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August står i varmens tegn. 
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Kære gildebrødre. 

 

Efter en lang og meget solrig sommer er det nu tid til at starte vores gildearbejde op igen.  

Jeg håber, at alle har lyst, mod og kræfter til at gå i gang med opgaverne, store som små. 

Der er brug for alle, både i eget gilde og i distriktsregi. 

Så vel mødt til et godt gildeår.  

Med gildehilsen 

Victor  

Distriktsgildemester 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 
onsdag den 6. september 2018 kl. 18.00. 

Sted: Ulvehytten, 4930 Maribo 

 
Deltagere:  

Gildernes & Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS, DUS og DIS er automatisk tilmeldt. 

Gildernes GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet. 

 

  

Dagsorden: Sendes pr. mail til alle gildeledelsesmedlemmer medio august og indrykkes i Liljen 

september 2018. 

 

 

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

Prisen for traktement til mødet er 60 kr. pr. deltager, som betales til DGS.  

Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.  

Mødet starter med spisning kl. 18.00 

 

  

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Kjeld Mikkelsen pr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk 

senest den 29.8.2018 

 

Med gildehilsen 

Distriktsgildeledelsen 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, 

Lolland-Falster og Vestsjælland distrikter 
 

Indbydelse til I-dag 

lørdag den 3. november 2018 kl. 10.00-15.15 

i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev 
 

Program 
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød 

 

Kl. 10.30 Siegfried Matlok, journalist, fhv. chefredaktør 

Dansk-tysk, fortid, nutid, fremtid. 
Siegfried Matlok (f. 1945) er vokset op i Danmark som medlem af det tyske mindretal og har 

som journalist og chefredaktør af Der Nordschleswiger haft fingeren på pulsen både i 

Danmark og Tyskland. Matlok optræder i DK4 med Dansk-Tysk med Matlok som 

interviewer af nøglepersoner fra begge lande. 

Dagens indlæg trækker linjerne op om udviklingen i og forholdet mellem de to nabolande. 

Meget er sket siden midt i 1800-tallet: Tyskland blev samlet og Danmark fik sin grundlov. 

Samarbejdet mellem de to nabolande indbyrdes er godt nu, men hvad ender det med i 

forhold til Europa og resten af verden? 

Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl. 

Kl. 13.15 Rasmus Krath, foredragsholder og reporter 

Det lykkelige Arabien – anno 2017 
I 2017 var det 250-året for Carsten Niebuhrs ekspedition til Arabien. Nu vil Rasmus 

Krath (42 år) tegne et billede af nutidens Arabiske verden, trække tråde til historien og 

give sine bud på en situationen i regionen, der har spillet en stor rolle i verdens 

ordenen i flere tusinde år. Med afsæt i egne rejser fra 2007-2017, underholder, oplyser 

og udfordrer han tilhørerne med det overordnede mål at gøre dem klogere på den del 

af verden, vi i det globalpolitiske spil er så afhængige af på godt og ondt. Rasmus 

Krath stiller spørgsmålet: Hvorfor er der kaos i Den Arabiske Verden? 

Foredraget er krydret med beretninger, film, fotos og musik – samt en række visuelle 

og tekniske effekter, der gør showet til en helstøbt oplevelse. 
 

Kaffe og kage serveres i en pause. 

 

Kl. 15.15 Farvel og tak for I-DAG 
 

I-dag er et tilbud til alle gildebrødre med ledsager og gæster. Fyld bilen og mød op. 
 

I-dagen koster 200,- kr. der betales kontant eller som mobil pay ved indgangen. 
 

Direkte bindende tilmelding til nedenstående - angiv navn og gilde - senest den 24. okt. 2017. 

 
Jette Rasmussen DUS - Dragsholm 5927 7269 jetteogfrode@mail.dk 
Inga Gustafsen DUS - Gøngerne 5171 4867 igustafsen@gmail.com 
Amy Jørgensen DUS - Lolland Falster 2970 3899 k@jak5.dk 
Ole Skude DUS - Vestsjælland 2137 1643 goskude@gmail.com 

 

mailto:goskude@stofanet.dk
mailto:igustafsen@gmail.com
mailto:jetteogfrode@mail.dk
mailto:k@jak.5.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

August 
 

15. Gildemøde 

17. Teateraften 

 

September 

 

Ingen arrangementer 
 

 

Fødselsdage i 

august 

 
 

 

  2. Kirsten ”Tenka” Rasmussen – 75 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyt gildeår 
 

Så er det tid til at starte et nyt gildeår, og 

sædvanen tro er første arrangement  

                  

                        GILDEMØDE 

      onsdag den 15. august kl. 18.30 

                        i Ulvehytten 

 

Program: 

- Kommende aktiviteter i laugene og gildet 

- Andet 

 

Vi starter med spisning af sandwich, hvor-

for tilmelding er nødvendig. 

 

Tilmelding til Anne Marie: 

amc@mkpost.dk – 20872628 

senest den 10. august. 

 

Vi håber at se rigtig mange gildebrødre 

denne aften. 

            

Med gildehilsen 

Gildeledelsen     

 

 

Friluftsgildehal på Kråruplund 

den 14. juni 
 

Distriktet havde i år valgt at invitere til 

fælles Friluftsgildehal på Kråruplund den 

14.juni. Godt 60 gildebrødre og ledsagere 

havde valgt at deltage, og det var en fornø-

jelse at se alle. Maribo gildet stod for en del 

af arrangementet, idet der blev budt på en 

velkomstdrik, for at alle kunne være med til 

at fejre, at Helge Lund har været gildebror i 

50 år.  

 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=amc@mkpost.dk
http://www.sct-georg.dk/maribo
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Gildemester Susanne Bjørklund holdt en fin 

tale og overrakte Helge en hilsen fra gildet.  

 

Snakken gik lystigt, da der blev kaldt til 

gildehal. To musikere sørgede for den rette 

stemning under gildehallen. Helge fik 

overrakt en jubilæumsnål, gildemesteren 

holdt en god og tankevækkende tale om tid 

og om at bruge den med omtanke, og Gutte 

holdt 5 min. Sct. Georg med et digt af 

Benny Andersen.  

 

 
 

Distriktsledelsen havde den store glæde at 

kunne indsætte både en DIS og en DUS, 

idet Lone Andersen fra Sakskøbinggildet 

overtager Solveig Garsdals funktion som 

DIS, og Amy Jørgen, Nykøbinggildet nu er 

DUS, efter at den funktion har været vakant 

i meget lang tid. Distriktsledelsen glæder 

sig til samarbejdet, og takkede samtidigt 

også Solveig for hendes arbejde. 

 

         
 

Efter gildehallen indtog vi den medbragte 

mad, dernæst skulle vi holde lejrbål og 

slutte af med at se solnedgangen over 

Smålandshavet. Men selvom vi har haft en 

utrolig lang periode med sol og atter sol, ja, 

så netop den aften blev disse planer forpur-

ret af regn! Vi var heldigvis omtrent færdi-

ge med at spise, og derefter valgte man at 

bryde op på grund af vejret. 

 

Distriktsledelsen glædede sig over at se de 

mange gildebrødre og takker for en – trods 

vejret – dejlig aften i gilderegi. 

 

Med gildehilsen 

Gutte 
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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  

 
 

 

Aftenturen i juni gik til Kettinge Grusgrav og Frejlev. I grusgraven 

er nogle skønne vandrestier i et flot område, hvor der hele tiden kommer nyt til, 
efter at have samlet appetit i grusgraven spiste vi vores medbragte hos Kirsten i 

Frejlev, herefter serverede Kirsten blødt brød til kaffen. Vi nød selvfølgelig også 
Kirstens altid vel friserede have. Tak for en god aften i Frejlev og omegn! 
 

 

Næste Gildemøde er torsdag d. 27. sept. kl. 18,30 

Mødet afholdes på Anja og Espens nye domicil i Nørre Alslev,  
herom nærmere i næste Lilje! 

 

 

Sommeren t'ja den er der sikkert delte meninger om, man kan 

ikke sige det har været en våd en af slagsen -  
 

 
Vipporetten blev afholdt i Sørup og vil du se 

hvordan det gik så gå ind på www spejdercenter. 
nu så havner du på Ovstrup Spejder Centers side 
og her er billeder og hvad der ellers sker, bl.a. af 

den nye shelter der blev bygget på lejren 
 

Sct. Georgs Træf-Venner, har her i sommerheden, 
besluttet at afholde det ordinære TRÆF 2019 på 
Ovstrup SpejderCenter i uge 28.   

Vi glæder os til det kommende træf med ønsket 
om at flere vil få del i de gode og givtige oplevelser 
med gildebrødre, familier og venner fra hele landet!  

 
Det fylder en med tilfredshed og glæde, at der er en 

sådan aktivitet og udvikling på den ejendom vi for 
godt og vel et årstid siden troede skulle afhændes 
til landbrugsjord - nu bliver den fortsat bugt til det 

gode formål den blev anskaffet til - GODT GÅET!  
 

"Gildeliv er også friluftsliv"                             OS 

  

KALENDER, august 2018: 

          I august har de fleste involveret sig i forsk. aktiviteter så -  

 

          Torsdag d. 27. september: Gildemøde i Nørre Alslev.  
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsgildehal  

afholdes torsdag den 16. august i 
KUDU-gruppens hus på  

Poul Martin Møllersvej 6A kl. 18.30. 
 

Ved gildehallen vil Amy og Jens Jørgensen blive 
optaget i Nykøbing F. 2. Gilde. 

Der medbringes til eget forbrug mad og 
drikkelse. 

Der serveres kaffe og kage. 

2. gruppe 

 Stafet for Livet:  

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på 

kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. 

  

Det er en anledning til at mindes dem, vi har 

mistet, og støtte dem der kæmper.  

 

Formålet med Stafet For Livet er at skabe håb til 

alle berørt af kræft via oplysning, fællesskab og 

indsamling. 

 

Der afholdes Stafet For Livet arrangementer over 

hele landet, og alle kan være med!  

 

Stafet For Livet giver alle ramt af kræft i 

lokalsamfundet mulighed for at opleve støtte og 

opbakning fra venner, familie og kolleger.  

 

I Nykøbing F foregår det på Nykøbing Falster Atletik 

Stadion, Poul Martin Møllervej 8A, 4800 Nykøbing F 

 

Her vil være musik – hygge – aktiviteter – tombola – 

og flere typer af aktiviteter i et helt døgn. 

 

Starten går den 18. august kl. 12 og dagen  

igennem vil alle være velkomne 

 

Tak til 2.Gilde for den flotte hilsen, ved min 

fødselsdag, en tak også til gruppe 3 og til 

aktivitetslauget, for den flotte overraskelse, 

som i havde givet mig. 

Med Gilde hilsen fra      Susanne N. 

 

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. 25. i måneden før. 

Opslagstavlen 

Torsdag d. 16 august 

Friluftsgildehal 

Lør-søndag 18-19  

Stafet for livet 

25 september 

Gildemøde 

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


 

8 
 

 
 

                  
 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 

 

At huske i august måned: 

Ingen arrangementer anmeldt 

At huske i september måned: 

8./9. september Loppemarked på Sukkerfabrikken 

15./16. september Frugtfestival i Sakskøbing By 

 

 

 

Jonna Ebbe fylder 60 år den 26/8 

Gildet ønsker hjertelig til lykke med dagen. 
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Friluftsgildehal den 14. juni 2018. (ref.) 

 
Distriktet havde inviteret til friluftsgildehal på Kråruplund den 14. juni. Ca. 60 gilde- 

brødre og fæller havde taget imod invitationen, heraf 21 fra vores gilde. 

Gildemester Susanne fra Maribo bød velkommen og inviterede på et glas vin for at 

fejre gildebror Helge, der havde 50 års jubilæum. Det var en fin optakt til gildehallen, 

som var opstillet på pladsen, så gildeledelsen sad med ryggen mod vandet, mens vi 

andre kunne nyde den smukke udsigt over Smålandshavet/Sakskøbing Fjord, måske 

tænkte vi, at skyerne hang lidt lavt, men det blev vel ikke lige i aften, der kom regn!!! 

Vi nød også den smukke musik, som de to unge mennesker leverede, samt fuglenes 

sang fra skoven. Alt sammen lige til ”lollandfalsterlovestorm”. 

Distriktsgildemester Victor ledede gildehallen og holdt en gildemestertale, der nok fik 

os til at lytte en ekstra gang, emnet var TIDEN. At forestille sig, der hver morgen 

sættes  86.400 kr. ind på ens konto, - ja så spidser man lige ører og hører efter. 

Det viste sig, at banken hed TID, og det var ikke kroner, men sekunder, der røg ind på 

kontoen. Det er op til hver især at få investeret alle sekunderne i gode formål, alt 

andet er tab, for kontoen slettes hver aften. Viktor kom med gode eksempler på, 

hvordan vi opfatter værdien af sekunder, minutter, timer, dage og uger. Vi må 

værdsætte hvert øjeblik, vi har, tiden venter ikke på nogen. - Talen sluttede med disse 

vise ord: I går er historie, i morgen kender vi ikke, i dag er en gave! Nyd den. - 

Og det gjorde vi så, for gildehallen fortsatte med mere musik og sang, og Gutte holdt 

5 min. Sct. Georg over emnet ”Verdensborger i Danmark” af Benny Andersen, yderst 

aktuelt – om hvordan vi som børn lærte de gode danske børnedanse med 

fremmedartede navne som Scottish, Tyrolervals, Rheinlænder osv. - Vi drikker 

Javakaffe og Ceylonthe, fransk rødvin, spansk sherry, skotsk whisky, russisk vodka . 

Men uanset hvor meget vi drikker fra den store verden, så ”sejler vi op ad åen” på 

dansk. - Og alle de danske ord, som slet ikke er danske: kimono, karate, bungalow, 

pyjamas, bambus, asie osv. osv., Indiske skjorter, italienske sko, japanske biler, ure 

fra Schweiz eller Hong Kong, men alligevel er vi pæredanske. - 

Det var et humoristisk 5 min. Sct. Georg. 

Efter gildehallen skulle vi spise vores medbragte mad, det var som altid hyggeligt, og 

snakken gik, men så kom de første stænk, og snart blev paraplyerne hentet frem fra 

bilerne, så det blev et farverigt skue og pludselig temmelig vådt. - Selvom ”Det kan 

øse, det kan pøse”, så blev eftergildehallen noget afkortet, - vi blev også snydt for den 

sædvanlige gåtur ned til vandet, men en rigtig god aften havde vi alle haft. - Tak til 

distriktet og Maribogildet. 

Birgit, Gruppe 1. 
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MINDEORD. 
 

Torsdag den 12. juli sov Iris Sonn stille ind i sit hjem ”Hyggekrogen” i Fjelde, 

 og det var sådan hun 

havde ønsket det, - at kunne blive i sit hjem til det sidste. 

 De senere år har Iris været plaget af sygdom og hospitalsophold, hvilket også betød, 

 at hun måtte stoppe med telefonkæderne, som ellers var hendes hjertebarn. 

 Den 1. juni 2018 var det 38 år siden Else Fjeldal og Iris Sonn havde taget initiativ til – 

og startede Sct. Georgsgildets Telefonkæder. 

Det lille ring hver morgen giver tryghed i mange hjem, 

og det lå Iris meget på sinde at have personlig kontakt til så mange 

af kædedeltagerne som muligt, så det var mange gode telefonsamtaler, 

der på den måde kunne live op hos de enlige, vel at mærke udenfor kædetiden. 

Efter Elses Fjeldals død kørte Iris telefonkæderne indtil for ganske få 

år siden, ligesom det også var hende, der arrangerede udflugter 

og andre sammenkomster for kæderne. 

Igennem alle årene med gildets julemarkeder var Iris på sin post 

som ”Den lille gartner”, hvor der blev solgt smukke adventskranse, dekorationer 

og juleting fremstillet af Iris og andre gildefolk. 

Iris har også gennem mange år lavet små gaver til alle deltagerne 

i telefonkædernes julestue. 

Både Sct. Georgsgildet og alle de, der gennem årene har været med på kæderne, 

kan kun have respekt og taknemlighed for den store 

indsats Iris på denne måde har ydet. 

Æret være Iris Sonn`s minde. 

 

Gildehilsen 

Birgit Lohse. 

 


