
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er forår og sommeren er på vej, men  

mange ting er stadig forandrede i vores  

hverdag…..den der lille nederdrægtige virus  

med navnet Corona er desværre blevet en del  

af vores liv, men livet skal leves og vi har nu 

indordnet os på en tilværelse, som for manges 

vedkommende ser meget anderledes ud. 
 

Men måske har den også ført lidt godt med sig …. 
 

Vores natur har sikkert fået flere besøgende, børn og voksne gør meget 

andet end se TV/Ipad, der er skabt omsorg for hinanden på nye måder, 

vi gør en masse nye ting i store fællesskaber - men hver for sig. 
 

Al den tid vi før brugte for at blive underholdt, den skal vi finde nye måder at bruge i et begrænset 

samvær. Vi arbejder på nye måder – og vores sædvanlige sociale aktiviteter er nærmest nul, hvilket gør 

det muligt at tænke ud af boksen. Der ses mange sjove/kreative tiltag indenfor flere felter, så vi får nok i 

fremtid der er med afsæt i ”Coronatiden”.  
 

Men der er selvfølgelig også savn og afsavn – triste historier om mennesker der bliver syge og ikke får 

mulighed for at sige ordentligt farvel til deres kære. 

Forhåbentlig er I og alle Jeres kære raske og snart kan vi vel se frem til et GENSYN. 
 
 

Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

72. årg Maj 2020 Nr. 5 
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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: 

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 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 
 

 

5. maj Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing. 
  
  

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Lolland – Falster Distrikt 

 

 

På grund af Coronavirus restriktionerne påtænker Distriktsgildeledelsen at gennemføre 

Distriktsgildetinget den 5. maj 2020 digitalt, ligesom 1. Nykøbing, 2.Nykøbing og Maribo gilderne 

har gjort. 

 

Distriktet skal vælge en ny skatmester og kansler, idet den nuværende skatmester og kansler ikke 

genopstiller. En gildebroder fra 2. Nykøbing har meldt sit kandidatur til skatmesterposten, men 

distriktet mangler en kandidat til kanslerposten. 

 

Distriktsgildeledelsen opfordrer kraftigt en gildebroder fra 1. Nykøbing, Sakskøbing eller Maribo 

gilderne til at melde sig som kandidat. Distriktsgildeledelsen kan først være aktiv, når en ny DGK er 

valgt. Det betyder bl. a., at distriktet ikke kan være med til at gennemføre Fellowship Day og heller 

ikke yde økonomisk tilskud, før en ny distriktsgildekansler er valgt. 
 

Maj 2020. 

 

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 
 

15 Nattergaletur 

20 Sct. Georgs gildehal 

 

Juni 
 

17 Friluftsgildehal i Krårup 
 

 

Nattergaletur  

fredag den 15. maj 

  

Nattergaleturen afholdes i år i Kettinge 

Grusgrav, hvor vi mødes kl. 18.30 og griller 

pølser. Egne drikkevarer medbringes (også 

kaffe). 

  

Troels Jørgensen har lovet at komme og 

fortælle lidt om området, hvorefter vi går 

en tur, og håber at høre nattergalen. 

  

Lauget medbringer lækker kage til kaffen. 

Pris 30 kr. 

  

Tilmelding senest den 11. maj til 

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

  

Gennemførelsen er naturligvis afhængig af 

forsamlingsforbuddet til den tid. 

  

Med gildehilsen  

Naturlauget 

 

 

Sct. Georgs gildehal 

onsdag den 20. maj 

  
Naturlauget indbyder hermed til Sct. 

Georgs gildehal 

  

onsdag den 20. maj 2020 kl. 18.30 
i Ulvehytten (bemærk nyt sted) 

 

Arrangementets gennemførelse er naturlig-

vis afhængig af, at forsamlingsforbuddet på 

10 personer til den tid er ophævet, og for 

ikke at sidde for tæt, vil hele lokalet blive 

taget i brug til gildehallen. 

  

Gildehallen er lukket, bl.a. fordi der vil 

være svendeoptagelse. 

  

Gæster er velkomne i eftergildehallen, og 

vil under gildehallen kunne opholde sig i et 

tilstødende lokale. 

  

Pris kr. 80,00 inkl. drikkevarer. Menu: 

Lækre landgangsbrød, kaffe med kage. 

  

Tilmelding senest den 14. maj til 

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

  

Med gildehilsen 

Naturlauget 

  

 

Foredrag om dåseringe den 2. maj 

er aflyst 
 

Det annoncerede foredrag om dåseringe, 

der skulle have fundet sted den 2. maj, er 

aflyst. Ny dato er pt. ikke fastlagt. 

 

På gildeledelsens vegne 

Susanne 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:sb@mkpost.dk
mailto:sb@mkpost.dk
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmal 

  

Alt er ikke som det plejer at være, pga. "covid 19" så vi må tænke lidt 

kreativt for at bevare kontakten, og holde gang i gildet, 
bl.a. via telefon og mail, som f.eks. gildetinget, en 
opringning for at høre hvordan det går mv. 

 
For leden dag fik jeg en dejlig overraskelse, da Dorte kom 

hjem fra et kort besøg og hjembragte verdens bedste 
ostekage, bagt af mit barnebarn Lia, et dejligt lyspunkt 
når vi er delvis isoleret.  

Jeg håber alle har det godt og på en eller anden måde holder sig i gang. 
O.S. 
 

Gule ærter og gildeting, sådan skulle det have været - men de gule 

ærter måtte vi indtage uden det gode samvær og den hyggelige stemning!  
Gildetinget blev afviklet (i god ro og orden) per telefon og på E:mail - 

Gildeledelsens forslag vedr. spejderfonden, broderfonden og ændringer af 
vedtægter var udsendt, sammen med regnskaber og budget med mulighed 
for ændringsforslag og kommentarer mv.  

Vedrørende valg af gildeledelse, revisorer, herolder, redaktør, 
Spejderfondens bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Ovstrup SpejderCenter    
og udvalgsmedlemmer var der forslag om genvalg over hele linjen! 
 

Alle forslag og valg blev enstemmigt vedtaget af gildets medlemmer! 
Gildemesterens opsamling og udsendte forslag til referat er godkendt af 

alle gildebrødre!               O.S. 
 

Vi håber at kunne afholde - Sct. Georgs aften, 
Torsdag den 23. april kl. 18.30 i Systofte, 

hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!  
Der vil blive budt på et let traktement. 

Vedr. tilmelding og afholdelse - samler gildemesteren op 

og informerer alle!  
Skulle det være sådan, at vi ikke kan mødes udsender gildemesteren, på 

E:mail, GM budskabet og via ritualet, beder alle bekræfte gildeløftet 
digitalt. 
Sct. Georgsdagen er nu en gang den 23. april og vi 

må handle efter "det muliges kunst".   
 
 

Vi, gildeledelsen, håber alle passer godt på sig selv og sine 
så vi kommer godt igennem denne situation!  

KALENDER, april og maj 2020: 

Torsdag d. 23. april: Sct. Georgs møde. Bemærk dag og sted! 
 

Torsdag d. 11. juni: Aftentur ud i det blå! Nærmere til gildebrødrene. 
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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 

Lis Norit fylder 80 år den 18. maj. Sct. Georgsgildet ønsker 

rigtig hjertelig til lykke med dagen. 

 

 

   Blomstringsfestival  

Desværre har coronakrisen bevirket, at den planlagte nyskabelse i Sakskøbing ikke bliver til noget i 2020. 

I stedet er den programsat til den 14.5.2021.  

Erik har været flittig og lavet 30 insekthoteller, som vil blive opbevaret til næste år, så vi kan sælge dem der 

i stedet. 

Husk derfor til efteråret skal der indsamles naturting, så vi har fyld til hotellerne. 

Et godt emne til et gruppemøde. 

 

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
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Sct. Georgs Gilderne - debatforum 

Er en gruppe på Facebook, hvor gildebrødre kan lægge forskellige opslag. 

Kirsten Christensen skrev forleden, og jeg har fået lov at låne: 

” Og kan du huske 

Er et herligt trylleord 

Straks bryder frem i glans 

Den bedste tid på jord 

Svundne glade dage ……” 

Ja, det er ord, som har fået en lidt anden mening nu. Al tid før corona er ”den bedste tid på jord” og 

heldigvis har vi mange glade minder fra alle vores gildearrangementer. 

Kirsten fortsætter med tanker om, hvorvidt gildebevægelsen er parat til at klare denne krise??? 

 

 

Her fortsætter jeg: 

Nu er det så op til os at holde fast i hinanden og holde kontakten pr. mail og telefon. Husk, at en del af os 

sidder alene og et lille ring, en lille buket blomster på trappen eller blot et vink gennem ruden betyder så 

meget. 

Jeg håber, at i alle glæder jer til, at vi igen kan hilse – med venstre hånd og dele oplevelser med hinanden i 

fysisk nærvær. 

 

Telefonkæden 

Jeg håber, at  i så den fine artikel i Folketidende, hvor der var sat fokus på, hvem der gør en ekstra indsats 

for enlige ældre i disse tider. 

Vores telefonkæde blev rigtig fint omtalt. Birgit Lohse har efterfølgende fået en ny på sin kæde, så husk at 

gøre reklame for vores kæder. Der er fortsat ledige pladser og det gør en forskel. 

 

Årsprogram 2020/2021 

Alle gruppelederne har fået en mail, hvori gildeledelsen beder om, at de sammen med jer kommer med 

gode ideer til, hvad jeres gruppe har lyst til at bidrage med det kommende år. 

Husk at give jeres input til jeres gruppeleder senest den 11.5.2020. Herefter vil vi i gildeledelsen lave et 

oplæg til program. 
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Hvornår skal vi mødes igen? 

I skrivende stund vides det ikke, men I vil få en mail med nærmere besked, når det vurderes muligt. Husk at 

der skal bemandes Loppecafe i september.  

Gildehilsen Anne-Birthe 

 

 

                             Ren Natur – indsamling af affald. 

 

Som i nok husker søgte vi på en rute i kommunen,  

hvor vi kunne tjene 3000, kr. ved at bruge nogle timer på 

at samle affald, på en fastlagt rute. 

Vi har desværre fået afslag,  

da der kom betydelig flere ansøgninger end der var ruter til. 

Vi er dog placeret på en venteliste,  

såfremt en af de andre foreninger springer fra. 

Man takker for vores interesse for konceptet. 

 

Gildehilsen Lone 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.bt.dk/udland/populaer-ferieoe-i-undtagelsestilstand-strande-drukner-i-skrald&psig=AOvVaw270uui2QmLTqOH3_nTKxpS&ust=1587219907911000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDh74bV7-gCFQAAAAAdAAAAABAf

