
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Menneskelig lykke frembringes ikke så 

meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de 

små ting, man hver dag kan glæde sig over. 
Benjamin Franklin (1706-1790) amerikansk journalist, forfatter og videnskabsmand 

Liljen 

Svampe skyder frem 

68. årg September 2016 Nr. 9 

I denne blæst falder en del 

blade af 

http://da.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 Lolland – Falster Distrikt       2016 

Kære gildebrødre 

 

Håber, at alle har haft en god sommer og er parate til at tage fat på opgaverne 

rundt om i gilderne.  

Det venter som altid mange forhåbentlige gode og inspirerende arrangementer af både 

arbejdsmæssig og festlig karakter. 

Vi håber at se rigtig mange til Fellowshipday i oktober. 

Husk, at I altid er velkomne til at komme med input til ditriktsgildeledelsen. 

 

Med gildehilsen 

Victor 

Distriktsgildemester 



 

4 

 

             
 
 Lolland – Falster Distrikt       2016 

 Indkaldelse til Distriktsrådsmøde den 8. september 2016 kl. 19.00 Mejsehuset, 

Spejdervænget, 4930  Maribo 

 

Dagsorden: 

1. Gildemesterstævne, herunder evt. kommentarer til mails vedr. strukturen i LGL 

2. Samtalespillet – hvordan er det gået i gilderne? 

3. Nyt fra gilderne 

4. Dyrskuet i Roskilde år 2017 – skal gilderne være synlige i dette?   

5. Evt.  

 

Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet. 

Pris for traktementet pr. Gildebroder kr. 50,00, som betales til DGS Vibeke Christiansen. 

Ved fravær uden afbud betales der for traktementet. 

 

Tilmelding/afbud fra Gildeledelser, DUS, GU, redaktører sendes senest den 3.9.16 til DGK Kjeld Mikkelsen 

pr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk  

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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 Fælles side 

 

2. nyk. F. gilde har en tur til 

Rostock med 

M/F Berlin 

Vi sejler d. 15. sep. 
Ny dato, samme færge 

Se nærmere på 2. Nykøbing F  

Her: 

http://sctgeorg-lf.dk/august2016.pdf 
 

http://sctgeorg-lf.dk/august2016.pdf
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 

 

 
 

 

September 
 

Ingen arrangementer 

 

Oktober 
 

  1. Bengnavergilde ifm. byjubilæet 

 

 

Opstartsmødet den 9. august 

Den 9. august mødtes vi 21 gildebrødre til 

efterårets opstartsmøde. 

Mødet blev holdt i FDF-huset, som Maribo- 

spejderne netop har ”byttet sig til” i stedet 

for Ulvehytten, og hvor Gildet fremover har 

fået lov at låne et lille rum, så vores ting nu 

kan samles et sted. 

Tak til spejderne for det. 

Under mødet fik vi opdateret nyheder af 

almennyttig karakter, samt hørt hvad der 

sker i de forskellige laug det næste ½-år.  

De vigtigste arrangementer bliver Maribo 

Byjubilæum, hvor vi står for et bengnaver-

gilde den 1. oktober, som vil kræve del-

tagelse af rigtig mange gildebrødre, vores 

75 års gildejubilæum den 23. november, 

gløggbod i forbindelse med juletræstænding 

den 25. november samt en bod på torvet 

med fiskedam og tombola den 11. decem-

ber. 

Herudover gennemgik vi samtalespillet 

”Spejderideen for voksne”. Det gav stof til 

eftertanke, og anledning til nogle livlige 

drøftelser i grupperne. 

Tak til alle for en hyggelig og inspirerende 

aften. 

Med gildehilsen 

Susanne 
 
 

 

Teateraften den 12. august 
 

Traditionen tro samles en del gildebrødre 

for i fællesskab at overvære Nørregade-

teatrets friluftsforestillinger i Hylddalen 

efter først at have fået lidt at spise. Således 

også i år, hvor vi var 30 gildebrødre, der 

mødtes i Åparken en fredag i august, for 

efterfølgende at overvære musicalen Miss 

Saigon.  

 

 
 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Vel ankommet blev der budt på en drink og 

lidt snacks, hvorefter Besse på Kulturelt 

laugs vegne bød velkommen. Buffet’en var 

stillet op og klar og alle bænkede sig om-

kring de opstillede borde. Som altid gik 

snakken lystigt, og de to timer, der var afsat 

til maden forsvandt hurtigt, og snart var det 

tid til afgang imod Hylddalen. 

 

 
 

Ved friluftsforestillinger er det klart, at 

vejret spiller en stor rolle, og vi har vel 

efterhånden prøvet det meste. Med denne 

sommers mindre stabile vejr, er der nok en 

del, der i dagene op til forestillingen har 

fulgt nøje med i de forskellige vejrtjenesters 

prognoser. Denne gang slap vi med skræk-

ken, og de få dråber, der faldt i slutningen 

af 1. akt, betød ingenting.  

 

Om selve forestillingen kan det kort siges, 

at Nørregadeteatret gjorde det igen. Fan-

tastisk at et egnsteater, først og fremmest 

baseret på frivillige kræfter, kan stable en 

sådan produktion på benene. 

 

Efter forestillingen var der bare opvask og 

oprydning tilbage, men det blev klaret 

hurtigt og effektivt det stærkt fremskredne 

tidspunkt til trods. 

 

Tak til alle for hyggeligt samvær og en stor 

tak til Kulturelt laug for at have arrangeret 

det hele. 

 

Kåre 
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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  

 

 

Sommeren - t'ja - den er der måske 
mange meninger om, for os har det 

igen været en rigtig god sommer, med 
et godt Midtvejstræf i uge 27. Træffet 
havde en god deltagelse og der blev 

som sædvanlig afholdt fælles 
arrangementer og sammenrend på 
pladsen, vi kan igen sætte et + i 

bogen for en dejlig uge og sige tak til 
deltagere og dem der gav en hånd 

med! 
 
 

14 voksen- 5 børnebilletter var adgangen til en dejlig tur med Anemonen, 

på Maribo søerne ( Fancy, en 
firbenet boxer, deltog også). Det 
blev en dejlig dag med høj sol, godt 

humør, havørne, kaffe og gåtur på 
Borgø. tak til skipper Torben 

(Espens far) og medhjælper, som 
også fik styret drengenes 
nysgerrighed med et kig i 

maskinrummet. Frokosten blev 
indtaget midt på eftermiddagen ved 
Maribo spejdernes hus, som vi 

havde lånt i tilfælde af dårligt vejr, heldigvis kunne vi spise i det fri, tak til 
Maribo for lån af huset.                                         Dejlig dag!                                               

O.S.   
  
 

          Gildeaften onsdag den 28. september kl. 18,45,                                                                                                       
       på Bogfinkevej 37, Nykøbing F. 

  

Der bydes på kaffe/te, blødt brød, en snak om den tilstundende 
fødselsdagsgildehal, status for "Amagerhuset" mm.  Vel mødt, Gildeledelsen. 

  

 
 

  ”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  

 

     Du kan læse om stedet på: www amagerhuset. 
            Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98   

 

KALENDER, september 2016 

Onsdag d. 28. september: Gildeaften kl. 18.45.  

Tirsdag d. 25. oktober: Fellowshipday, Sukkertoppen i Sakskøbing. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 

 

 Bedre sent end aldrig. Derfor et forsin-

ket referat fra vores sommerafslut-

ning den 16. juni 2016 

Alle mødte op i Lupinparken, Marielyst, 

hvor gruppe 1 havde sørget for en in-

struktør. Der - efter vi havde indtaget 

vores medbragte mad – instruerede os 

i KROLF-spillets lyksaligheder. Jeg tror, 

vi alle havde det virkeligt morsomt; i 

den klare aftenluft lød det i hvert fald 

sådant. Spillet havde selvfølgelig en vin-

der (lis Henriksen), men vi nød samvæ-

ret i fulde drag. Tak til gruppe 1. 

På gruppe 2s vegne   Birthe 

 

Klar – parat – start 

Der er vel lidt OL-stemning over det 

meste i øjeblikket. Ikke desto mindre 

passer det jo meget godt til årets fri-

luftsgildehal – den reelle start på vinte-

rens sysler. 

Friluftsgildehallen, blev sædvanen tro 

afholdt i Virkethus og ganske som det 

plejer at være, på en fortræffelig som-

meraften. Efter indtagelsen af den 

medbragte mad og drikke, skulle vi 

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. 

”underholdes” lidt. Den arrangerende 

gruppe havde forberedt 2 opgaver 

    En tipskupon omkring paratviden, det 

gik vist meget godt. Pop´s hold vandt 

(som sædvanligt) 

    Vi skulle øve lidt kommunikation, ja, 

ja det var i hvert fald ikke lettere end 

opgave 1. Nogen egentlig vinder blev 

der vist ikke her. 

Det var nu heller ikke så vigtigt, det her 

med vindere og tabere (selv i denne OL 

tid) Det vigtige var at vi kom i gang, så 

tak til gruppe 3 for en god aften. 

Gruppe 1

 

Sejltur med ny Gedserfærge  15 sep. 

Afgang Gedser kl. 17.00  

Kr. 164.- alt inklusive Husk pas  

Tilmelding på tlf. 3069 7005 eller 

sunke1@privat.dk senest den 5 sep.  
 

 
 

Dette nr. blev lavet ved Tunderup-hyt-

ten, og med en kold øl (eller var det 2) 

gik det nu meget godt. 

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

  

 Kildevænget 12  

 4990 Sakskøbing 

 54704161 – 52242235 

  

 Mail: bogjlohse@gmail.com  

   

  

AT HUSKE i SEPTEMBER: 

06. KRAM-bus m.m. på Familiesundhedsplads. 

10/11. Spejdernes Loppemarked.   

17/18. Sydhavsøernes Frugtfestival. 

24. Naturgruppens tur til Roden Skov. 

 

Kommunens KRAMbus på besøg. 
Den 6. sept. kl. 12-14 holder KRAMbussen på Sakskøbing Familiesundhedsplads. 

Her kan man få en snak om de faktorer, der har betydning for vores sundhed, samt et 

let indblik i ens egen sundhedstilstand ved hjælp af bl.a. tanitavægten – en special-

vægt, som viser BMI, fedtprocent og muskelmasse. 

Er man ryger, kan man få lavet en kuliltetest. 

Derudover kan man høre om de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som 

kommunens Folkesundhedsafd. har, samt få relevante materialer. 

På Familiesundhedspladsen vil der være vejledning i brug af de forskellige moduler, 

og efter kl. 14 når ”bussen er kørt”, vil der være specielt børnevenlige aktiviteter ind-

til kl. 15.30. - I hele tidsrummet er der lækre, sunde forfriskninger. 

ALLE ER VELKOMNE. 

 

LOPPEMARKED den 10/11. sept. 
Som GM Jannie skrev i Liljen august, så skal der bruges folk i Loppe-cafeen både 

lørdag og søndag. Der skal rigtignok også bruges mange lagkager, skærekager, muf-

fins osv. Henv. til Jannie på 22133739, hvis man ikke allerede har aftalen på plads.  

Men det er ikke kun i cafeen, der skal bruges folk. Der er tradition for, at mange gil-

defolk hjælper i salgsboderne på loppemarkedet, ligesom man kan give en hjælpende 

hånd hver aften i ugen op til den 10/11. Hvis man ikke allerede har en tjans i dette re-

gi, så ring til Annette Brylle 54706354, uanset om man har mulighed for at bruge 2 

timer eller 10 timer. 

Det er også en god måde for os i gildet at have kontakten til spejderne, samtidig med 

at vi får én på opleveren. Jørgen og jeg har ihvertfald igennem rigtig mange år nydt at 

være med til denne loppetjans.  

Loppehilsen Birgit.  
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SYDHAVSØERNES FRUGTFESTIVAL. 
Den 17/18. sept. 
I Liljen august skrev GM Jannie også, at Gildet i år er blevet tildelt et lønnet job på 

frugtfestivallen. Vi skal stå for den berømte ”Mostbar”.  

Forhåbentlig har mange allerede nu meldt tilbage til Jannie, at man gerne vil være 

med til denne spændende opgave. 

Vi skal uddele smagsprøver og tage imod publikums bedømmelser af de forskellige 

moste. Stemmerne skal vi så tælle op om søndagen, så der kan kåres en vinder af 

”Mostkonkurrencen 2016”. Henover week-enden forventes der 1500-2000 gæster i 

Mostbaren, så der bliver noget at se til.  

Nærmere oplysninger hos Jannie 22133739. 

 

Tur til Roden Skov ved Vantore. Den 24. september. 
Vi mødes kl. 14.00 ved Roden Skov ved Vantore. Følg Vantorevej. 

Vi udforsker skoven. Husk kaffekurven. 

Alle er velkomne siger Naturgruppen. 

 

Friluftsgildehal den 23. august. (ref.) 

Det var en utrolig skøn aften ved spejderhytterne i Maribo, at vi mødtes til Frilufts-

gildehal. 13 gildebrødre og et pænt antal fæller, man kunne også skrive et antal pæne 

fæller! - Gildehallen indledtes med, at GM Jannie bød velkommen til Mary-Ann, som 

havde ønsket at blive genoptaget i gildet. Mary-Ann blev bedt om at begrunde, hvor-

for hun ønskede at være med igen. Mary-Ann svarede fyldestgørende, at hun sim-

pelthen savnede os, og følte at vi var en del af hendes familie. Når hun mødte os på 

gaden og fik en lille snak, så var det måske med en følelse af, at der alligevel var no-

get, hun ”gik glip af”. Det var også gruppemøderne med emner og gode diskussioner 

samt de forskellige spændende virksomhedsbesøg og flere andre ting, som havde fået 

Mary-Ann til at søge genoptagelse. -  

I gildemestertalen sagde Jannie, at friluftsgildehallen er starten på et nyt gildeår og 

starten på vores mest travle tid, hvor vi deltager i to store arrangementer, nemlig 

spejdernes Loppemarked og Frugtfestivallen.  

Talens indhold relaterede til, hvad Jannie af og til tog op til eftertanke, nemlig hvad 

det var, hun havde svoret på i tidernes morgen som svend, siden væbner og ikke 

mindst som ridder. Man gør, hvad man kan, ikke bare i gilderegi men også i hverda-

gen. Jannie tog nogle enkelte punkter fra gildeloven, som hun havde tænkt over her 

til talen. - Bare dette at føre et Sct. Georgs Sværd mod det onde i mig selv og for det, 

som efter min overbevisning er ret og rigtigt, - i min hverdag, på arbejdspladsen og i 

det hele taget i omgangen med andre mennesker. Som Jannie meget rigtigt sagde, så 

kan vi ikke føle os lige meget tiltrukket af alle mennesker. Der er altid nogen man sy-

nes bedre om og har lettere ved at omgås. Der var flere gode ideer til, hvordan vi kan 

arbejde med os selv og vores temperament. 

Fra gildeloven havde Jannie valgt at uddybe punktet om at tage medansvar i familie 

og samfund. I denne sammen hæng tænker jeg, sagde Jannie, familie er lig med gil-

det. (Det var ret slående, at Mary-Ann havde gjort sig de samme tanker.) 
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Jannie stillede sig selv spørgsmålet, om hun gør nok for gildet og hvad gildebrødre 

kan gøre samlet for samfundet, - og er vi i det hele taget nok til at gøre en forskel i 

vores lille samfund. - Ja til dels – men vores telefonkæde er et samfundsnyttigt tiltag, 

men det varer måske ikke længe, inden vi ikke kan få kædeledere fra gildet mere. I 

nogle måneder har vi søgt en leder til kæde 2.  

Gildet gør nogle gavnlige ting for vores lille 

samfund, og jeg håber da, vi kan blive ved med 

det. 

Jannie sluttede med nogle gode citater, som var 

værd at tænke over. Bl.a. disse: 

”Livet forstås baglæns – men må leves forlæns” 

- Søren Kierkegaard. 

”Livet er det der sker, mens man har travlt med 

at lave andre planer” - John Lennon. 

Og så Grisling der spørger Peter Plys, hvordan man staver til ”kærlighed”, og Peter 

Plys svarer: Kærlighed staver man ikke til, man føler det. -  En gildemestertale med 

stof til eftertanke. 

 

Lilian havde 5 minutter Sct. Georg og indledte med at sige: ”Velkommen her i min 

mose”, - og fortsatte med at fortælle, hvilke smukke malerier, der året rundt udfolde-

de sig – og om at følge fåreflokken, især på den tid hvor de små lam boltrer sig. Men 

en dag kom der, om ikke ugler i mosen, så i hvert fald en hændelse, som fik Lilian op 

af stolen, og den hændelse havde hun nedfældet på vers til sine 5 min. Sct. Georg: 

”Jeg så en hund gå tur med sin herre, - eller var det omvendt, desværre. 

De gik i mosen ned, - hunden trak og sled. Så løsnede herren snoren, hunden fo`r hen 

mod lågen. - Her stod den anspændt og tændt!! Lige så snart lågen var åben, så fo`r  

den ind med gøen og vovèn, - Nu skulle der endelig leges! Fårene fo`r forskræmte til 

siden, - hunden fo`r efter med snappen og biden! - De små lam kom væk fra mo`ren, 

bræged` ynkeligt, trykked` sig mod jorden. - Og Herren smilede rævestolt, - hvor er 

du dygtig, hvor er det flot!!! Du har dit instinkt fra naturen beholdt, - Det var godt!!! 

Men hvad mener lammet og mo`ren???? 

Jeg rejste mig fra stolen og råbte ”hvad fanden tænker du på????” 

Hurtigt han satte snoren på hunden og forsvandt!! - Skam dig Herre med hund!!!” 

Også her var der stof til eftertanke, der var i hvert fald nok en herre, der fik respekt 

for fruen deroppe på terrassen.  

Jane P. læste gildeloven og gildehallen blev lukket. Herefter var det tid til at få mad-

pakkerne frem, Jane P. bød på vegne af gruppe 3 velkommen til eftergildehal. Det var 

vel nok en nydelse at kunne spise udendørs på sådan en augustaften. - Traditionen tro 

havde Jannie listerne fremme og krydsede energisk af med hensyn til lagkager, vagter 

osv. Det kan der læses om andetsteds på disse sider. Alle mand af hus. 

Vi sluttede af med ”Nu er jord og himmel stille”. - Tak for en god aften. 

Gildehilsen Birgit. Gruppe 1. 
    


