
 
 

 

    Marts 2020 

 

 
 

Noget om Helte. Af Halfdan Rasmussen. (1. og sidste vers) 
 

Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.              
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.        
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,   

for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. 
 
 

Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord. 
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord. 

Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad 
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad. 

 
 
 
 
 

 

           Stor tak for forside design til: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 

72. årg    Marts 2020 Nr. 3 
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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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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Marts 
 

12. Gildeting 

 

April 
 

21 Sct. Georgs gildehal 
 

 

Februararrangement 

den 22. februar 
 

Lørdag den 22. februar mødtes 31 gilde-

brødre og ægtefæller til en hyggelig og 

interessant eftermiddag. Vi startede med 

dejlig frokost som Kulturelt laug, sædvanen 

tro, selv havde lavet. 

 

                             
 

Vi fik da også en enkelt øl og snaps eller to. 

Efter vi havde sunget et par af de sædvan-

lige snapsesange, fik vi kaffe og dejlig æb-

lekage. 

 

    
 

Derefter holdt Kirsten Sydendal et oplæg 

om Lolland-Falster Lovestorm. 

 

Kirsten fortalte, at baggrunden for Lolland-

Falster Lovestorm var den negative omtale 

af Lolland i TV2s udsendelsesrække “På 

røven i Nakskov”. Kirsten Sydendal og 

Tine Vinther Clausen, der begge er med-

lemmer af netværket QLF (Quality Lolland 

Falster), var enige om, at noget måtte der 

gøres. 

 

Målet var at få så mange positive og kær-

lige historier om Lolland i stedet for de 

hyppige klagesange og negative udsagn om 

udkantsøen Lolland. Herefter var der ikke 

langt fra “shitstorm” til “Lovestorm”. 

 

            
 

Med baggrund heri oprettede QLFs besty-

relse 19. april 2015 Facebook-gruppen 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Lolland-Falster Lovestorm. Derefter skete 

der en meget hurtig udvikling. Borgerne 

bakkede initiativet op og fremsendte love-

historier om egne oplevelser, og fremsendte 

foto og videoer. På tre dage fik foreningen 

21.021 medlemmer af gruppen. 

 

I 2016 arrangerede foreningen en Love-

stormhøring på Christiansborg, hvor der 

blev sat fokus på den nye Storstrømsbro. 

 

I 2017 præsenterede Kirsten foreningens 

historie ved en international konference i 

Washington DC, USA. 

 

I 2019 blev ordet Lovestorm optaget i Den 

danske ordbog. Dette var Kirsten meget 

stolt over. 

 

              
 

Med tiden har det været nødvendigt at ud-

vide Lolland-Falster Lovestorm med en 

række specialgrupper, bl. a. Lokale events 

og Erhverv Lolland-Falster. 

 

I dag har Facebook-gruppen knapt 30.000 

medlemmer og over 2.000 følgere på Insta-

gram. 

 

Afslutningsvis opfordrer Kirsten til at 

arbejde for et levende Lolland-Falster med 

debat, demokrati og samfundsudvikling. 

 

Tak til Kulturelt laug for en udbytterig og 

hyggelig eftermiddag. 

 

Jørn 
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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  

 

Gilde- Bowling aftenen i februar blev lidt anderledes end vanlig, vi startede 

med "after bowl" dvs. vi spiste dagens menu og hyggesnakkede inden vi 
bowlede, det blev igen en hård, men fair dyst, som forventet, mellem de 

deltagende superbowlere. Espen beholdt keglen, han var bare lidt bedre og lidt 
heldigere end os andre! Keglen blev dermed hos GildeClanen.  
Efter spisning, hyggesnak og koncentreret bowling drog alle 11 voksne og 4 
børn udmattede hjem. 

Tak til GildeClanen og gildeledelsen for en god aften! 

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

 Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19. 
 

Ordinært gildeting, torsdag den 19. marts 2020 kl. 19, på 
Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster.  
Tinget er indkaldt i Liljens februar nr.  
Dagsorden, gildets regnskaber og evt. indkomne forslag til tinget udsendes 

senest 14 dage før gildetinget (er udsendt).  
 

Som det er tradition, varmer vi op til tinget, med gule ærter kl. 18 – det er 

Dorte, der fabrikerer ærter og tilbehør til sædvanlig billig pris – glæd dig! 
Tilmeld dig de gule ærter til, Dorte og Ole tlf. 23 30 93 43, eller E-mail: 
osscout@gmail.com senest d. 12. marts.  
Kan du ikke tåle gule ærter, så tag din egen mad med, det er samværet der tæller! 

Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.                           Gildeledelsen. 
 

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

Generalforsamling "Ovstrup SpejderCenter" 
i "Amagerhuset" søndag den 15. marts 2018, kl. 12,45. 

 

Vi er medlem af foreningen og har dermed en stemme på 

generalforsamlingen, vi har også en vedtægts bestemt plads i bestyrelsen. 
Gildets medlemmer har adgang til generalforsamlingen! 
Kl. 11,00: Oplæg med Peter Folmann fra DR 

 der var på "Øen"  
Kl. 12,00: Fælles frokost centeret er vært, øl og  
 vand kan købes.  

Kl. 12,45: Generalforsamling. 
 Er du interesseret, så kontakt Ole S.! 
 

Se og hør om det der sker! 
Du kan søge for mere info på - 

                                   WWW Ovstrup spejdercenter  

KALENDER, marts 2020: 

Torsdag d. 19. marts: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18. 

Søndag d. 15. marts: Generalforsamling, Ovstrup SpejderCenter.  

Tosdag d. 23. april: Sct. Georgs dag kl. 18.30. 

 
 

mailto:osscout@gmail.com
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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   

Både Victor og Kjeld fortalte om arbejdet i di-

striktet, efter deres udsagn begrænset til ca. 

5 møder om året, Victor fik tilføjet, et næ-

sten.  

Ud over at fortælle om arbejdet havde de et 

vigtigt punkt, nemlig at Kjeld og Vibeke er på 

valg i år og Victor til næste år, alle stopper 

med baggrund i 6 års reglen eller andet.  

Det er vigtigt, at der i distriktet er nogle der 

har viljen til at påtage arbejdet, ingen di-

striktsledelse, intet distrikt.  

Allerede nu var der en opfordring til delta-

gelse i gildernes - HOTELT projektet - på den 

store landsspejderlejr i 2022. 

 

https://sct-georg.dk/wp-content/uplo-

ads/2017/01/Hotelt-SL2017.jpg 

Afslutningsvis var ordet frit, her gik snakken 

mest på, de efterhånden kendte holdnin-

gerne for og imod Ridder spørgsmålet.  

Der blev heller ikke her flyttet nogle grænser. 

Flemming 

 

 

 

DER INDKALDES HERMED TIL GILDETING 

Torsdag den 12. marts 2020 i Spejderhyt-

ten KUDU på P. M. Møllersvej 6B. 

Vi mødes kl. 18.00, hvor gruppe 3 står 

for et let traktement. 

Gildetinget starter kl. 19.00 

Forslag der ønskes behandlet på gildetin-

get skal være Gildemesteren i hænde se-

nest den 20. februar. 

Dagsorden inkl. evt. indkomne forslag 

vil blive omdelt/sendt inden gildetinget. 

Vel mødt Gildeledelsen 

 

Gildemøde den 13. februar: 

Vi havde denne gang besøg fra distriktsle-

delsen (distriktsgildemester- og kansler). 

 Vi var de første i et planlagt Road-show 

rundt i distriktet.  

Opslagstavlen  

Torsdag d. 12. marts 

Gildeting 

Torsdag d. 23. april 

Sct. Georgs Gildehal 

 
 

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  

 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/25-aars-jubilaeumsfest.html
https://sct-georg.dk/wp-content/uploads/2017/01/Hotelt-SL2017.jpg
https://sct-georg.dk/wp-content/uploads/2017/01/Hotelt-SL2017.jpg
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 

Husk i marts måned: 

10/3 kl. 19.00     Gildeting på Saxenhus  

17/3 kl. 19.00     Foredrag om Etiopien på Saxenhus 

Husk i april måned: 

23/4 Sct. Georgsdag for spejderne i spejderhuset og derefter 

          Sct. Georgsgildehal 
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Kære gildebrødre, ægtefæller, medlemmer af Lions med fæller, samt seniorspejdere 

TIRSDAG DEN 17.MARTS 2020 KL. 19.00 på SAXENHUS 

INDBYDES I TIL FOREDRAG om Etiopien og skoleprojektet for gadebørn ”Let me be a 

child” i hovedstaden Addis Abeba, og Doyogena (på landet).  

Vi har aftalt, at Hanne og John fortæller ca. 1 time, derefter får vi kaffe og kage, og 

så har de igen ordet, og vil besvare de spørgsmål, som måtte være. 

Pris for arrangementet: 50,- kr. – Indtægten vil ubeskåret gå til indkøb af bærbare PC 

til de unge i projektet, som det ved flid er lykkedes at komme på universitet.  

Hanne og John ønsker ikke honorar, men vil sørge for, at vores donation bliver 

anvendt som ønsket. 

Vi håber rigtig mange vil have lyst til, i vores kolde og våde tid, at tage med på en 

spændende rejse til et langt væk varmt og anderledes land. 

Tilmelding, gerne gruppevis, senest den 10/3 til Annelis på tlf. 20 45 89 74 eller på e-

mail akjensen@mail.dk.  

 

GRUPPE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akjensen@mail.dk

