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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

 

DGK: 

Jannie Johansen Lunden 5, 4990 Sakskøbing  jannie.johansen@nordicsugar.com 

     Mobil: 22 13 37 39 

 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

 

DIS: 

Solveig Garsdal Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

 

Webredaktør: 

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

2011:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Hermed indkaldes til Distriktsgildeting i Lolland – Falster Distrikt 
 

Dato: 23. maj 2012 kl. 19 

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing 

 

Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelsesmedlemmer har stemmeret. 
 

1) Valg af dirigent og protokolfører. 

 

2) Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

 

3) Forelæggelse af distriktets regnskab. 

 

4) Behandling af indkomne forslag. 

A: Distriktsgildeledelsen stiller forslag om:  

1. Nye vedtægter for Lolland – Falster Distriktsgilde, tilrettet efter Love for Sct. 

Gilderne i Danmark 2011 

2. Fellowshipdagen igen bliver afholdt i Gildernes regi og kan derfor gå på skift. 

3. Repræsentanter fra alle gilder er med til planlægning og gennemførelse af 

Distriktsarrangementet den 16. marts 2013 

 

5) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til distriktet. 

 

6) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år. 

DGK er på valg – modtager ikke genvalg 

DGS er på valg – modtager genvalg 

DIS er på valg – modtager genvalg 

 

7) Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år). 

 

8) Drøftelse af arbejdet i distriktet  

Beretning fra gilderne: fortid og fremtid 

 

9) Eventuelt. 

 

Efter Distriktsgildetinget vil der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af nyvalgte 

ledelsesmedlemmer. 

 

I eftergildehallen nyder vi en let anretning. Pris 60 kr. som betales ved ankomst. 

 

Gildeledelsesmedlemmer SKAL melde fra – øvrige gildebrødre som ønsker at deltage SKAL melde til 

senest den 10. maj til: 

DGK Jannie Johansen E-mail: jannie.johansen@nordicsugar.com eller mobil: 22 13 37 39 

 

 

Distriktsgildeledelsen 

 

mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
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Nyt fra Webredaktøren! 

Kære redaktører. 

 

Da det er blevet nemmere at lave liljen, efter at jeg har lavet en del udgivelser, vil jeg 

hermed rette seneste aflevering til den 25. i hver måned. Dette vil samtidig give jer lidt 

mere tid til at få alle ting med. 

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rose alle redaktører for jeres arbejde! 

Uden jer var det ikke muligt.  

Jeg håber at det efterhånden er blevet nemmere for jer også, med den nye type lilje, da 

den nu har kørt i et år. 

 

Jeg ser frem til endnu et år! 

 

Med de bedste gilde hilsner 

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

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

Maj 

 

12. Tur til Stævns 

 

Juni 

 

1. Nattergaletur 

13. Friluftsgildehal 

 

 

Fødselsdage i maj 

 
3. Victor Birch-Pedersen – 65 år 

 

 
 

 

 

 

Tillykke med dagen mester. 

 

Tur til Stevns 

den 12-05-2012. 
 
Vi mødes i Spejdervænget kl. 09.00 og for-

deler os i bilerne. 

Alle medbringer egen mad og drikke. 

Der køres til Højerup Kirke (P-afgift må 

påregnes). 

Derfra går vi ad Trampestien eller langs 

vandet til Stevns Gl. Fyr, hvor vi kan ind-

tage den medbragte mad. 

Undervejs finder vi ud af, hvor turen går 

hen efter frokost. 

Det må til dels komme an på vejret, om vi 

fortsætter med at vandre, eller besøger et af 

områdets museer. 

Der er flere gode, og de har åbent ml. kl. 11 

og 17. 

Turen er gratis, bortset fra at man splejser 

om benzin og evt. P-afgift bilerne imellem. 

Vi håber at se rigtig mange gildebrødre med 

familie. 

 
Link til oplevelser i Stevnsområdet: 

http://www.aabne-samlin-

ger.dk/oestsjaellands/naturcenter/stevnsklin

t/OplevStevnsKlint.pdf 
  

Nattergaletur  

den 01-06-2012. 
 

Vi mødes i Spejdervænget kl. 20.00 og går 

den sædvanlige tur via mosen, golfbanen og 

Bøndersvig. 

Tilbage i Spejdervænget er der grillpølser. 

Pris 20 kr. 

Der medbringes egne drikkevarer. 

Tilmelding til Susanne senest den 20-05-

2012 

23 96 84 06 eller sb@mkpost.dk 

 

Med gildehilsen Naturlauget 

 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
http://www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/naturcenter/stevnsklint/OplevStevnsKlint.pdf
http://www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/naturcenter/stevnsklint/OplevStevnsKlint.pdf
http://www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/naturcenter/stevnsklint/OplevStevnsKlint.pdf
mailto:sb@mkpost.dk


 

6 

 

”Byløb” den 11-04-2012. 
 
Igen i år havde Spejderlauget arrangeret en 

dejlig tur for spejdere, FDF, ledere og 

medlemmer af Sct. Georgs Gildet, rundt til 

steder i Maribo, som man sjældent, eller 

aldrig, har adgang til. 

 

Vi mødte 57 raske børn og voksne op på 

torvet kl. 17.00, blev fordelt i 4 blandede 

grupper, og så af sted. 

 

I Museumsbanens remise viste Ole rundt, 

og fortalte at museumsbanen i år har eksi-

steret i 50 år. Vi så Danmarks ældste funk-

tionsdygtige lokomotiv ”Kjøge” fra 1879, 

og i en anden hal mange vogne, heriblandt 

en flot restaureret skovvogn og nogle kupé-

vogne. Museumsbanen er en legeplads for 

togentusiaster, der restaurerer gamle loko-

motiver og vogne, og der er sågar nogle af 

dem der er så vilde med det, at de tilbringer 

deres ferie i et par små hytter, der ligger ved 

siden af remisen. 

Togene kan i øvrigt lejes til udflugter og 

andre arrangementer. 

 

På Stiftsmuseet stod Helge klar midt i en 

udstilling om kvindelejren på Femø. Det 

var nu ikke den han ville fortælle om, men 

derimod om årsagen til at Stiftsmuseet blev 

bygget. Det hele skyldes en købmand 

Schrøder (med forretning på Torvet) der var 

så vild med at samle på oldtidsfund og 

meget andet, at samlingen til sidst blev så 

stor at han forærede den til Maribo by. 

Byen havde imidlertid heller ikke plads, så i 

1880 påbegyndte man byggeriet af museet, 

som stod færdig i 1890. Stedet blev ledet af 

en forvalter Holck, som fik ideen til Fri-

landsmuseet, som blev indviet i 1927. 

Stiftsmuseet blev under 2. verdenskrig 

udbygget for at kunne rumme kunstmuseet, 

som i 2008 flyttede til Fuglsang. 

Blandt meget andet spændende fortalte 

Helge også at de første indvandrere kom til 

Lolland for 14.000 år siden fra Tyskland, 

som dengang nærmest var landfast med 

Lolland, og at Frilandsmuseet hvert år hol-

der Valborgsaften den 30-04, hvor man 

genopliver traditionerne fra gamle dage. 

 

Ved Domkirken stod Leif klar til at føre os 

de 51 stentrin op på kirkens loft, hvor vi gik 

på en gangbro hele vejen rundt og så ned på 

de mange hvælv, som kaldes stjernehvælv. 

Kirken er Maribos ældste bygning, og blev 

taget i brug i 1416. Meget af tagets træ-

konstruktion er den oprindelige. Fra hvæl-

vene og op til tagryggen er der 18 meter. I 

forbindelse med en restaurering af taget fik 

man lov til at lave et undertag af træ. Det 

lettede en del på de bærende dele, idet 

alternativet var en understrygning af tagste-

nene som ville veje ca. 57 ton. 

 

På Smergelfabrikken ”Dragon” blev vi vist 

rundt at Karen, som har været ansat der i 30 

år, og derfor kender fabrikken ud og ind. 

Hun fortalte levende og forståeligt om den 

svære proces det er at fremstille sandpapir. 

Sandpapir er ikke bare sandpapir. Der fin-

des ufattelig mange slags, både med hensyn 

til farve, kornstørrelse, facon og tykkelse. I 

det daglige tænker man slet ikke over hvor 

mange ting man egentlig bruger sandpapir 

til. 90 % af produktionen går til export. 

Fabrikken er Danmarks eneste, og blev 

flyttet til Maribo fra København i 1975. Før 

i tiden var der op til 90 medarbejdere, i dag 

er der 19. 

 

Kl. 20.00 samledes vi alle på ny. Nu i 

Administrationsbygningens kantine, hvor 

en vinder af konkurrencen blev fundet, og 

hvor vi fik serveret dejlig og rigelig pizza 

og en tår at drikke. 

 

Så var en dejlig aften forbi, og det var hjem 

og hvile benene. 

 

Tak til spejderlauget for et fint arrange-

ment. 

 

Med gildehilsen Susanne 
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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 Gildehallen, blev afholdt hos Beate og Leif på Tingstedvej, 

med oplæsning af Sct. Georgs budskab og fornyelse af gildeløftet.  

Vi blev trakteret fyrsteligt med en god middag, dessert og kaffe, vi fik 
selvfølgelig også en god og hyggelig snak om magt og meget, bl.a. de kommende 
arrangementer. Besigtigelse af det store værksted, maskiner og gildesalen 

ovenpå fik vi også tid til.   
Tak til Leif og Beate for husly og et hyggeligt arrangement.  

 
Aftentur til Fuglsang 

Mandag den 7. maj kl. 18.00. 
 

Vi mødes på P-pladsen ved Fuglsangs hovedbygning og besigtiger haven og 
evt. Skejten. 

Medbring madkurv, kaffe/te mv. evt. bord og stol, hvis du har mulighed 
for det. Vi spiser i haven hvis vejret er med os ellers har Kirsten Ring 
tilbudt at give os husly. 

Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, så vi ved hvor mange vi 
bliver.  

 
Sæsonafslutning i Næstved 

Torsdag den 31. maj kl. 18. 
 

Vi mødes på Orenæsvej 31, 4700 Næstved, hvor Anja og Espen lægger hus 
til. Det videre forløb er redaktionen ubekendt, men du skal ikke selv have 

mad med – så ? (vær beredt). 
Tilmelding til Anja/Espen på tlf. 31 21 48 64 eller 26 19 93 18 senest d. 27. 

maj. Du kan lige så godt reservere aftenen og tilmelde dig nu – så det gjort! 
Vi glæder os til en interessant og hyggelig aften.  
 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,  
danner i uge 28 rammen om distriktets  

Midtvejstræf 2012. 
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk 

Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 
 
 

KALENDER, maj 2012: 

Mandag d. 7. maj:       Aftentur til Fuglsang. 

 

Torsdag d. 31. maj:    Sæsonafslutning i Næstved.  
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Aktivitets og møde kalender:               
                   

              

                             

            

                            8. Gildemøde.  Grp. 2 arr.   Grp. 1 ref.    
 

 

 

 
 

 

                         14. Sæsonafslutning . Grp. 3 arr.  Grp. 2 ref. 

 

 

 

Gruppemøde på Spejdermuseet, 23. maj 

 

Gruppe 3 henviser til sidste måneds tilbud om at tage med på 

Spejdermuseet, og kan oplyse, at vi har fundet et spisested, hvor 

man kan få dagens ret og lidt drikkelse for ca. 100 kr., så den flade 

madpakke er valgt fra. 

 

  

Tilmelding kan ske frem til 16. maj til Martin Sønderskov på mail: 

martin@sonderskov.net.  

 

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: moelvig50@gmail.com 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

Er du forhindret, så meld afbud til:  

GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62  

Mail: cegeskovp@gmail.com  
så vidt muligt senest 5 dage før. 

Er intet andet er anført - afholdes  

Gildemødet /- hallen i Kudu hytten  

Poul Martin Møllers Vej, Nyk. F. Kl. 19.00 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Til alle gildebrødre i Distriktet 
 

Invitation 
 

2. Gilde Nykøbing F 

D. 8-5-12 afholder vi en vinsmagning i Kuduhytten på P.M.Møllersvej 6.B 
 

Har Du/I lyst til at deltage, vil det være en fornøjelse, at servere en platte 

med lidt godt. Dette sker i samarbejde med vinhandler Jes Jonigk fra 

Marius Mortensens Eftf. A/S, som giver en indgang til vindens verden, 

krydret med lidt franske anekdoter, fra hans tid i Frankrig. Prisen for dette 

herlige arrangement er bare 125 kr. pr. pers. 

Pga. indkøb er tilmelding nødvendig dette kan ske til undertegnede enten på 

mail eller tlf. inden 3. maj 
 

Med venlig hilsen 

Susanne Nielsen 

2. Gilde Nykøbing F 
   

Tlf.: 30 30 99 85 (bedst efter 18,00) 

Mail: ksn1958@live.dk 

 

 

mailto:ksn1958@live.dk
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Maj måned 2012 

 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Telefon 54605370 

 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

April måned begyndte som april måned skal, 

koldt vejr med nattefrost blæst og regn, dog 

med nogle solskinstimer så solcelleanlægget 

på vores tag producerede mere elektricitet end 

vi forbrugte i huset. 

 

I referatet fra april måned, skrev jeg at mit 

indlæg i Liljen fra gildetinget, ville forsætte i 

majs måneds referat. Og sådan bliver det så. 

 

Til Juleudvalget blev valgt: Birgit, Villy og 

Helge. Til økseløbskudvalget blev valgt: 

Henrik og John. 

 

Der blev fra juleudvalgets side givet 

orientering om årets arbejde og overskud, 

hvilket var tilfredsstillende. 

 

John fortalte bl. a., at kommende Økseløb 

kom til at  foregå i Knuthenborg Parken, og at 

der var gang i planlægningen. 

 

Af indkomne forslag var der vedtægtsændring 

af vores vedtægter for Sct. Georgs Gildet i 

Rødby  § 5, hvor vi havde intentioner om, at 6 

års reglen skulle bortfalde.  

 

Ændringen blev vedtaget enstemmigt.  

 

Derefter  forelå en tilrettevisning for 

gildebrødre vedrørende rygning i forbindelse 

med gildemøder. Denne blev efter en del 

diskussion, taget til efterretning.  

 

§ 8 valg af gildeledelse og suppleanter. Valgt 

blev. 

 

Gildemester Tom og suppleant Helge.    

Gildekansler Birgit og suppleant Inge. 

Gildeskatmester Hans Chr. og suppleant Ove. 

 

2 Revisorer  Kurt og Villy blev valgt, som 

suppleant blev valg Jørgen. 

 

Redaktør blev valgt: Helge – suppleant Villy.  

 

Stav herold: John og suppleant Lars. 

Fane herold: Ove og suppleant Anette.  

 

Frimærke bank: Rita. 

PR: Inge. 

 

Jævnfør det sidste distriktsmøde, hvor det 

blev aftalt, at arrangement af Fellowship 

dagen tilbageføres til de enkelte gilde. Dette 

indebar, at vi på gildetinget nedsatte en 

gruppe bestående af Inge, Jørgen og Villy, der 

skulle stå for arrangementet i oktober 2012, 

da Rødby gildet i år har fået overdraget dette. 

. 

Aftenen sluttede af med et ganske udmærket 

traktement.  

 

 

Hus-kat: 

 
Løvspringstur den 22 maj .  

 

Herom nærmere fra gruppen 1. 

    

            

       

                                                                                                                                         

 

 

              

                       
              Dirk Turbin knob.     

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 –  52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

 

At huske i maj:                                             

01. Motionspladsen. 

21. Telefonkædeudflugt. 

 

At huske i juni: 

07. Nattergaletur. 

22. Sommerfest. 

 

 

MOTIONSPLADSEN. 

Den 1. maj lægger vi igen ud med den ugentlige instruktion på motionspladsen. 

Siden vi indviede pladsen, har der ikke været en tirsdag i sommerhalvåret, hvor der 

ikke har været hyggeligt samvær og motion fra kl. 14 og ”en time til hal`anden”. Det 

fortsætter vi med i år, sommetider er vi 12 og sommetider er vi kun 2, - men det 

primære er, at vi får rørt os, - det kaldes også ”naturfitness”. Kom hvis I har mulighed 

på dette tidspunkt, eller lav aftaler med jeres gruppe, naboer eller familie på andre 

tidspunkter. Ud under åben himmel – for sundhedens skyld. 

Gildehilsen Birgit. 

 

TELEFONKÆDEUDFLUGT. 

Så er det igen tid for den årlige bustur for kædemedlemmer og ledere. Turen foregår i 

år den 21. maj, hvor vi om eftermiddagen kører ud i det lysegrønne landskab og får 

set, hvordan det hele står til. Senere nyder vi kaffen hos Marianne på Sukkertoppen, 

her har vi så alle mulighed for at få snakket lidt sammen, ligesom vi også hygger os 

med fællessang. Og så er der ikke så langt hjem. Det plejer at være en hyggelig dag, 

hvor gildet giver busturen, og deltagerne selv betaler deres kaffe. 

Telefonkædehilsen Birgit. 

 

 

 
 

 

                                                                       

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Kender du en 

Glattenar 

  

Nå ! Det mener du ikke. Så byt lidt om på 4 af bogstaverne. Så får du navnet på en af 

Danmarks  mindste sangere;  men efter nogens mening en af de bedste.   Du har 

sikkert aldrig set en, men måske hørt én.  

Hvis du heller aldrig har hørt en, så har du chancen nu, for traditionen tro skal vi også 

i år på nattergaletur. 

 I år bliver det   Torsdag d. 7.6. 2012 . 

Vi starter fra vandrerhjemmets P-plads kl 18.30 og kører til Borremosen i 

Hannenovskoven. Her plejer de at optræde i stort tal. Så tag altså kæresten ( eller dig 

selv) ved hånden og kom med ud at høre en af sommernattens ældste 

kærlighedssange. 

Skulle de mod forventning snyde os og være tavse netop denne aften, så kan jeg til 

gengæld love dig, at du vil få en af de volde at se, som falstringerne forsvarede sig 

bag, -  imod Venderne. 

Gerner 
 

 

 

Sommerfest. 
Fredag den 22. juni kl. 18.30 på Birkevej. 

Vi har hver især kød og drikkevarer med og griller selv. ”Gamle” gruppe 1sørger for 

tilbehør samt kaffe og kage. Vi håber, at vi får en hyggelig aften alle sammen.  

Tilmelding ”gammel” gruppevis til Lotte på tlf. 54707312. 

På gensyn den 22. juni i spejderhuset. 

Gl. Gruppe 1. Lotte.  

 

Og så kunne 

det da være dejligt, 

hvis vejrguderne for en 

gangs skyld ville vise sig fra  

den pæne side ………                             

 
 
 

 


