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- Gammelt kinesisk ordsprog 



2 

 

             
 
 
 Lolland – Falster Distrikt       2015 - 2016 

DGM: 

Victor Birch-Pedersen Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo victorbirch@mkpost.dk 

     Mobil: 21 97 36 22 

DGK: 

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

     Mobil: 61 70 28 57 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

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  

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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70 år i gildebevægelsen 

 
Den 3.12.1945 blev den, dengang ganske unge, Erik Pontoppidan en del af gildebevægelsen i 

Danmark. 

Vi fejrer Pop ved et Brunch arrangement torsdag den 3.december 

Kl. 11.00 – 13.00 i KUDU gruppens hus  

Poul Martin Møllers Vej 6B 

Arrangementets pris kr. 50,- tilmelding til Flemming tlf. 3069 7005 senest mandag den 2. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

38341432 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 
 

 

December 

 

10. Julemøde 

 

Januar 

 

6. Nytårsgildehal 

 

 

JULEMØDE 
  

Gildebrødre og ægtefæller indbydes til 

julehygge i FDF-huset 

torsdag den 10. december 2015 kl. 18.30. 
Pris for sild, snaps, smørrebrød, kaffe og 

småkager – kr. 80,00. Øl og vand til 

rimelige priser. 

  

Sædvanen tro skal vi afvikle den årlige 

rafledyst, så husk at medbringe 2 pakker 

til ca. kr. 20,00 pr. person. 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer. 

  

Tilmelding til Susanne senest 6.december. 

23 96 84 06 – sb@mkpost.dk 

  

GILDELEDELSEN 

 

 

Nytårsgildehal 
 

Gildebrødre med ledsager indbydes til 

Nytårsgildehal i Sognets Hus 

onsdag den 6. januar 2016 kl.19.00. 

  

Eftergildehallen består af en lækker buffet 

efterfulgt af kaffe/te og kransekage.  

Pris 150 kr. Vin, øl og vand kan købes. 

  

Tilmelding til Inge senest 28. december. 

ingelehmann@email.dk eller  

61304930 / 54782691  

  

Med gildehilsen 

Naturlauget 

 

 

 

Kære gildebrødre 
  

Med stor tak for mange gode oplevelser 

og hyggelige timer i 2015, og med håbet 

om, at det må fortsætte også i 2016, ønskes 

I alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt 

Nytår. 

            

Med stor gildehilsen 

Susanne 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=sb@mkpost.dk
https://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=ingelehmann@email.dk
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com  
 

 
 

Vi bringer her et billede af Gildernes, Spejderfondens 
og The T-Bones "Grand old man" i sit rette element i 

anledning af 70 års dagen for optagelse i Sct. Georg 
Gildet! 

Kære Pop hjertelig tillykke med dagen den 3. 
december, du har lagt ryg til meget igennem dit 
"spejderliv" historieskrivning (hæfterne), dit aktive 

arbejde i Spejderfond og Gilde,  vi har fået meget, også 
når du har slæbt os rundt i naturen på T-Bones turene 
og du er stadig "still going strong".                     Ole S. 

                                                                                                          

Dagen fejres torsdag den 3. december fra kl. 11 til 13 i KUDU-hytten, se mail. 

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

Julestue torsdag den 3. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, så 
hver deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir 
indpakket gave til en værdi af max 20 kr. Og du er mere end velkommen 

til at tage din samlever med! 
Vi vil gerne høre, at du selvfølgelig kommer: 

                                                  på tlf. 2330 9343. Mail: osscout@gmail.com 
Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Dorte & Ole 

 

*************************************** 
Og så er vi klar til lidt motion i den gode sags tjeneste - 

Snør støvlerne! – og gå en tur for julemærkehjemmene. 
Pump stokken! - tag venner, kolleger,  

familien og hunden med på tur. 

Søndag den 7. januar 2015 
Der startes igen i år fra spejderhuset på Poul 

Martin Møllersvej 4, fra kl. 9-11, Der er korte og lidt længere ruter. Se mere på:  
                                                                              www.julemaerkemarchen.dk 
 

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

 

 

Når vi nu kan skue lidt ind i det nye år, ligger der en 
meget vigtig opgave foran os, stikordet er "Amagerhuset". 

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul  

og et godt nyt år! 

 
 
 

KALENDER, december 2015 

Torsdag d. 3. december: Julestue kl. 18.30.  

Søndag d. 6. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Torsdag d. 14. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. V/ GildeClanen. 

    

                              

 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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Den 3.12.1945 blev den, dengang gan-

ske unge, Erik Pontoppidan en del af 

gildebevægelsen i Danmark. 

Vi fejrer Pop ved et Brunch arrange-

ment torsdag den 3.december 

Kl. 11.00 – 13.00 i KUDU gruppens hus  

Poul Martin Møllers Vej 6B 

Arrangementets pris kr. 50,- tilmelding 

til Flemming tlf. 3069 7005 senest man-

dag den 2. december. 

 

TAK. Til alle som hjalp til Dansk flygtnin-

gehjælps landsindsamling søndag d. 8 nov  

Vi samlede ind på Sydfalster i Gedser, 

Væggerløse og Idestrup samt Nykøbing F. 

Væggerløse fik 8502 kr.. .og hele Sydfalster 

fik 18272 kr.. samlet ind. 

Nykøbing F. fik 49261 kr. ind og hele Guld-

borgsund kommune fik samlet 124908 kr. 

ind. 

Tak for jeres store arbejde, håber at vi ses 

søndag d.6 november 2016. 

Gildehilsen   Mona.  

70 år i gildebe-

vægelsen 

 

2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referat fra fødselsdagsgildehal 

10.11.2015 
 

Til tonerne af ”Hip, hurra, det er min fød-

selsdag” med Tommy Seebach indtog 22 

gildebrødre og 1 gæst gildehallen.  

Efter velkomsten mindedes vi Torben, 

som                  . 

Ved fødselsdagsgildehallen for 2 år siden, 

hvor vi blev 19 år, talte Flemming om 

gildets alder, set i bakspejlet. Hvad kan vi 

gøre NU for, at vi om nye 21 år igen kan 

mødes til en fødselsdagsgildehal. Måske 

ikke lige alle os, der er sammen i dag – 

men andre. Der er megen snak i gilderegi 

om den stigende gennemsnitsalder og 

manglen på nye yngre gildebrødre. Også 

fra Landsgildeledelsen tænker man frem-

ad i et forsøg på at hjælpe og inspirere 

ude i gilderne. 

Flemming var inde på de forskellige al-

dersgruppers forventninger til arbejdsliv 

og fritid og nåede frem til den konklusi-

on, at netop den aldersgruppe vi gerne 

vil se som nye gildebrødre er fra 40 år og 

nedefter. Hos den gruppe er fællesskabet 

og venskabet igen blevet nogle af de 

værdier der betyder noget – værdier som 

findes hos os i gilderne. 

Citat fra gildemestertalen: 

”Jamen jeg forstår ingenting, vi sidder 

med et værdigrundlag der passer som 

fod i hose til det, både den ældste del af 

os og den yngste del af os vil, og alligevel 

går vi og har lidt selvmedlidenhed over 

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 e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:e.skafte@gmail.com
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ikke at kunne få nye medlemmer. Måske er 

problemet …ahr… det drøfter vi ved en 

anden lejlighed. 

Det jeg vil frem til er, at vi med lidt snilde 

og fortsat gåpå mod, har rigtig gode chan-

cer for at fejre også vores fødselsdag nr. 

42” 

Citat slut. 

Herefter hørte vi ”I dreamed a dream” 

med Susan Boyle. 

Mona holdt 5 min. Sct. Georg om Dodeka-

litten på Lolland og historien omkring den. 

Dodekalitten består af 12 stenstøtter  på 

7- 8 m højde, hvoraf de øverste 2 m er ud-

hugget som hoved. Alle hovederne vender 

mod centrum af en cirkel med 30 m ind-

vendig diameter.  Der er pt rejst 2 af de 12 

stenstøtter.  

Vi sang ”Kringsatt av fiender”, hvorefter 

Espen læste gildeloven . 

Gildehallen afsluttedes med ”Time to say 

good- bye” fra Titanic. 

Efterfølgende blev vi beværtet med boller 

og lagkage.  

Så skulle der leges: 

Kjeld havde lavet spørgsmål om så forskel-

lige emner som: Kronborg, ringborge, bro-

er i Danmark og Keldernæsmordet. Vi kun-

ne så byde ind med  svar – rigtige som for-

kerte – fra de 4 borde. +-point for rigtige 

svar, -point for forkerte svar og 5 bonuspo-

int til det bord med flest svar, både rigtige 

og forkerte. Det krævede særlige evner at 

holde regnskab, men det lykkedes.  

Ole, 1. Nyk. Gilde orienterede om situatio-

nen omkring Amagerhuset i Sørup. Morten 

Stenstrup, tidligere divisionschef i Syd-

havsdivisionen, er tovholder og han har 

samlet kandidater til en kommende besty-

relse, der skal arbejde på at bevare områ-

det og lejrpladsen.  

Lis orienterede om Aktivitetudvalgets 

arbejde – aktuelt indsamling af varmt tøj 

til den gruppe af flygtninge, der bor på 

det tidligere plejehjem i Eskilstrup.  

Den 24. november afhentes Fredslyset i 

Roskilde og onsdag den 25. november vil 

der være et arrangement på Torvet i Nyk, 

hvor flammen vil blive videregivet til 

spejdergrupper, organisationer og hvem 

der ellers ønsker at modtage den.  

Vi sluttede aftenen med at danne bro-

derkæden. 

Gruppe 3           Birte 
 

 
Julemøde den 10. december. 

 

Vi serverer et let måltid og julehygge.  

Gildehilsen og på gensyn fra gr. 1 

 

Glædelig jul 
Så er det igen ved at være jul, som så 

mange gange før, ganske overrasken-

de. 

Måske er vi heldige at den bliver hvid, 

som i gamle dage, under alle omstæn-

digheder kommer den på dagen den 

24. december som den plejer, rigtig 

Glædelig Jul  

Julehilsen Flemming 
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NYTÅRSGILDEHAL   
 

”Charlotte Krøyers Spisestuer” i Idestrup  
 

Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 18.00  
 

Vi starter med gildehal og får derefter lidt til 

maven og den søde tand. 

Senere forsøger vi at stable lidt underholdning 

på banen, så glæd jer til denne aften.  
 

Aftenens pris kun 175kr. Vel mødt – Gruppe 3 
 

Bindende tilmelding senest tirsdag den 15. december til  
 

Birte Larsen tlf. 30 24 46 16 eller på mail: birte_l@hotmail.com 

 

Jeg blev spejder  
Fordi min mor og far sagde, at det skulle jeg.  

Forhistorien var den, at der havde været en pigespejdergruppe på Bogø, men nu var 

pigerne blevet voksne og i mange tilfælde også flyttet fra øen, så spejdergruppen lå 

meget stille.  

Spejderværelset lå i vores hjem, og da min mor luftede tanken om at inddrage væ-

relset var der en af hendes veninder, som sagde, at det ville hun være meget ked af, 

fordi hun havde tænkt sig at genoplive gruppen. Som sagt så gjort, kort tid efter var 

spejdergruppen i gang igen. Nu var det piger på min alder, der var med. Alle pig erne 

fra min klasse (vi var 2) og en masse fra klassen over os.  

Vi kom selvfølgelig på lejr, lærte en hel masse om naturen, ting, som vi har haft glæ-

de af senere. Også det at lære at arbejde sammen for at nå et mål.  

 

Billedet er fra Grundlovsdag 1957. Hvor vi har haft flaghejsning. 

Gildehilsen Vibeke.   2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing. 

mailto:birte_l@hotmail.com
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Red. Birgit Lohse    

Kildevænget 12     

4990 Sakskøbing    

54704161 – 52242235    

                Mail: bogjlohse@gmail.com. 
 

AT HUSKE i DECEMBER:   

02. Julestue. 

24. Julehygge for Enlige. 

 

Og i JANUAR 2016:  Glædelig jul og godt nytår med 

10. Nytårstræf   tak for gode stunder i det gamle år 

11. Nytårsgildehal.   siger redaktøren. 

 

 

 TILLYKKE: 

 

 Den 9. december fylder Birgitte Mertz 85 år.

  
  

 Gildet ønsker hjertelig tillykke. 
   
 

 

  

 
 

 
JULESTUE afholdes den 2. december på Saxenhus. Alle oplysninger 

findes i Liljen November. 

På glædeligt Gensyn – siger Gruppe 2. 

 

 

 

JULEHYGGE for Enlige. 
Traditionen tro afholder vi sammen med Lions Club ”Julehygge for Enlige” den 24. 

december kl. 13.30-18.00. Og det foregår som sædvanlig i Lions Hus på Fabriksvej. 

Vi plejer at få sat ”navne” på de forskellige opgaver, når vi mødes til julestuen, og det 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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regner gildeledelsen også med, at vi får gjort i år. 

 

 

 
 

 

NYTÅRSGILDEHAL - 

Mandag den 11. januar 2016 kl. 19.00 på Saxenhus i den store sal. 

Vi starter, traditionen tro, med at ønske hinanden GODT NYTÅR med et glas 

champagne! 

Derefter går vi ind til Gildehallen, hvor Ingrid Poulsen skal aflægge  

væbnerløfte. 

I eftergildehallen vil der blive budt på 2 store stykker 

smørrebrød,  

drikkevarer medbringer man selv. - Derefter kaffe og 

lidt knas. 

Tilmelding skal ske gruppevis til Lilian på telefon  

54 75 70 22 eller på 

mail: Lilian@mail123.dk 

senest den 30. december. 

Rigtig god jul – og så glæder vi os til at se jer alle i det nye år. 

Gildehilsen gr. 1. - Lilian. 

 

PENSIONISTCAFÈ. (ref.) 

44 pensionister (incl. de fremmødte gildebrødre) mødtes den 28. oktober til pensio- 

nistcafè. 

Erik Petersen og Lise Autzen fra Støvmiderne kom for at fortælle og vise lysbilleder 

fra Sakskøbing. Erik er en rigtig god fortæller, og han tog os med på en tur rundt i det 

gamle Sakskøbing, altså som det var før hele byen blev revet ned og bygget op igen. 

Man kunne godt få det indtryk, når man ser billeder fra dengang – bygninger omkring 

Torvet og mange bygninger i Søndergade er forsvundet. 

Teknikken drillede lidt, der var elektrikere i huset, så strømmen forsvandt, men der 

var heldigvis nogen, der fik rettet op på det, så alle igen kunne høre. 

mailto:Lilian@mail123.dk
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I pausen blev der serveret 

kaffe og dejlige hjemme-

bagte muffins – godt gået  

Gruppe 3. 

Man kunne selvfølgelig 

have ønsket sig lidt flere 

deltagere, så en anden 

gang skal vi nok undgå 

en onsdag, da det er den 

dag byens pensionister 

går til gymnastik i hallen. 

Anni, Gruppe 2. 

 

 

 

PEBERBØF og PORTVINs aften den 6. november på Saxenhus. (ref.) 

35 spændte gildebrødre/ægtefæller mødte ind kl. 19. Hvordan ville en sådan aften 

forløbe?  

Hanne fra gruppe 2 bød velkommen, med en speciel velkomst til Flemming 

Olsen, som ville føre os ind i portvinens univers. 

Sang måtte der til, så vi startede med Optimistvisen. 

Flemming Olsen begyndte herefter at åbne forskellige flasker portvin. Vi fik peber- 

bøf med tilbehør serveret, og flaskerne med portvin begyndte deres vandring op og 

ned af bordene. Vi havde hver 2 glas tilrådighed (+vandglas), så vi kunne se forskel 

på portvinens farver. Vi spiste og drak, og stemningen steg i takt med indtaget. 

Flemming Olsen orienterede, under spisningen, om de forskellige arter af portvin. 

Efter spisningen sang vi: ”Regnvejrsdag i november” og gik derefter til kaffen. 

Vi fik vist lysbilleder fra portvinens hjem-

land (Portugal), og Flemming berettede 

om druernes vej fra stok til flaske, og om 

de mange typer portvin, der findes. 

Vi sluttede en meget spændende og fornø-

jelig aften med sangen ”Mødes og skil-

les”. 

Stor tak til Gruppe 2 for et rigtig godt ar-

rangement. Både festligt og berigende. 

Ref. Annelis Jensen, gruppe 3. 
  
Redaktøren hører i sin øresnegl, at der kunne være taget nogle rigtig gode og sjove 

billeder fra denne aften, - men det blev der altså ikke gjort, så derfor igen bare dette 

lille billede af portvinsflasken med dertil hørende glas – og vandglas. 
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JULESTUE for TELEFONKÆDERNE. 
Med nøjagtig en måned til juleaften samledes de tre telefonkæder samt ledere og 

hjælpere på vandrerhjemmet den 24. november.  

Keld bød velkommen og fortalte, at det var 35. gang Sct. Georgsgildet kunne invitere 

telefonkæderne til julestue.  

Det blev en hyggelig og stemningsfuld eftermiddag, hvor der blev serveret kaffe/the 

med lækre boller med pålæg samt vores egne medbragte æblekager. 

Keld havde engageret Søren Munck fra Falkevej til det musikalske, og der blev sun-

get godt med på de gamle julesange, ligesom der ind imellem var dæmpet musik, så 

vi kunne sidde og snakke lidt ved bordene, hvor hver kæde sad sammen ved hver sit 

bord. Iris havde igen i år lavet en lille juleting til os alle sammen. Tak for det, Iris. 

Efter kaffebordet takkede musikken af, og vi begyndte på bankospillet, hvor de hand-

lende i byen havde været gavmilde med gevinster, så det blev til rigtig mange banko. 

Flere kædedeltagere har efterfølgende tilkendegivet, at det havde været en dejlig ef-

termiddag, og alle fik ønsket hinanden en GLÆDELIG JUL. 

Ref. Birgit. Leder af Kæde 1. 


