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Når skoven bli’r sort, står vinteren på spring.
Det er tid til at vente og mindes,
mens små snefnug dansende hvirvler omkring,
fortæller at friheden findes.
For frihed består i foranderlighed,
i årstiders skiftende mode,
i folkenes tillid og kærlighed
til, at der er liv på vor klode.
Hør vinden hvisker...
Den hvisker om frihed.
I begejstringen over de blomstrende hegn
såvel som de iskolde vinde,
i trygheden, at efter sol kommer regn,
er freden og frihed at finde.
For så kan vi klare den skiftende tid
og åbne op vores øjne.
Vores nordiske ildsjæl - det frie liv,
det milde, det barske, det nøgne.
Hør vinden hvisker...
Den hvisker om frihed.
Digt af en kollega’s afdøde mor

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen
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Lolland – Falster Distrikt

2018 - 2019

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:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2019
9. Maj.
17. september
24. Oktober.
2. November.

Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet.
Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing.
Fellowshipday.
I-Dag i Haslev.

2020
16. januar
5. maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Udvidet gildeledelsesmøde
onsdag den 6. februar
Alle laugsformænd, herolder og redaktøren
mødes med gildeledelsen onsdag den 6. februar kl. 19 i Ulvehytten for at tale om det
kommende års aktiviteter m.m.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Hvis du, som laugsformand, er forhindret i
at deltage, så send gerne en anden fra dit
laug, så vi kan høre om jeres aktiviteter og
eventuelle planer for det kommende år.
På glædeligt gensyn
Gildeledelsen

Kulturelt arrangement
lørdag den 23. februar

Februar
6.
23.

Udvidet gildeledelsesmøde
Februar-arrangement

Kulturelt laug har i lighed med tidligere år
arrangeret en spændende eftermiddag for
gildebrødre med ledsagere. Den finder sted
lørdag den 23. februar kl. 13 til ca. 16.30
i Ulvehytten.

Marts
11.

Gildeting

Fødselsdag i
februar

25.

Ole Christensen - 60 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Først vil der være spisning. Menuen står på
sild, ristaffel med spændende tilbehør, og
herefter kaffe med chokolade. Dernæst vil
Tine Vinther Clausen fortælle om sit liv
som iværksætter, aktiv i Nørregadeteatret,
byrådsmedlem og formand for Kultur- og
Friluftsudvalget i Lolland Kommune.
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Pris 100 kr. inkl. snaps. Øl og vand kan tilkøbes. Tilmelding senest den 15. februar
til Besse på besse.j@email.dk eller tlf.
60651838.
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre til
denne eftermiddag.
Med gildehilsen
Kulturelt laug

Nytårsgildehal den 8. januar
hos Vin & Velsmag

Merethe holdt 5 min. Sct. Georg. Fortalte
om, hvordan alle husene i Mini-byen bliver
lavet; tagsten, mursten osv. Husene er bygget i målestok 1:10. Det er tro kopier af,
hvordan husene så ud i gamle dage. Domkirken er ved at blive bygget, og bliver bygget på stedet ved biblioteket. Alle der hjælper til i mini-byen er frivillige. Mini-byen
har fra den 1. januar fået nyt værksted i det
gamle fjernvarmeværk.
Derefter læste Ella Spejderloven. 2 gildebrødre havde haft fødselsdag den 1. december; Leif blev 70 år og Merethe 65år. Hver
fik en flaske vin. Tillykke.

Der var 27 tilmeldte gildebrødre og gæster.
Besse bød velkommen til os allesammen,
og ønskede os et godt nytår.

Så blev der afholdt gildehal. Gildemesteren
bød velkommen til et nyt år og takkede for
det gamle. Gildemesteren læste derefter et
stykke op fra en bog med historier fra Lolland. Der var 32, der havde fortalt noget om
gamle dage. Der var bl.a. en fra Anderstrup,
som havde fortalt om den lollandske muld;
det passede godt til denne aften.

Efter gildehallen bød Michael Gullits velkommen. Han præsenterede os for 7 forskellige vine og hertil en lækker tapas med
7 forskellige retter fra Folkets Hus, som
passede til hver enkel vin. Michael Gullits
fortalte om hver vin og fra hvilket område/
vinmark, vinen kom fra, om fremstillingsprocessen, og om hvordan vinen opbevares
i tønder eller store ståltanke. Ved hvert enkelt glas vin var det vigtigt at dufte til den
og se på farven.
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Vin og velsmag sælger vine til forskellige
hoteller, restauranter, på nettet og til folk,
der kommer i forretningen. Billigste vin
koster 100 kr. for 3 stk., mens den dyreste
koster 6.500 kr. De tilbyder også gavekurve til enhver anledning.
En super vellykket aften. Tak til Michael
Gullits og til Kulturelt laug for denne fantastiske aften med lækre smagsoplevelser.
Connie
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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

KALENDER, februar og marts 2019
Torsdag d. 21. februar: Gilde Bowling kl. 18.45.
Torsdag d. 21. marts: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Lørdag d. 16. marts : Generalforsamling Ovstrup Spejdercenter.
Nytårsgildetaffel, blev afholdt på Bogfinkevej med et pænt fremmøde. Efter gode
nytårsønsker og en lille snak om små og store ting, ikke mindst "Amagerhuset", kunne
vi indtage vore pladser ved et veldækket bord, hvor de efterhånden sædvanlige, ret så
store, wienerschnitzler mit dem gansen molewitten, blev nydt i fulde drag.
Vi fik også under kaffen ordnet et hængeparti i vor datoplan og et par småting mere
inden vi mætte og veltilfredse kunne drage hver til sit.
Tak til GildeClanen og værtsparret for en rigtig hyggelig aften.

*************************
Gilde- Bowling, torsdag d. 21. februar.
Vi mødes hos Super Bowling på Marielyst kl.18,45
og er klar til, at tage banerne i brug fra kl. 19-21.
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen, som Espen sikkert vil prøve at forsvare, er i
spil,
så mød op til en hyggelig aften.
Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen.

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

Indkaldelse til gildeting!
Der indkaldes herved til ordinært gildeting,
torsdag den 21. marts 2019, på Bogfinkevej 37, kl.19,
med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen
i hænde senest den 7. marts 2019.
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles
medlemmerne senest 14 dage før tinget.
Traditionen tro vil der kl.18, være Gule Ærter med det hele til sædvanlig
overkommelig pris.
Tilmelding til ærterne på Ole S. tlf. 23 30 93 43 eller mail: osscout@gmail.com
Kan du ikke tåle gule ærter er du velkommen til at tage din egen mad
med, samværet er det vigtigste. Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.
Gildeledelsen.
****************

Ovstrup Spejdercenter
”Amagerhuset” i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 6130 6837
Støt foreningen Ovstrup Spejdercenter og bliv medlem!
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller 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
19.februar Gildemøde
Torsdag den 14. marts
Gildeting
----------

Tillykke med de 65 år
Amy Jørgensen 16/2

Nytårs Gildehal 2019.
Dette års gildehal, blev igen i år holdt på
Chalottes K`s spisestuer. Vi var 32
fremmødte denne aften, efter vi havde
hilst på hinanden, gik vi ind til
gildehallen.
Vi startede med at mindes POP, en mild
gildebror er gået hjem. Vores tanker går
til familien.

diskriminerende. Ikke noget vi havde
tænkt kunne være anstødende.
Efter gildehallen blev vi igen, beværtet
med alletiders menu, RejecocktailEnebærgryde med mos og to slags salat,
vi sluttede af med kaffe og dejlig kage.
Undervejs blev der sunget sange fra de
vedlagte hæfter, alle hyggede sig og
snakken gik lystigt ved bordene.
Med tak for det gamle år, siger vi
goddag og er klar til at favne det nye år,
med alle gildebrødre. Stor tak til gr.2 for
en dejlig og hjertevarm aften.
Med gildehilsen
Susanne N. gr. 3

Gildemødet den 14. februar er
flyttet til tirsdag den 19. februar.

Vi havde denne gang, den store
fornøjelse, at kunne byde tre nye
velkommen Marianne og Kristian og
Inge, vi kunne også byde velkommen
tilbage til to tidligere gildebrødre Anni og
Jørgen, vi glæder os til fremtidige møder
med jer.
I årets gildemester tale, kom Martin ind
på den ændring/angst, som nogle kunne
have i liner fra sange, som mange af os
kender fra barnsben(-en ungblond pige),
nogle havde fået den tanken at den var
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Tine Perlt fortæller om sin sejltur med
sejlskibet "Oceans of Hope" fra Europa
over Atlanten til Sydamerika.

Tine har sygdommen Sklerose, og hele
besætningen på skibet havde Sklerose.
Man fokuserer kun på: "alle kan noget".
Gruppe 1.
Gildeting den 14. marts 2019
Forslag, der ønskes behandlet på
gildetinget, skal være Gildemesteren i
hænde senest 20. februar.
Dagsorden inkl. evt. indkomne forslag vil
blive sendt/omdelt inden gildetinget.

Solveig og Carsten på tur jorden rundt
med Costa Luminosa.
Vel mødt
5/1 fløj til Venedig med bus til havnen, hvor vi mønstrede
på skibet, dog uden Carstens tøj da den ene
Gildeledelsen
kuffert ikke kom på bagagebåndet i Venedig, de der manglede også 42 andre kufferter. + 1 ˚.
6/1 Bari SydItalien Carsten køber lidt tøj, stadig julepynt i gaderne, flot by. + 5˚.
Vi passerer mellem Italien og Sicilien Etna med sne på toppen og senere passerer vi vulkanen Stromboli
med røgfane, den stikker alene højt op af havet.
8/1 ankommer til havnebyen ca. 25 km udenfor ROM, er på rundtur i hele den indre by med dens
fontainer, søjler flotte kirker heraf Pantheon som er udsædvanlig flot, til sidst Vertikan staten, her
begyndte det desværre at regne og havde ikke tid til Peterskirken + 8˚.
10/1 her ankommet til Marseille går ikke i land pga. guljakker + 5˚.
11/1 Barcelona + 1 ˚.
13/1 Casablanca som vi besøgte for et par år siden så vi blev på båden + 8˚.
15/1 Santa Cruz på Tenerife her var vi en tur på El Teide 3700 m over havet i høj flot sol + 10˚ kom forbi
observatoriet som Europa har tilfælles og sluttede men en tur i byen, hvor folk nyder det gode vejr + 20˚.
21/1 Recife i Det nordlige Brasilien denne by har alle dage haft forbindelse til Europa vi sejlede hertil
mellem Cap Verde øerne. Byen har store floder som er forbundet med mange broer, byen kaldes også
Brasiliens Venedig, en tur rundt i byen viste mange flotte gamle palæer fra 1800 tallet + 25˚.
25/1 ankommer til Rio de Janeiro og er her 1 1/2 dag så vi kan komme ud at se byen, vi oplever første gang
at solen kl. 13 nøjagtigt over os står skyggerne præcist lodret ned. + 30˚.

8

Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

At huske i februar måned 2019:
Ingen arrangementer anmeldt
At huske i marts måned 2019:
14. marts Gildeting på Saxenhus

Sten Petersen fylder 70 år 1. februar 2019
Gildet ønsker hjertelig til lykke med dagen.
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Referat fra nytårsgildehal på Sognegården i Sakskøbing.
Ca. 20 gildebrødre var mødt til gildehal på sognegården. Gildemester trak Champagne op og vi hilste på
hinanden.
Så var der gildehal med optagelse af et nyt medlem af gildet. Herefter var der gildemester tale som var
delt med kansleren og gildemesteren. Kansleren kikkede tilbage på året og gildemesteren talte om bl.a.
fremtiden og de mange mærkedage som findes.
Sct. Georges 5 minutter tog Anni sig af. Hun fortalte om sine oplevelser på Vipo retten 2018. Jeg synes
personligt at det var super godt, både historien og nu tiden. Det der er godt dengang, er vel også in i dag.
Så var der smørrebrød/kaffe/kransestykke til super godt.
Vores bevægelses apparat, hukommelse, hjerne med blev sat på prøve af Gerner. Vi prøver næste år
igen.
Ref. Peer
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