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De sværeste forventninger at leve op til, 

er dem man selv mener, at andre har til en. 

- webredaktøren 

Liljen 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Mobil: 26 19 93 18 

   
 
 
 

2017: Mødedatoer: 
9. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: Maribo. 
6. september. 
25. oktober.  

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F. 
Fellowshipday. 

 
2018:  

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
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Lolland – Falster Distrikt 2017 - 2018 
 

 

Der indkaldes til Distriktsgildeting den 9. maj 2017 kl. 

19.00. 
Sted: Ulvehytten, Spejdervænget, 4930 Maribo. 

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og protokolfører.  

2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

3. Forelæggelse af distriktets regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder 

fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for de kommende 2 

år: 

 DGM er på valg – er villig til at modtage genvalg. 

 DIS er på valg – er villig til at modtage genvalg. 

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

8. Drøftelse af arbejdet i gilderne. 

9. Eventuelt. 

 

 

Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget. 

Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager. 

Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til. 

Inden gildetinget er der Spisning kl. 18.30. Kr. 70.00 pr. kuvert. 

Til- og framelding til spisning senest den 2. Maj 2017 til DGK Kjeld 

Mikkelsen 

mail kjeldmik@post7.tele.dk 

 

 

Distriktsgildeledelsen. 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

Maj 
 

5.-7. Forårstur 

10. Byløb 

19. Nattergaletur 

 

Juni 
 

14. Friluftsgildehal 

 

 

Fødselsdage i 

maj 

 
 

 

  3. Victor Birch-Pedersen  – 70 år 

   

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 
 

 

 

 

 

 

Byløb onsdag den 10. maj 

 

Onsdag den 10. maj afholder Spejderlauget 

byløb for Maribospejderne, Aztekerne fra 

Holeby samt de grønne pigespejdere fra 

Brandstrup.  

 

Spejderlauget har fundet nogle spændende 

steder, som spejderne skal besøge og dagen 

slutter – som altid – med pizza og soda-

vand.  

 

Da Elfi blev årets juletræstænder 2016 fik 

hun en check på 1.000 kr., og dette beløb er 

gået til ærmemærker, som spejderne får ud-

leveret af Elfi, når dagen slutter. 

 

Spejderlauget håber, at rigtig mange spejde-

re deltager denne dag. 

 

På Spejderlaugets vegne 

”Besse” 

 

 

Nattergaletur fredag den 19. maj 
 

Vi mødes i Spejdervænget kl. 18.30, hvor 

vi griller pølser. Egne drikkevarer med-

bringes. 

 

Herefter går vi den sædvanlige skønne tur 

via mosen, golfbanen og Bøndersvig, og 

håber nattergalene giver koncert. 

 

Tilbage i Spejdervænget slutter vi med 

kaffe og kage (er med i prisen). Pris 30 kr. 

 

Tilmelding senest den 10. maj til Lena – 

61 77 08 09 eller lena@holsko.dk.  

  

Med gildehilsen  

Naturlauget 
 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
https://mail8.yousee.dk/compose.cgi?to=lena@holsko.dk
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Tørklædepolitik 
 

På gildetinget drøftede vi tørklædepolitik, 

og der blev lagt op til, at ledelsen prøvede 

at formulere nogle retningslinjer. 

 

Disse er som følger: 

Vi bærer tørklæde, når vi er ”ude af huset”; 

f.eks. deltager i offentlige arrangementer, 

på naturture, repræsenterer gildet og lign. 

 

Det er frivilligt, om man har tørklæde på til 

laugsmøder, gildehaller og gildeting. 

  

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 
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 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 aften, blev holdt hos Beate og Leif i festlokalet på 1. sal over snedkeriet, 
da en større ombygning var i gang i privaten. Gildemesteren manøvrerede med en fra 
værkstedet lånt økse, Anja oplæste højtideligt Sct. Georgs budskabet og løftet fornyet, 
efterfulgt af indtil flere indlæg fra gildemesteren. Aftenen bød også på en kulinarisk 
oplevelse, pulled pork, en herlig salat og rabarberkage til kaffen, den sædvanlige snak 
om mangt og meget var der også.  Tak til Beate og Leif for en god aften. 
 

Aftentur til Fuglsang og Frejlev!  
Torsdag den 1. juni kl. ca. 18.30. 

 

Kirsten Ring har inviteret os til, at vi i forbindelse med aftenturen, kunne 

spise vores medbragte på matriklen i Frejlev, Kirsten vil fremstille en 
kage til kaffen! 
For nogle år siden var det et rigtigt møgvejr da vi skulle i Fuglsang Have, 

så vi kunne jo prøve igen. 
Vi mødes ved P-pladsen, evt. afhentning aftales mm. Jeg høre gerne om 
det er en passende dag og om hvem der kommer!         Vi ses Ole S. 
 

 *************************************** 
Sct. Georgs Træf-Venner- selvfølgelig skal vi på TRÆF i uge 27, var 

meldingerne da vi tog afsked på Midtvejstræffet i 2016. Og det holder - nogen i 
vort gilde har længe været i gang med planlægning og vi andre vil bruge lidt tid 
til forberedelserne, når der er træf er der selvfølgelig altid nogle fælles opgaver 

der skal løftes  og så er der ture og aktiviteter, alt sammen noget der kan læses 
om på Sct. Georgs Træf-Venner hjemmeside, det bliver som altid en hyggelig og 

inspirerende oplevelse.  
Træffet afholdes fra lørdag den 1. til fredag den 7. juli på DDS søspejdercenter 
Turøbund i det skønne sydfynske - det er noget helt specielt når gildebrødre m. 

familie, børn, børnebørn fra hele landet er sammen om noget i en hel uge! 
                    

  Tag med  
kammerat 
i vor glade 
flok - 
af livsmod 
og humør 
kan du 
aldrig få 
nok -                                                                                                                                  
Tag  med!  
 

The T-Bones patruljen afholdt sommerhike på Turøbund i 2016 og fandt stedet helt i særklasse 

KALENDER, maj, juni og juli 2017: 

Torsdag d. 1. juni:  Aftentur Fuglsang og Frejlev. 

Lørdag d. 1. til fredag d. 7. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2017, Turø.    
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

 
  

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-gruppens hytte på P.M. Møllers Vej 6B. 

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

 

Flemming kunne tilslutte sig Kjelds ord og 

takkede også Birthe for hendes engagement. 

 

Pop gav Birthe en flaske hjemmelavet val-

nøddesnaps, brygget på valnødder fra Birthe 

og Leif’s egen have. Bo fik også en flaske med 

hjem til Birthe. 

Jytte havde medbragt en gildesang, skrevet 

for mange år siden af Kai Werner, far til af-

døde gildebror fra 1. gilde Poul Werner Ven-

nits.  Selv om det er en gammel sang, er navn-

lig de to sidste linier stadig aktuelle: 

”Men Gildet skal tilpasses tidens krav- kun 

derved vi værner om gildets tarv.” 

Referat fra Sct. Georgs Gildehal / jubilæum 

19. april 2017 

Vi skulle fejre at Birthe Flindt havde 50 års ju-

bilæum og Birthe Rasmussen 25 års jubi-

læum. Desværre var Birthe R. blevet syg og 

kunne derfor ikke blive fejret, men hun var i 

vore tanker. STORT til lykke til begge og til 

Martin som fyldte 65. 

 

Aftenen startede med en dejlig forret og si-

den varm buffet. 

Kjeld, der i dagens anledning var repræsen-

tant fra Distriktet, talte til Birthe og udtrykte 

sin tilfredshed med at have været i gruppe 

med Birthe i mange år. Det havde givet nogle 

gode diskussioner. Birthe er aldrig bange for 

at sige sin mening og holde ved sit stand-

punkt. Birthe er hjælpsom og engageret i 

samfundet omkring hende.  

På Distriktets vegne overrakte Kjeld 50-års 

nålen og en skål med gildeemblem. 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com


8 
 

 

 

Birthe takkede for gaver og taler og glæden 

over at der blandt os var tre, som også var 

med den aften hun blev optaget, nemlig Pop, 

Gurli og Kirsten Ring. 

Så var det tid til kaffe og lagkage, inden vi 

fortsatte med Gildehal. 

I sin gildemestertale sagde Flemming bl.a. at 

vi lever i en forvirrende verden, hvor vi bliver 

fodret med mange informationer og misin-

formationer, hvilket stiller store krav til os, 

med at få sorteret hvad der op og ned på 

disse nyhedsstrømme. Hvor skal/kan vi 

hjælpe og er vi overhovedet i en position 

hvor vi vil kunne føle at vores hjælp gør gavn. 

I vores gildeløfte er der 2 afsnit som tager fat 

i denne udfordring, dog kun med nogle få ord 

at hjælpe andre 

at føre et Sct. Georgs sværd, mod det onde i 

mig selv og for det, som efter min overbevis-

ning er ret og rigtigt 

Det er let nok at gribe til våben, både reelt og 

i overført betydning. Men hvor kan det være 

svært at finde det rigtige våben – og vende 

det den rigtige vej. 

Sct. Georgs budskabet var i år skrevet af 

Bjørn Wallén, Sct. Georgs Gilderne i Finland: 

I legenden om Sct. Georg fortælles, hvordan 

han reddede jomfruer og prinsesser og som-

metider en hel by fra den afskyelige drage, 

som truede så mange mennesker. I 2017 fo-

rekommer dragen i forskellige former – vold 

og krige, enorme flygtningestrømme på glo-

bale niveau og ”klimadragen” som truer vor 

planets globale, økologiske balance. 

Hvad kan vi gøre. Svaret er det samme som 

på Sct. Georgs tid: Vær modig! 

Vær modig – tal sandt! 

Vær modig – gør bæredygtige valg! 

Vær modig – inviter flygtninge indenfor! 

Efter Sct. Georgs budskabet dannede vi bro-

derkæden og fornyede vores Gildeløfte. 

Gildehallen afsluttedes med Lis Sørensens: Er 

der mere tilbage? Har du sagt det der skal si-

ges? 

TAK for en dejlig aften. 

Referent: Birte Larsen 

 

 

 
Odd Fellow  

Broderloge nr. 38 Humanitas  
 

Sommerafslutning Tirsdag den 13. juni 

kl. 19.00 
 

Odd Fellowlogen Jernbanegade 19  

Nykøbing F 

 

Logens overmester vil fortælle om logen m.m. 

og er vært ved det efterfølgende traktement. 
 

Bemærk: Bindende tilmelding senest den 5. juni 

til Jytte Peterson 
 

Pris:   50kr 
 

Konkurrence: Hvad symboliserer kæden med 

de 3 ringe ovenover. Skriftligt svar medbringes. 

 

N.B   Der er elevator  

 

Vi glæder os til at se jer 
 

Gruppe 3 
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 

   
At huske i Maj: 

      Familietur – 28. maj kl. 10.00 til Peter Hansen´s Have 

 

 
 

FAMILIETUR søndag den 28. maj 2017 
Vi mødes kl. 10.00 ved Saxenhus, hvor bilerne fyldes, og vi kører til Peter Hansen´s have, Vester-
næsvej 56, Kappel v/ Nakskov 

 
Her skal vi bl.a. se blomstrende Rhododendron, bambus, hosta og mange andre smukke planter.  
Peter Hansen har en hjemmeside: www.peterhansens-have.dk, hvor haven beskrives meget detal-
jeret. 
 
Vi medbringer hver især mad, drikke og eftermiddagskaffe. Kaffen indtages måske i haven, eller 
hvis der er stemning for det, på Albuen. Medbring gerne bord og stole. 
 
Pris for entré i haven er 50,00 kr. for voksne og 10,00 kr. for børn. Ved selskaber over 10 personer 
ydes 20% rabat. 
 
Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage i denne tur, og vi vil gerne have at I tilmelder jer til 
Jane P. på tlf. 29827185 senest den 21. maj 
 
På forhåbentlig glædeligt gensyn 
Gruppe 3 

mailto:akjensen@mail.dk
http://www.peterhansens-have.dk/
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Referat  fra foredragsaften med Lars Simonsen: 
 
Onsdag den 5.april mødte ca. 100 forventningsfulde mennesker op i Festsalen på ”Saxenhøj” for 
at høre et foredrag af Lars Simonsen. 
 
Gildemester Jannie Johansen bød velkommen, med en særlig velkomst til Lars Simonsen som 
ville være tage forsamlingen med på en spændende tur 2000 km i kano ,på Yukon floden gen-
nem Alaskas vildmarker. Som tidligere beskrevet i Liljen består den eventyrlystne familie og 
Lars, Suzi og parrets 2 børn på 8 og 10 år. 
 
Lars er en spændende fortæller, fotograf og nu også dronefører. Mange skønne billeder af både 
dyreliv og natur samt familiens møde med lokalbefolkningen.  
En spændende, men også strabadserende, oplevelse for familien. 
 
I pausen serverede vi kaffe med kage for de som på forhånd havde købt billet. Mange raske 
hænder hjalp, så servering m.v. blev afviklet i på bedste vis. 
 
Aftenen sluttede kl. ca.22.15 med klapsalve til Lars, som tak for en god aften. 
Ref. Annelis 


