
 
 

KALENDER, juni, juli og august 2016: 

Lørdag d.2. juli til fredag d. 8. juli: Midtvejstræf i Sørup. 

Onsdag d. 6. juli: Friluftsgildehal kl. 20 på Midtvejstræf. 

Lørdag d. 20. august: Gildetur til og på Maribo søerne kl. 09,30. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 
  

Referat fra gildemøde 10.05. 

Dette var aftenen hvor grupperne skulle 

fremlægge de projekter/temaer, der var 

blevet arbejdet med igennem det sidste 

år. 

Gruppe 1 havde valgt at koncentrere sig 

om det gamle Nykøbing – på flere pla-

ner. Vi fik fortalt om Nykøbings historie, 

Nykøbing slot, industrien i Nykøbing 

med bl.a. metalstøberiet  Brunshåb, 

Brun& Søn og Nobel.  Der har også været 

flere bryggerier i byen og et brænderi, 

hvor man lavede brændevin af kartofler, 

dog uden den store succes. Sundhed og 

helbred var også et af de emner, der var 

arbejdet med. Der har været flere syge-

huse forskellige steder i Nykøbing indtil 

CNF blev indviet i 1958. Nykøbing har 

også ”leveret” en del kendte danskere 

bl.a. Gert Petersen, og nulevende Tv-

producer  Piv Bernth og forfatter Knud 

Romer. 

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. 

Gruppe 2 havde arbejdet med Kgl. Privi-

legerede kroer, bl.a. Udby kro, Bromølle 

kro, Højmølle kro, Rønnede kro, og Band-

holm kro. Det var Erik Klippinge der i 

1283 indførte Kgl. privilegerede kroer, 

som skulle ligge ved kongeveje og inden-

landske færgesteder. Kroerne havde til-

ladelse til at brænde brændevin, brygge 

øl og bage brød til salg, men måtte kun 

give husly til kongens mænd og altså ikke 

til andre rejsende og lokale beboere. Pri-

vilegiet fulgte kromanden og ikke kroen 

og mange af kroerne er flyttet fra deres 

oprindelige byggested, fordi vejførelsen 

er blevet ændret. Gruppe 2 besøger 

Bandholm kro 3. juli til frokostbuffet og 

inviterer resten af gildet (for egen reg-

ning ) til at deltage. Kontakt Kjeld.  

 

Referater fra afholdte møder, går det fint med, men af og til mang-

ler jeg indlæg om kommende arrangementer. 

Jeg er nød til at gennemse hele min e-mail for at se om jeg har 

smidt et indlæg væk.  

Derfor skal alle indlæg for fremtiden sendes til 

         2.nyk.f.gilde@gmail.com 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Vi påtænker en sprit øh færgetur til Rostock med én af de nye færger, 

omkring den 11 oktober nærmere følger her, og på fælleds siden. 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7pgKggPGhrA&feature=youtu.be 

 

Sæsonafslutning Torsdag d. 16 juni  

Kl. 18.00 mødes vi  i  Lupinparken, Lupinvej 2 Bøtø .  

Medbring mad, drikke og kaffe/the.  

Hele aften foregår ude i  naturen, så tag varmt tøj på.  

Gr. 1 bager kage ti l  kaffen. Der er borde og bænke på pladsen.  

På gensyn til  en god aften, siger gruppe 1  

Gruppe 3’s  projekt var ”Spejderideen 

for voksne” . Hvordan får vi nye med-

lemmer? Hvor finder vi dem og hvordan 

”sælger” vi ideen?  Vi bliver nød til at 

finde de værdier, der betyder noget for 

os, inden formidlingen til nye medlem-

mer. Vi skal sælge os mundtligt og skrift-

ligt – og leve op til vores egne ord. Lis 

har lavet en rigtig fin folder som forslag 

til en ”appetitvækker”  -  et menukort. 

Den kan bruges i de situationer hvor vi 

er synlige f. eks. Fredslyset  og kan lø-

bende ændres. Vi skal lave spændende 

aktiviteter hvor potentielle nye gilde-

brødre inviteres.  

Flemming afsluttede kort med at for-

tælle om den netop afholdte work-shop 

og om aktivitetsudvalgets aktiviteter. 

Grupperne blev opfordret til, at mindst 

et af de gildemøder vi var arrangør af i 

det kommende gildeår, blev et møde 

hvor vi virkelig tænkte kreativt og ”kom 

op af stolene”. 

Og ja, vi drak selvfølgelig også kaffe og 

dertil en lækker brombærtærte og raba-

berkage. 

Birte Larsen  

https://www.youtube.com/watch?v=7pgKggPGhrA&feature=youtu.be
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Red. Birgit Lohse    

Kildevænget 12     

4990 Sakskøbing    

54704161 – 52242235    

                Mail: bogjlohse@gmail.com. 
 

AT HUSKE i JUNI:  Så er der sommerferie. Alle læsere 

    af Liljen ønskes en dejlig sommer. 

04. Med Naturgruppen   Deadline til Liljen august er 

      til ”Den nye Skov”.  den 20. juli. 

    Sommerhilsen Birgit. 

OG i JULI: 

20. Med Naturgruppen til Horreby Lyng. 

 

AUGUST: 

23. Friluftsgildehal. 

 

Tur til den nye skov ved Stege. 
Naturgruppen arrangerer denne tur, og vi mødes lørdag den 4. juni kl. 14.30 på P-

pladsen Kobbelvej i Stege. Vi går ad ”Sundhedsstien” og drikker vores medbragte 

kaffe på et godt sted på ruten. 

Stege Skov er plantet i 2004 og ligger helt tæt på byen. På Sundhedsstien ”Sjov og 

Leg”, der er 2,4 km lang, vil især børn blive udfordret på de fantasifulde legeskulptu-

rer langs stien. 

En del af skoven er reserveret til skoleskov, og nærmest Stege By er lavet en hunde-

skov, hvor man kan slippe sin hund løs 

Fra Alices Bakke er der en rigtig flot udsigt, både ud over Stege Bugt og østpå mod 

Møns Klint. - Som sædvanlig er alle gildefolk velkomne til dette Natur-arrangement. 

 

Vi udforsker Horreby Lyng. 
Naturgruppen inviterer på aftentur med madkurv. 

Den 20. juli kl. 17.30 mødes vi for at gå en tur i det skønne område Horreby Lyng. 

Medbring madkurv og drikkelse. 

Kør til Horreby på Falster, drej af ved kirken. Følg Lyngvejen og Spangvej. Søg evt. 

på nettet og tjek vejen. 

Alle gildefolk er velkomne. 

 

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Sct. Georgsgildehal den 20. april 2016. (ref.) 

Vi var desværre ikke så mange, men vi havde en god aften med gildehal og løfte og 

en god gildemestertale. Tilligemed var der 50 års jublæum i gildet, Hanne Jensen 

blev fejret. Birgit havde lavet en sang, og der blev holdt taler. 

Vores distriktsgildemester Victor Birch-Pedersen var også mødt op for at lykønske. 

Det er mange år at være i gildet, Hanne har taget sin tørn og haft mange forskellige 

poster i løbet af årene. 

Endnu engang tillykke til Hanne. 

Gr. 4 Lotte. 

 

BYVANDRING den 23. maj. (ref.) 

Gruppe 3 havde inviteret på en anderledes 

byvandring, en aften med mere BY end 

VANDRING. -  

Vi mødtes på Saxenhus kl. 19, hvor Anne-

lis på gruppens vegne bød velkommen til 

byvandringen. - Annelis fortalte, at hun i 

forbindelse med sin skoleklasses 50-års ju-

bilæum  havde fået Erik Petersen fra 

Støvmiderne til at fremstille en serie bille-

der fra Sakskøbing gennem tiderne, og det 

var helt oplagt at bruge serien denne aften. 

Lone og Bjarne styrede teknikken, og det 

var skønne billeder vi fik at se. Således så vi bygninger, som de HAVDE set ud, og 

sådan som de så ud nu, - i det omfang de i det hele taget eksisterede endnu. - Under-

vejs var der små diskussioner om de forskellige bygninger, hvor mange bagerier hav-

de byen på et tidspunkt, for ikke at 

snakke om beværtninger osv. osv. Vi 

hørte også, at Kong Kristoffer boede i 

Sakskøbing og regerede landet herfra 

(i en meget kort periode). Rigtig man-

ge af os er gamle nok til at kunne 

genkende bygninger, som for længst 

er væk, - men der var trods alt også 

mange visninger fra før nogen af os 

havde set dagens lys. Fine billeder fra 

badeanstalten med rutsjebanen osv. 

kaldte minderne frem, om hvordan 

mange af os havde lært at svømme i 

det forurenede vand i fjorden, men 

som det lød: Hellere lære at svømme i beskidt vand – end drukne i rent vand. 
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Selve bybilledet omkring Centerbygningen blev også kommenteret på behørig vis.  

Det var en rigtig interessant ”byvandring”, og hvis vi virkelig havde taget den på gå-

ben, så havde vi af gode grunde ikke fået set det, der var FØR.  

 

 

 

 

 

 

 

Til slut så vi skolebillede fra Annelis`s klasse, og ganske flot, kunne hun sætte navn 

på dem alle sammen. 

I pausen serverede gruppe 3 kaffe med fine lagkager, det var nemlig Sakskøbing Gil-

dets 70 års stiftelsesdag, så det var godt tænkt af gruppen, at traktementet skulle være 

lagkager, - og flagservietter var der rigtignok dækket op med. Desuden sang vi den 

omdelte sang ”Sakskøbing i valsetakt”, forfattet af Asta Christensen, og herefter var 

ingen i tvivl om, at vi bor i en dejlig by beliggende i en skøn egn. 

Tak for en hyggelig aften, - ren nostalgi. 

Anni og Birgit. Gr. 2.   


