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Kom maj du søde milde, er nok en sætning vi alle kender! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men hvad er der nu med maj måned, jo vi ryster vinteren af os og kommer så meget 

mere udendørs og drømmen om sommeren kommer nærmere…. 

 

Solen får mere magt og vi sidder gerne ude og nyder varmen, varmen som trænger 

langt ind i kroppen men også helt ind i sindet, solens stråler kan lindre smerter på 

mange måder. 

 

Solen er som bekendt også energigiver til planter, så alt eksploderer nærmest når 

solen får magten. 

 

Solen giver også os mennesker energi, straks som solen kommer frem på himlen, ser 

man havefolket pible frem og snart er der plantet, sået, slået og revet overalt. 

 

Rigtig god maj til Jer alle 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Forside: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 
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Lolland – Falster Distrikt 2017 - 2018 
 

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:   

Solveig Garsdal Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing solveig@joyzer.dk 

  Mobil: 41 58 72 47 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør: 
  

Espen Buch Kristensen Riserupvej 5, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 

 
 

 

 

 Mødedatoer:
2018:

8. maj. 
14. Juni. 

Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet. 
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Der indkaldes til Distriktsgildeting den 8. maj 2018 kl. 19.00. 
Sted: KUDU-hytten, Poul Martin Møllers Vej 3B, 4800 Nykøbing F. 

 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent og protokolfører.  
2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 
3. Forelæggelse af distriktets regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for de kommende 2 år: 

 DGS er på valg – er villig til at modtage genvalg. 
 DGK er på valg – er villig til at modtage genvalg. 
 Valg af: 
 DUS og DIS. 

7. Valg af revisor og suppleant, valgene gælder for 1 år. 
8. Drøftelse af arbejdet i gilderne. Herunder visioner for fremtiden. 
9. Eventuelt. 

 
 

Distriktets GM, GK og GS skal melde fra til Gildetinget. 
Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager. 
Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til. 

Inden gildetinget er der spisning kl. 18.00.   
 

Distriktsgildeledelsen vil gerne have, at gildebrødre, der ikke har ledelsesposter, 
også deltager i Gildetinget.  

Distriktet betaler for maden. 
 
 

Til- og framelding til spisning senest den 2. Maj 2018 til DGK Kjeld Mikkelsen 
mail: kjeldmik@post7.tele.dk 

 
 

Ved valg af nye distriktsgildeledelsesmedlemmer vil der efter gildetinget  
blive en kort gildehal med indsættelse af nyvalgte ledelsesmedlemmer. 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Maj 
 

  5. Tur til Kramnitze Pumpestation 

18. Nattergaletur 
 

Juni 

 

14. Friluftsgildehal på Kråruplund 
 

 

Jubilæum i 

maj 

 
 

13. Helge Lund – 50 år 

 

Gildet ønsker stort tillykke 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Helges jubilæum vil blive fejret i forbin-

delse med Friluftsgildehallen på Krårup-

lund den 14. juni, hvor Maribo Gildet er 

vært ved et glas bobler inden gildehallens 

start. 
 

Gildeledelsen 

 

 

Tur til Kramnitze 

lørdag den 5. maj 
 

Den 5. Maj har Spejderlauget arrangeret en 

tur til Kramnitze Pumpestation. Vi mødes i 

Spejdervænget kl. 9.30 med en madpakke. 

Her samler vi os i biler, og kører til Kram-

nitze. Der er aftalt en rundvisning på ca. 1½ 

time. 

 

 
 

Efter endt rundvisning, kører vi til ”minde-

stenen” i Rødby Fjor for at indtage den 

medbragte mad. I tilfælde af dårligt vejr 

kører vi tilbage til Spejdervænget for at 

spise. Vi forventer at slutte kl. ca. 13.30 – 

14.00. 

 

 
 

Tilmelding til Besse, hvis du/I har lyst til at 

deltage. Enten pr. mail (besse.j@email.dk)  

eller telefon (60 65 18 38). Det er altid rart 

at vide, hvem vi venter på. 

 

På glædeligt gensyn 

Spejderlauget 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:besse.j@email.dk
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Nattergaletur fredag den 18. maj 
 

Vi mødes i Blans Havn kl. 18.30, hvor vi 

griller pølser. Egne drikkevarer (herunder 

kaffe) medbringes. 

 

Herefter går vi på diget langs Kelvigen og 

en tur rundt i skoven, hvor vi håber natter-

galene giver koncert. 

 

Tilbage i Blans Havn serveres en lækker 

kage til vores kaffe. Pris 20 kr. 

  

Tilmelding senest den 12. maj til 

Susanne – 23 96 84 06, sb@mkpost.dk.   

  

Med gildehilsen 

Naturlauget 

 

 

Tur til Bøtøskoven den 8. april 
 

På årets allerførste rigtige forårsdag søndag 

den 8. april havde Naturlauget inviteret til 

en vandretur i Bøtøskoven på Sydfalster.  

Høj, flot blå himmel og omkring 13 grader, 

men det føltes meget varmere. 

 

Vi var 11, der valgte at få oplevelsen, og 

det var der bestemt ingen, der fortrød. Vi 

gik 7,5 km, og undervejs mødte vi både 

skotsk højlandskvæg og vilde heste. Ingen 

af dyrene var dog særligt vilde, så vi kom 

rimelig tæt på, især på køerne. 

 

Ved frokosttid spiste vi vores medbragte 

madpakker på nogle bænke og borde ved 

noget, der kaldes ”fårevasken”. Jeg ved 

ikke, hvorfor man vaskede fårene, men det 

gjorde man altså. 

 

Det var en dejlig dag, som man godt kunne 

unde andre også at have deltaget i. 

 

Per Kobbernagel 

 

mailto:sb@mkpost.dk
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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  

 

 

Sct. Georgs aften, blev holdt hos Beate og Leif i den ny renoverede stue, hvor vi ved 

det veldækkede bord indtog en kulinarisk oplevelse, mørbradgryde m. tilbehør, kaffen 
og den lækre hjemmebaget tærte m. is. 
Gildemesteren bankede i bordet og Anja oplæste højtideligt Sct. Georgs budskabet, 
løftet blev fornyet, efter lidt hyggeligt snak, gik vi over til kalendergymnastikken. 

Tak til Beate og Leif for en god aften. 
 

Aftentur til Kettinge og Frejlev!  
Torsdag den 7. juni kl. ca. 18.00. 

 

Kirsten Ring har inviteret os til, at vi i forbindelse med aftenturen, kunne 

spise vores medbragte på matriklen i Frejlev! 
I Kettinge grusgrav er der lavet et smukt aktivitets område med mulighed 
for en lille rundtur mm.  

Vi mødes ved P-pladsen, evt. afhentning aftales mm. Jeg hører gerne om 
hvem der kommer!             Vi ses Ole S. 
 

 *************************************** 
   
Distriktets Friluftsgildehal på Sydhav Divisionens ejendom 
"Kråruplund" den 14. juni, er et besøg værd, der er en smuk 
natur lige ned til vandet til en lille tur i området inden 
gildehallen evt. med madkurv. Programmet kan du læse mere  
om her i Liljen! 
  

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

Sydhav Divisionens 100 års jubilæumslejr i uge 28, afholdes på 
Ovstrup SpejderCenter i Sørup, hvor der i vores fælles forening, 
knokles for at få de fysiske rammer på plads, programmet har 
jeg i skrivende stund ikke styr på, men der må vel være en 
besøgsdag evt. lejrbål, som er værd at deltage i. Jeg vil 
rundsende info senere!   O:S:  

 
 
 

Ovstrup SpejderCenter 

"Amagerhuset" 
kan du læse mere om på nettet! 

KALENDER, maj, juni og juli 2018: 

Torsdag d. 7. juni:  Aftentur Kettinge grusgrav og Frejlev. 

Torsdag d. 14. juni: Friluftsgildehal på Kråruplund, se her i Liljen!   

Uge 28: DDS Sydhav Divisionens  jubilæumslejr "Vipporetten" 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

I det hele taget synes jeg, at der er meget 

inspiration at hente i 2. Gilde, og det er jo 

dejligt. 

Nå, men vi havde en hyggelig aften som 

sædvanligt, hvor der også kom kaffe og te og 

kage på bordet. 

Vi sluttede aftenen ned vores 'nye” sang': 

”Spejderbror”, her er min hånd...”, og det lød 

som om de fleste kender sangen, så det gik 

også fint. 

Tak for en hyggelig og vellykket aften. 

LIP        Gruppe 1. 

 

Fra den afgående! 

Efter 6 år med mange gode oplevelser, blev 

det min tid til at gå på ”pension” Der har 

været gode og enkelte mindre gode 

oplevelser. Det der står tilbage er en stor 

glæde for den store opbakning, fra hele 

gildet, til arrangementer både internt og 

eksternt tak for det. Martin Sønderskov tager 

over, stort held og lykke til dig. 

Gildehilsen 

Flemming 

 

 

 

Referat fra Gildeting en 15. marts 2018 

Så er det fyldige og fine referat fra selve 

Gildetinget kommet, og vi kan alle på 

skrift følge med i 2. Gildes årlige 

aktiviteter. Dejligt, at der er opbakning til 

vores arbejde, og at vi altid møder så 

talstærkt op. 

Til at starte på fik vi en fin karryret med ris 

og andet tilbehør, som der var rift om – 

tak for det hele. 

I 2. Gilde kan vi bare det der med mad og 

hygge – og når der er 'fine' 

arrangementer, så skal jeg da lige love for, 

at der bliver drøftet frem og tilbage om 

menu, priser, levering osv. Selv er jeg igen 

efter mange år begyndt at bage boller, og 

det er da skønt at blive inspireret også til 

den slags. 

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. 17 Maj 

Gildemøde 

Lørdag d. 26 

Udflugt 

Torsdag d. 14 Juni 

friluftsgildehal 
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