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Måneden er opkaldt efter Julius Cæsar.  
Ældre dansk navn: Ormemåned. 

I denne måned for 41 år siden blev webredaktøren født. 
 

Skal vi ikke ønske hinanden en rigtig dejlig sommer 
Forside: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 
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Lolland – Falster Distrikt 2020 - 2021 
 

DGM:  

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

  Mobil: 21 97 36 22 

DGK: 

Merete Nilsson 
 

Skovvænget 10, 4930 Maribo 

 
mereteogerling@gmail.com 

  Mobil: 24 36 61 41 

DGS:   

Jytte Peterson Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing jytte@peterson.dk 

  Mobil: 50 12 05 66 

DIS:   

Lone Andersen Granvænget 24, 4990 Sakskøbing lb.andersen@privat.dk 

  Mobil: 42 32 25 25 

DUS:   

Amy Jørgensen Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F. k@jak5.dk 
Mobil: 29 70 38 99 

Webredaktør: 
  

Espen Buch Kristensen Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 
   

Mødedatoer: 
 
 

2020 
 

 

16 September Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Maribo 
22 Oktober Fellowship Day. Arrangør distriktets netværksgruppe 
7 November I-Dag. Arrangør DUS-gruppe 
  
2021 
 

 

14 Januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing 
6 Maj Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing 
16 Juni Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo 
  

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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  Lolland – Falster Distrikt 

 

Referat – Friluftsgildehal Kråruplund den 17.6.2020 

En af de smukkeste og mest lune aftener i juni 2020 dannede rammerne for 

friluftsgildehallen på Kråruplund. 

Vi var af Distriktsledelsen på forhånd gjort opmærksom på, at aftenens forløb ville 

være lidt anderledes end sædvanlig pga. Corona krisen og de restriktioner, som ville 

være gældende på dagen. 

Da vi kom, satte vi stolene til gildehallen op i behørig afstand. 

Herefter gik snakken lystigt foran hytten. Tydeligt, at alle have lyst til og savnede 

gilde samværet. 

Ca. 40 gildebrødre fragilderne på Lolland/ Falster deltog. 

Efter heroldens anmodning gik vi alle ind i gildehallen via en fin sti markeret med 

lysposer. Der var i baggrunden tændt bål og der lød den dejligste klarinet musik, der 

også ledsagede os gennem gildehallen. 

Ved højbordet sad DGM Victor, DGK Kjeld og DGS Vibeke. Vibeke og Kjeld havde i den 

sammenhæng deres sidste opgave, idet der senere i gildehallen skulle indsættes nye 

på posterne som DGK og DGS. 

Victor indledte sin gildemestertale med at sige, at der i disse Corona tider var der jo 

emner nok at bekymre sig om og tage fat på, men han havde valgt at sætte fokus på 

fællesskaber og venskaber. 

Se på denne gildehal, som en ”frisk opstart” på vores fælles fremtidige gildearbejde.  

Gennem livet lærer vi mange mennesker at kende, det er nok nemmere at lære nye 

mennesker at kende i ungdommens år end i seniortilværelsen. I gildet har vi mange 

relationer og nogen har vi tættere relationer til end andre, alligevel er det vigtigt, at 

vi er opmærksomme på hinanden og vores venskaber, idet de forandres gennem 

årene. 
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Vores liv og familiemønstre ændres, vores fysik og sociale behov ændres og derfor 

må vi også indimellem justere forventningerne til hinanden, så fællesskabet og 

venskaberne kan bestå. 

Det udviklende venskab er et venskab, hvor vi udfordrer os selv i hinandens selskab. 

Her kan vi fint tage udgangspunkt i Gildebevægelsens værdier. At give og tage, bøje 

af om nødvendigt, sætte fokus på det vi er fælles om, gøre sig umage og reflektere 

over egen indsats og forventninger, er med til at sikre, at venskaber og fællesskaber 

bevares. Venskaber har eksisteret siden oldtiden, de er i nutiden og ser ud til fortsat 

at eksistere i fremtiden. 

Efter dejlig klarinetmusik holdt Hanne fra Sakskøbing gildet 5. min. Sct. Georg. 

Hanne tog udgangspunkt i highlights fra de sidste 3 måneder med Corona.  

Vi har været sammen på afstand. Sangen har skabt fællesskaber og aldrig har 

opfindsomheden været så stor for at skabe glæde i afstanden. Nogen har fundet roen 

til eftertænksomhed og tid til at mærke efter, hvor andre har tænkt, hvornår kan vi 

komme i gang igen og har savnet deres travle hverdag. 

Uanset reaktion er der ingen tvivl om, at der er sundt at stille sig selv spørgsmålene: ” 

Hvad er godt for mig?” og ” Hvad er godt for familien?” Mange har brugt naturen, 

fundet vej til skov og strand, overnattet i sheltere og fundet sammen i nye 

fællesskaber. Mange har, som noget nyt for dem, fået smag for naturen, hvilket er 

sød musik i en ”gammel spejder” og gildebrors øre. 

I vores spejdertid i ”jernalderen”  blev der skabt venskaber for livet. Måske har de 

nye oplevelser i naturen skabt grobund for nye spejdere og engang … nye 

gildebrødre? 

Ikke alle ønsker krammene tilbage i deres hverdag, men vi kan jo starte med noget, 

der positivt smitter langt mere end Corona. Send et stort smil til verden i denne ” 

Hold afstand tid”. 😊 😊 

Efter endnu en sang, blev Merete Nielsson fra Maribo gildet indsat i distriktledelsen 

som kansler og Jytte Person fra 2. Nykøbing blev indsat som Skatmester. 
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Kjeld læste Gildeloven. 

I eftergildehallen, hvor vi spiste vores medbragte mad, blev Kjeld og Vibeke takket af 

Victor for et godt samarbejde i distriktsgildeledelsen. 

Vi sluttede aftenen med at danne en stor kreds, hvor alle holdt en meters afstand via 

et stykke reb, mens vi sang ” Spejderbror – her er min hånd”. 

Tak for en dejlig genopstart på gildearbejdet. Rigtig god sommer til alle gildebrødre i 

Lolland/ Falster distrikt. 

Referent: Anne-Birthe Holm-Rasmussen, Sakskøbing Gilde.  
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Juni 
 

17. Friluftsgildehal i Krårup 

 

Juli 
 

Ingen arrangementer 

 

August 
 

12. Sommergildehal 
 

 

 

Fødselsdage i 

juni 

 
 

 

21. Jytta Christensen – 90 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdage i 

juli 

 
 

 

19. Inge Lehmann – 75 år 

 

Vi ønsker begge gildebrødre 

et hjerteligt tillykke 

 

 

Gildeting 2020 
 

Gildeledelsen har modtaget skriftligt svar 

fra 33 ud af 39 gildebrødre med tilkende-

givelse af, at gildetingets alternative afvik-

ling kunne godkendes.  

 

Dermed har Maribo-gildet fået ny gilde-

mester i Lena Holsko. Vi glæder os til på et 

tidspunkt, at kunne indsætte Lena ved en 

gildehal, hvor vi også kan få lejlighed til at 

takke Susanne for hendes store indsats for 

gildet.  

 

Gildeledelsen 

 

 

Sommergildehal 

onsdag den 12. august 
 

Afledt af Coronakrisen er der opstået et nyt 

fænomen i gildet (men forhåbentlig kun i 

år) – nemlig en (lukket) Sommergildehal, 

der afholdes onsdag den 12. august kl. 18, 

hvor den nye gildemester skal indsættes, og 

der skal optages 2 nye gilde-brødre. 

  

Vi ved endnu ikke, hvor gildehallen bliver 

afholdt, men det bliver enten i Ulvehytten 

eller i Sognets Hus. Uanset hvor, og hvis 

vejret tillader det, håber vi at kunne holde 

den udendørs. 

  

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Der kommer en ”rigtig” indbydelse i Liljen 

i august, men med meget kort tilmeldings-

frist, så nærværende information gives blot, 

for at man allerede nu kan reservere datoen. 

  

Med gildehilsen 

og ønsket om en god sommer til alle 

 

Naturlauget 

 

 

God sommer 
 

Gildeledelsen ønsker alle gildebrødre en 

god sommer, og håber inderligt, at vi kan 

ses under mere normale forhold efter 

sommerferien.  

 

Det nye program vil blive udarbejdet, så 

snart vi kender lidt mere til omfanget af 

eventuelle kommende restriktioner.  

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 
 

 



8 

 

1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43 

E-Mail: osscout@gmail.com  

 

Nu er vi klar igen (håber vi) og alle er ved godt mod så 
vi med de nødvendige forholdsregler kan ses igen - vi 

lægger ud med vores arrangement som aftalt i juni, 
med - 
 

Aftentur til Nørre Alslev Bevægelsespark!  
Torsdag den 11. juni kl. 18.00, hvor vi mødes - 

 på Skovvej 25, hos Anja og Espen.  
 

Espen tænder op i grillen og Anja fabrikerer kartoffelsalat og en 
mixsalat, så du skal til eget forbrug medbringe drikkelse, kød, 
fisk eller? til grill!  
 
Vi besigtiger og afprøver bevægelsesparken, der kun ligger et 
stenkast fra Anja og Espens residens, mens grillen varmes op! 
 
Da det er længe siden vi har kunne mødes er der en del at 
snakke om og fortælle, men vi kan nok få et par minutter til 
lidt kalendergymnastik og ideer til fødselsdagsgildehallen den 
12. november.                    
                                                                              Jeg glæder mig til vi ses Ole S. 

                                                          
                                         

  
  

     "Amagerhuset" i Sørup på  
        Ovstrup SpejderCenter 
 
Nu skulle der også være mulighed 
for at der hen over sommeren igen 
kan igangsættes aktiviteter på 
centeret.  
       Gildeliv er også friluftsliv!       
 Se mere på nettet om   
                             "Ovstrup Spejdercenter" 
             
                                  

KALENDER, juni, juli og august 2020: 

Torsdag d. 11. juni:  Aftentur, Nørre Alslev Bevægelsespark mm. 

Torsdag d. ? aug./sept.: Gildemøde i det fri? - Aftales når vi mødes! 

Evt. andre arrangementer, friluftsgildehal, distriktsarrangement mm.  

se nærmere i Liljen. 
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 2 - n y k - f - g i l d e . w e e b l y . c o m / 2 5 - a a r s - j u b i l a e u m s f e s t   

 

Den nye Gildeledelse har haft sit første 

møde den 19. maj 2020. 

Programmet for Gildeåret 2020 – 2021 

er under udarbejdelse og vil blive frem-

sendt snarest til alle gildebrødre pr. mail.  

Til de gildebrødre, som ikke har mail, for-

venter gildeledelsen, at jeres gruppe sør-

ger for at bringe programmet frem til de 

”mailløse” gildebrødre. 

Grupperne fortsætter uændret, og gilde-

brødrenes tillidsposter er tildelt efter 

notatet til Gildetinget, fremsendt pr. 

mail den 3. april og godkendt den 7. 

april, mail fra Martin den 16. april. 

Gildets første gildemøde bliver torsdag 

den 20. august 2020 og vil blive holdt 

som Friluftgildehal. 

Gruppe 4, som havde Sct. Georgs Gilde-

hallen den 24.april 2020, får selvfølgelig 

lov til tilrettelægge gildehallen den 20. 

Opslagstavlen  

Torsdag d. 20. august 

Friluftsgildehal 

 

 
 

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. 

2. Nykøbing F. Gilde 
2 - n y k - f - g i l d e . w e e b l y . c o m  

 

august. På gildehallen vil den nye gildeme-

ster blive indsat.  

Gruppe 4 vil senere meddele, hvor Friluft-

gildehallen skal være. 

Vort gildet skal have en ny repræsentant i 

Netværksgruppen.  

Netværksgruppen tilrettelægger gilder-

nes FellowShip Day, og gruppen består af 

2 gildebrødre fra Sakskøbing, 1 fra Ma-

ribo, 1 fra 1.Nykøbing og 2 fra 2. Nykøbing.  

Da jeg er blevet ny gildemester fratræder 

jeg min tillidspost i Netværksgruppen og 

beder en gildebroder fra vort gilde om at 

melde sig til Netværksgruppen. 

Den 17. juni 2020 holder Distriktet friluft-

gildehal på Kråruplund, hvor Jytte Peter-

son bliver indsat som ny distriktsgildeskat-

mester, og Kjeld Mikkelsen afgår som di-

striktsgildekansler. Alle er velkommen.  

Se indbydelsen andet sted i Liljen. 

Med gildehilsen 

Kjeld Mikkelsen 

gildemester. 

 

 

 

 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/25-aars-jubilaeumsfest.html
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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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 

 

 Peer Hansen fylder 60 år den 21. juli  

 Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen 

 

 

Jeg vil gerne takke Sakskøbing Gilde  

for opmærksomheden ved mit 25 års gildejubilæum. 

Gaven var 6 af disse Lyngby stager – alle i blå, 

som er yndlingsfarven. 

Tusind tak alle sammen. 

 

Gildehilsen, Lone 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwYf6o5PhAhU9i8MKHSyYCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://pluspng.com/det-danske-flag-png-7846.html&psig=AOvVaw3FEp882vIl0uA8AvZEAV-g&ust=1553259283781593
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.lyngbyshop.dk/products/lyngby-stagen-6-5-cm-klar-glas&psig=AOvVaw28HMcp-vVXvAYbnzj1dncP&ust=1589973216277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiq-vblv-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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En sommerhilsen: 

Denne sætning: ”Det er en mærkelig tid vi lever i!”, har vi hørt igen og igen. 

Og det er underligt – at være hjemme hele tiden uden kontakt til sine kære eller andre nære personer. 

Nogle føler det som at leve i en osteklokke, andre som i et fængsel, andre føler ensomhed og andre igen 

nyder roen! 

Fælles for os alle er, at det føles som en venten – men en venten på hvad? 

At verdenen/Danmark åbnes – til at komme på arbejde, til at se sine kære, til mødes andre i fritiden, til at 

fare rundt igen eller ja, listen er uendelig – men det handler vel om at glæde sig til noget, at få fyldt sin 

hverdag med små eller store oplevelser. 

Det er næppe den samme verden, vi åbner op til – og fremtiden er der INGEN af os der kender!  

 

 

Lige nu er det facetime, et opkald, en sms eller en mail, som er kontakten til andre – og husk uanset hvem 

vi er, er der ikke noget bedre end at få en lille hilsen. 

I gildet skal vi nok hen i september/oktober før vi mødes – grupperne kan måske ses i august, men det 

vigtigt, at vi fortsat viser hensyn til hinanden – smitten er der et sted! 

I gildeledelsen vil vi sidst i maj lave vores nye årsprogram ud fra ønskerne fra de enkelte grupper. Og på et 

tidspunkt vil I selvfølgelig få den lille folder. 

 

Det er som om, vi har ferie hele tiden og alligevel ikke – men I ønskes i al fald alle sammen: EN RIGTIG GOD 

SOMMER. 

På gildeledelsens vegne 

Hanne  

 

Opfordring fra gildeledelsen: 

Vær opmærksom på at Distriktet forventer at afholde FRILUFTS GILDEHAL den 17/6 

på Kråruplund. 

Hvis … håber vi på, at rigtig mange gildebrødre bakker op om dette altid 

stemningsfyldte arrangement. 

Læs om det andet sted i Liljen. 

 

 


