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FARVEL OG GODDAG
Året er slut og et nyt tager sin begyndelse og som Kim Larsen så fint synger:

Fik du set det, du ville.....
Når et år slutter, tager vi som oftest livet op til revision og tænker på alt
hvad der er sket og hvad der kan komme til at ske.
Fremtiden kan man som bekendt ikke se men vi kan ønske..

At I alle får et fantastisk godt Nytår.
Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen

Lolland – Falster Distrikt

2020 - 2021

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:
2020
16. januar
5. maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing.
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde
torsdag den 16. januar 2020 kl. 18.30.
Sted: Saxenhus, 1. sal, lokale 122, Juniorsgade, 4990 Sakskøbing.
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 fremsendes pr. mail til Gildeledelsesmedlemmerne.
Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.
Prisen for traktement til mødet er kr. 60 pr. deltager, som opkræves af DGS.
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet.

Mødet starter med spisning kl. 18.30

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Kjeld Mikkelsen pr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk
senest den 13.01.2020.

Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Nytårsgildehal onsdag
den 8. januar 2020

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

De, som har glemt at tilmelde sig, men
gerne vil deltage, bedes straks give Besse
besked – besse.j@email.dk.
Debatlauget, Svende- og Væbnerlauget
samt Skleroselauget

Gildemøde mandag den 3. februar
Så er det tid til at starte op efter nytår.
Ledelsen har besluttet, at hvad der før
var et møde for ledelse og laugsformænd,
fremover skal være et møde for alle gildebrødre, da vi jo ellers næsten kun samles
til gildehallerne.
Så – kære gildebrødre – mød op
Januar
8.

Nytårsgildehal

Februar
3.
22.

Gildemøde
Februararrangement

Fødselsdage i
januar

mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00
i Ulvehytten.
Vi får en kop kaffe og en småkage, og får
vendt:
• Kommende aktiviteter i laugene og
gildet
• Hvad der ellers rører sig, og måske
gode ideer til nye aktiviteter
• Løst og fast fra gildeledelsen
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre
denne aften.

18.

Erik Bjerndrup – 75 år

Med gildehilsen
Gildeledelsen

Gildet ønsker hjertelig tillykke
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Julemødet den 16 december
Traditionen tro afholdt 34 gildebrødre (m/k)
julehygge i Ulvehytten. Efter at Susanne
havde budt os velkommen, satte vi os til et
festlig dækket bord og blev trakteret med to
slags sild og smørbrød.

Jeg må ikke glemme at nævne alle de forskellige snapse og øl som hjalp med at
højne stemningen, der var festlig lige fra
starten. Under spisning underholdt vi os
med livlig snak (meget højt) og julesang.

Til sådan aften må ikke mangle højtlæsning
af en julehistorie, som blev læst glimrende
af Gutte.

Aften sluttede med “Glade Jul“ og ”Spejderbror”. Det var en absolut vellykket aften
og alle gik hjem med følelsen af en god
oplevelse.
Tak til gildeledelsen for dejlig aften.
Ela

Og så kom aftenens højdepunkt: pakkespillet. Raflebægerne kom i gang og hver
slået sekser fremkaldte sejrsråb og glæde.
”Sikker voldsom trængsel og alarm “ vi
havde ved åbning af pakker. Heldigvis blev
ingen skuffet af indholdet.
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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

KALENDER, december 2019 og januar 2020
Søndag d. 1. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med!
Torsdag d. 12. december: Julestue kl. 18.30.
Torsdag d. 23. januar: Nytårstaffel kl. 18.30.

Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene tag venner, kolleger, familien og hunden
med på turen.
Søndag den 1. december 2018.
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

Julestue torsdag den 12. december.
Vi mødes på Skovvej 25, Nørre Alslev, kl. 18,30.
Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, hver
deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir indpakket
gave til en værdi af ca. 20 kr.
Du er mere end velkommen til at tage din samlever med!
Vi vil gerne høre, at du/I selvfølgelig kommer: tlf. 2619 9318. Mail: onae31@gmail.com

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Anja & Espen.

Nytårstaffel, torsdag d. 23. januar
kl. 18,30 - Bogfinkevej 37.
Traditionen tro, er det GildeClanen der står for aftenen og disker op
med, lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om det bliver w……………?
Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 12. januar på 2330 9343!
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug,
GildeClanen

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år!

Ovstrup SpejderCenter
”Amagerhuset” i Sørup på Falster
Se hvad der sker på Facebook!
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Ole's 50 års jubilæum
Hele 1. Nykøbing Falster gilde vil gerne ønske Ole Simonsen stort tillykke
med 50 års jubilæet.
På samme tid vil vi gerne takke Ole for hans store indsats i gildet. Lige fra
sct. Georgs weekender til Midtvejs træf i Amagerhuset og de mange og
gentagne ledelsesposter, hans engagement er ufortrødent og næsten
uendeligt. Ole trådte ind i gildet i januar 1970, og siden har det ikke
været småting der er sket. Både i gildebevægelsen og i spejder
sammenhæng er det blevet fagre nye verden, og det kan godt være at livet
var enklere dengang, han gik nytårs march i snestorm med korte bukser,
men vores gildemester har altid forstået at følge med, ikke mindst efter at
han måtte indvie en gildeclan, der kunne sætte lidt nymodens tanker i
gang.
Hele vores lille gilde ønsker Ole alt det bedste og satser på at de mange år
både som gildeledelse og gildebror absolut ikke er slut endnu.

Tillykke Ole
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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
Tirsdag d. 7 jan. 2020
Nytårsgildehal
Torsdag den 13. feb.
Gildemøde
75 år’s fødselsdag
Kjeld Mikkelsen 22. jan
5 år’s jubilæum
Jens Jørgensen 19. jan

Var der ikke er flere billeder
fra Jubilæumsfesten ??
Jo, og de ligger nu alle sammen her:

Sætternissen havde lavet uorden i en
sang, men vi fik hurtigt orden på den.
Vi spillede en anderledes pakkeleg den
endte godt alle fik en gave.
Jens

læste en

julehistorie for

os.

En hyggelig og festlig aften, alle
gildebrødre med nissehuer, dette var
adgangsbillet.
Dejlig gløgg og æbleskiver og flotte
juleborde
Mange tak til gruppe4
Lis Halling

2-nyk-f-gilde.weebly.com/25-aarsjubilaeumsfest.html

Referat fra julemøde den 12. Dec.
Til vort gildemøde var inviteret
repræsentanter fra Kudu, Engmose, DDS
og
FDF.
I anledning af vort 25 års gildejubilæum
ville de modtage en donation.
Vi havde valgt en gryde til bålet, Potjie
Pot.
Vi sang mange nye og gamle julesange

Vi fik den udleveret ved et lejrbål på
korpslejren ved Moesgård Strand 1960.
Jens Grane, korpsets stifter, sagde at vi
skulle lægge den i venstre lomme, og når
vi så havde gjort en god gerning, kunne vi
flytte mønten over i den højre lomme.
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

Redaktøren ønsker alle et godt nytår

Husk i Januar 2020:
Nytårsgildehal 8. januar kl. 18.30 på Saxenhus
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Referat fra årets julestue.
Årets store spændende begivenhed, da det gælder kampen om ”rullen”.
Rullen er meget eftertragtet, da den giver ret til at arrangere næste års
julestue……..!!
D. 3 december mødtes 32 glade gildebrødre i Lions Klubhus, medbringende diverse
drikkevarer og hver en lille pakke. Gruppe 2 havde sørget for at bestille en dejlig
julefrokost, og helt fra start var stemningen i top, snakken gik lystigt, og blev kun
afbrudt når vi stemte i med de gode gamle julesange. Det store spørgsmål efter en
veloverstået frokost, sluttende med risalamande var, hvem sidder med mandlen ??
Ingen meldte sig, så det var ikke på den måde ”rullen” blev givet videre. Nogen
havde nok lugtet lunten, og der måtte en lodtrækning til, før den heldige gruppe
kunne få overrakt ”rullen”. Stort tillykke til gr. 1.
Sammen med kaffen blev raflebægerne delt ud, der blev kastet terninger som gjaldt
det livet, der blev grinet, bandet og jublet indtil tiden var gået, og ja, nogen var
mere heldige end andre.
En god og hyggelig aften, så stor tak til gr. 2.

Ref. Lone
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