
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens citat: 

 
” Jeg har ikke fejlet. Jeg har blot fundet 10.000 måder, der ikke virker.” 

- Thomas Edison (1847-1931) 

Liljen 

69. årg November 2017 Nr. 11 

http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
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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: 

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. 
14. Maj 

Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet. 

 
 

 
 
 

 
  

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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INDTRYK FRA FELLOWSHIP DEN 25. OKTOBER 2017 
 
 

Distriktets Netværksgruppe havde for anden gang inviteret gildebrødre med ledsagere til Fellowshipaften. 

Aftenen var henlagt til Kettingehallen, som viste sig at være yderst velegnet til formålet – ja, der havde 

også været plads til en del flere end de 41, som havde taget imod invitationen. 

Med fin stil var bordene dækket op med lys og blomster og en bordplan, der sørgede for at deltagerne 

blev sat sammen på tværs af gilderne. Det må siges at være gjort med succes, snakken gik i hvert fald 

mere end livligt!. Der blev serveret en dejlig buffet med spændende tapas. 

Jeg havde fornøjelsen af at være placeret med bord 2 sammen med 4 andre kvindelige gildrebrødre med 

mange års gildeliv bag sig samt ikke at forglemme Liljens forholdsvis unge Web-master. Det gav anledning 

til mange gode snakke om vores gildetilknytning og ikke mindst hvad det betyder for os hver især at være 

gildebror. Det er altid inspirerende at høre om hvad andre mener og tænker om gildearbejdet. 

VI kunne sikkert godt have talt videre længe, men Netværksgruppen havde arrangeret et meget 

spændende foredrag, så da kaffen kom på bordet, begyndte Marie Louise Friderichsen at fortælle om 

nogle af de mange kvinder, der tog aktivt del i den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. 

Hun kom langt omkring og fortalte om kvinder, som vi kendte navnene på, men sandelig også om flere 

anonyme, stærke og modige kvinder. Alle historierne blev fortalt med stor indsigt og gode forklaringer, 

så vi kunne følge med i krigens udvikling, både inden- og udenlands. Jeg tror ikke, at jeg var den eneste, der 

blev meget berørt af Marie Louises fortællinger.  Det gav virkelig stof til eftertanke og måske også lyst til 

selv at læse videre om denne del af vores fælles historie. Ikke mindst også fordi rigtig mange gildebrødre 

har en alder, så de har oplevet krigen i virkeligheden. 

Distriktsgildemesteren afsluttede aftenen med oplæsning af året Felleowshipbudskab, som i år var skrevet 

af den nyvalgte formandfor ISGF Mathius Lukwago, I årets budskab lanceres et projekt i Uganda. 

Så fra mig skal lyde en stor tak for et indholdsrigt Fellowship-arrangement og en særlig tak til Netværks- 

Gruppen for deres arbejde. 

Med gildehilsen 

Gutte, Maribo gildet. 
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Foto kavalkade fra Fellowshipdagen… 

 

 

42 gildebrødre og gæster ankommer til Kettinge Fritidscenter… 

 

Bordene står 

dækket og den 

lækre tapas er 

klar på 

buffeen….. 
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Marie Louise Frederichsen fortæller levende om emnet 
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark  

 

Fredslyset, som oprindelig kommer fra fødselsgrotten i Betlehem, 

gives videre til alle som har lyst til at modtage dette. 

Det spredes som en stafet rundt i Danmark, så vi her i Nykøbing F. 

også kan få glæde af det.  

Spejdere, foreninger, skoler og alle andre som har lyst til at modtage 

flammen fra Fredslyset er MEGET velkomne. 

Medbring egen lygte for at få flammen overført. 

 

PROGRAM: 

 

TORVET: 

Fredslysdeltagerne samles foran Flamez på Torvet i Nykøbing F. Torsdag 30. november fra kl. 17.00 

FAKKELTOG: 

Deltag i fakkeltoget som går til Klosterkirken, hvor der vil være en lille højtidelighed og vi hver især kan 

sende vores budskab om fred ud i verden. 

KLOSTERKIRKEN: 

Vi går ind i Klosterkirken til stille musik, Fredslyset overføres til Klosterkirkens lys og alle de tændte lygter 

stilles til skue. Der vil være en kort højtidelighed ved sognepræst John Andersen, hvor også Gildemester for 

2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F., Flemming Sunke fortæller historien bag Fredslyset og Fredslysbudskabet 

for 2017 oplæses.  

 

Alle lygterne bæres ud af Klosterkirken og kan nu fordeles til glæde og gavn for andre. 

 

2. Sct. Georgs Gilde i Nykøbing F. vil med ovenstående arrangement for 3. år – igen gøre 

opmærksom på ovenstående men også samtidig gøre os synlige, som en del af byens foreningsliv. 

 

Vi ønsker med dette arrangement at skabe en tradition, som byen kan glæde sig over i den mørke 

tid. Et arrangement hvor alle kan deltage og Fredslyset kan tages med hjem og fordeles til andre 

steder, skoler, institutioner eller hvor det nu måtte blive taget imod. 

 

De gildebrødre som ønsker det, kan afslutte aftenen med spisning på Restaurant Flamez: 

http://www.flamez.dk/ 

 

For deltagelse i spisningen på Flamez, kontakt Lis Mølvig Henriksen på mobil: 26 22 67 47 eller 

lmhenriksen@gmail.com som vil ssørge for samlet bordbestilling. 

 

2. Sct. Gilde Nykøbing F. 

http://www.flamez.dk/
mailto:lmhenriksen@gmail.com
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VIRKSOMHEDSBESØG. 

 

 
Kære gildefolk. 

 

Det er lykkedes Gruppe 1, Sct. Georgsgildet i Sakskøbing at få arrangeret et 

virksomhedsbesøg på Sax-Trans A/S, Kroggårdsvej 34-36 (omfartsvejen) i 

Sakskøbing. 

 

Vi synes, det ville være oplagt at invitere de øvrige gilder i distriktet, så endnu flere 

får mulighed for at se og høre om denne for vor landsdel så omfattende virksomhed. 

 

Virksomheden har jo lige haft 40 års jubilæum, og direktør Flemming W. Jensen 

har lovet at fortælle lidt fra begyndelsen i 1977 og til hvordan det hele kører i dag. 

Selvfølgelig har vi ikke mulighed for at følge selve arbejdet i virksomheden, da 

medarbejderne har fri om aftenen. Men vi kan da kigge på alle de store flotte biler, 

som vi så godt kender fra landevejene. 

 

Sax-Trans er vært ved en kop kaffe, og gruppe 1 sørger for kage. 

 

Arrangementet finder sted torsdag den 9. november kl. 19. 

 

Tilmelding senest mandag den 6. november til Birgit Lohse 52242235 eller 

mail: bogjlohse@gmail.com 

gruppevis for Sakskøbing, - øvrige gilder gerne enkeltvis. 

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med denne aften. 

 

 

Gildehilsen 

Peer K. Hansen 

gruppeleder Gr. 1, Sakskøbing. 

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

November 

 

20. Fødselsdagsgildehal 

24. Juletræstænding på Torvet 

 

December 

 

14. Julemøde 
 

 

Jubilæum i 

november 

 
 

 

20. Kåre Christiansen  –  25 år 

 

Gildet ønsker stort tillykke 

 

  

 

 
 

 

 

Fødselsdagsgildehal  

den 20. november 
 

Kulturelt Laug har hermed fornøjelsen af  

at invitere gildebrødre og ledsagere til den 

årlige fødselsdagsgildehal i Ulvehytten 

mandag den 20. november kl. 18.30. 

 

Efter gildehallen serveres en dejlig gullash-

suppe med flutes efterfulgt af kaffe og 

æblekage – alt lavet med dygtig og kærlig 

hånd af lauget. 

 

Når alle forhåbentligt er mætte, afholdes 

bankospil, hvorfor hver deltager bedes 

medbringe en gevinst efter eget valg (pris 

25-30 kr.) 

 

 
 

Pris for herlighederne er på 75 kr. og så 

køber man selv drikkevarer som altid. 

 

Tilmelding senest den 10. november til 

Besse. 

 

Vi er sikre på, at vi får en hyggelig aften 

som altid, når vi mødes i gilderegi. 

 

På gensyn 

Kulturelt Laug 

 
 

 

 

 

  

 
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Juletræstænding på Torvet  

den 24. november 
 

Juletræet tændes på Maribo torv fredag 

den 24. november og gildet holder fast i 

traditionen med at sælge gløgg og æble-

skiver fra en bod på torvet denne dag. 

 

Det er Black Friday, så vi forventer mange 

mennesker på torvet. 

 

 
 

Vi forventer, at boden vil være åben fra 

15.30 til 18.30. 

 

Med stor gildehilsen 

Julebazarlauget 
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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  

 
 

1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag 

                                                   og det er denne gang 2. Gilde der inviterer -         
                            

                                                                                                                
Du/I inviteres hermed til 1.&2. Sct. Georgs Gildes fælles   

Fødselsdagsgildehal 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18.00, I KUDU – hytten Poul Martin Møllers Vej 6B 

Menu: 

Varmrøget laks på sprød salatbund m/flutes 

Cavery, m/ flødekartofler, kold kartoffelsalat og små krydderstegte kartofler  

hertil - pastasalat og grøn salat samt råkostsalat 

Kaffe & fødselsdagslagkage 

Pris pr. kuvert inkl. Øl/vand eller vin Kr. 150,- 

 

Tilmelding til denne festaften til kjeldmik@post7.tele.dk tlf. 5444 1664 senest den 5. nov. 
Gildehilsen og på gensyn gruppe 1. 

 

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

 

 

Julestue torsdag den 7. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, så 
hver deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir 

indpakket gave til en værdi af max 20 kr.   

 

Vi vil selvfølgelig gerne høre at du kommer på tlf. 2330 9343 eller mail. 
Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! D&O 

 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

 
  
 
 

KALENDER, november og december 2017  

Tirsdag d. 14. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde. 

Torsdag d. 7. december: Julestue på Bogfinkevej. 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

Referat af gildemøde den 12. 0ktober  

Til dette møde var emnet, at vi skulle frem-
lægge ideer til nye årsprojekter. Flemming ville 
desuden komme med et kort referat fra lands-
mødet. Ind i mellem skulle vi synge. 

Gr. 1 emne var: Kommunen, som Kjeld uddy-
bede lidt.  Ydelser vi får fra kommunen. Ansvar 
over for kommunen. Kommunen fik 2½ milliard 
kr. fra skat og 1½ milliard kr. fra udligningen. 

Gr. 2 ved Bo: Det handlede om nødhjælp.  
Lis Halling: Læger uden grænser.  Martin:  Nød-
hjælp/naturkatastrofer.  Jytte P.:  Hjernesagen.  
Birthe F. Menneskerettigheder.  Bo: Folkekir-
kens Nødhjælp.  Birthe R.: Dansk røde kors. Vi 
skal hver især finde frem til ting om dette.  
 
Gr. 3 ved Susanne:  de ville undersøge hvad der 
var af lokale virksomheder, og hvilke produkter 
de lavede. Produkter der hører til på Lol-
land/Falster. 

Flemming refererede fra landsmødet i Frederi-
cia. Fra Lolland/Falster var de kun 3 gildebrødre. 
Kjeld fra distriktet, Flemming fra 2. Nyk. og Su-
sanne fra Maribo.   

Vi bliver både færre gildebrødre og gilder. 

Beretningen var der ikke meget nyt i, som der 
ikke havde stået i den skriftlige beretning.   Skat-
mesteren fremlagde regnskabet. Begge blev 
godkendt. 

Planerne for fremtiden syntes Flemming ikke 
var konstruktive.  

http://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppearbejde-2017.html 

 
 

 

Husk: 

 

Se nærmere på fællessiden 

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 

20 års jubilæum: 

Lis Mølvig Henriksen 26/11. 

…………………………………….. 
 

Tirsdag den 14. Fødselsdagsgildehal. 

Torsd. d. 30. Fredslys arrangement 
.  

Dec. torsdag den 14. julemøde 

 

http://2-nyk-f-gilde.weebly.com/gruppearbejde-2017.html
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Du/I inviteres hermed til 1.&2. Sct. Georgs Gildes fælles   

F ødselsdagsgildehal 
 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18.00 
I KUDU – hytten, Poul Martin Møllers Vej 6B 

……………………… 
Menu: 

Varmrøget laks på sprød salatbund m/flutes 
…………………….. 
Caverymenu 

m/ flødekartofler, kold kartoffelsalat og små krydderstegte kartofler  
hertil - pastasalat og grøn salat samt råkostsalat 

………………………. 
Kaffe & Fødselsdagslagkage 

……………………….. 
Pris pr. kuvert inkl. Øl/vand eller vin Kr. 150,- 

Tilmelding til denne festaften til kjeldmik@post7.tele.dk tlf. 5444 1664 senest den 5. nov. 

Gildehilsen og på gensyn gruppe 1. 

Flammen skal hentes i Roskilde.  

Sct. Georgs gildet har meldt sig ind i Frivillig-
centeret, som f.eks. vil sørge for reklame i for-
bindelse med Fredslyset. De laver plakater og 
flyers. Der er også mulighed for at deltage i 
kurser. 

Anni foreslog at man fik lavet visitkort for Sct. 
Georgs gildet.  

Gildeledelsen arr. udflugt til Gavnø Slot 26/5 
2018. 

Gurli: Hvad ved spejderne om Sct. Georgs gil-
det. Anni foreslog at spejderne kom til et 
møde og fortalte om landslejren. Bo mener at 
vi skal lave noget for spejderne. Jytte K.: spej-
derne har ikke brug for os. Sct. G. har brug for 
spejderne. Lis Henriksen: vi skal ikke gå på 
strandhugst hos spejderne, men hos tidligere 
spejdere og forældre. 

Birthe Rasmussen 

  

 

Sønderjyllands distrikt stod for Hofelt på 
Landslejren. 

Vi havde afleveret 42 kg. frimærker, som 
strakte til en 4. plads. 

Landsledelsen stillede samlet op. De blev gen-
valgt.  

Næste landsmøde om 2 år bliver i Vejen. 

Vi er gode til at møde op i 2. Nyk. Hvorfor har 
andre gilder så mange problemer med dette. 

Kjeld kunne fortælle at der var 42 tilmeldt til 
Fellowship day i Kettinge. 

Fredslyset skal vi deltage i for 3. år. Der er 
nedsat et udvalg, der består af Flemming, 
Kjeld, Susanne og Lis Henriksen. Alle spejder-
grupper var indbudt til et møde omkring 
Fredslyset. Kun en, H.C. Sørensen mødte op.  
H.C. foreslog, at man lavede lygter. Oplægget 
er at de skal lave et Fredslys af f.eks. gl. sylte-
tøjsglas. De har fået materialet. 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 

   

 

 

 

At huske i november: 

 

  9/11  Virksomhedsbesøg på Sax-Trans. Se fælles siderne. 

 

18/11  Naturgruppearrangement  

 

At huske i december: 

 

4/12  Julestue på Saxenhus 

 
 

 

TILLYKKE 

 

Den 2. november fylder Jane Pedersen 70 år 

  

Den 2. november fylder Jørgen Lohse 80 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke med dagen. 
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Den 18.11.2017 

Vi samler naturting til julens dekorationer i Corselitze skov. 

Vi mødes på P-pladsen ved indgangen til skoven på Bringserevej kl.10.30. Husk 

kaffe. 

Hvis I ikke kan finde vej, kan vi mødes på Hans Egedesvej 1, Stubbekøbing kl. 10.00 

og følges ad.  

Efter skovturen er der frokost og hyggeligt samvær hos Anne-Birthe og Jens. 

Ansvarlig for arr: Anne-Birthe, tlf. 21287868. ( tilmelding nødvendig pga. af frokost) 

         
 

GILDETS JULESTUE    

Tro det eller ej, men… 

Nu er det altså jul igen, 

det lader sig ikke skjule…… 

 
Derfor inviteres alle gildebrødre m/fæller til 

 

JULESTUE 
Mandag den 4. december 2017 kl. 18.00 

På Saxenhus. 

 

Der serveres en lækker julemenu,  

og derefter kaffe og småkager. 

I medbringer selv drikkevarer. 

 

Efter at alle forhåbentlig er mætte og veltilpas, 

skal vi have afgjort kampen om julerullen. 

 

Gå ikke glip af denne julehyggeaften i Gildet, 

hvor alt dette fås for kr. 125,00 pr. person. 

 

Tilmelding gruppevis til Bodil tlf. 20335430 

El. mail: besm@turbopost.dk 

Senest den 23/11-17 

 

På vegne af gruppe 4 

mailto:besm@turbopost.dk
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Løvfaldsgildehal (ref.) 
Gildehallen var åben og der var mødt 23 gildebrødre og ægtefæller op til dette 

arrangement, som stod i efterårets tegn. Vi blev budt velkommen med fakler og 

levende lys ved spejderhuset og højbordet var smukt pyntet i efterårets farver.  

Gildemestertalens emne var da også efterår – Jannie beskrev de smukke efterårsfarver 

på skovene og gav også udtryk for, at hun selv holdt meget af denne årstid, hvor man 

kunne hygge sig inden døre med en god bog, et tæppe i den bedste stol, en kop kakao 

og en pind på pejsen, medens det ruskede udenfor. Jannie sammenlignede årets gang 

med livets gang og gav udtryk for, at hun selv var i sit livs efterår. Forskellen var jo 

bare, at livets gangs sluttede med vinter og startede ikke forfra som det sker i naturen. 

Jannie sluttede med at læse 2 efterårsdigte.  

Jane B. holdt 5 min. Sct. Georg og sjovt nok, så var temaet også her efterår – Jane gik 

lidt mere videnskabeligt til værks, idet vi fik fortalt, hvad det var, der skete, når 

bladene blev gule og røde. Jane ville også have afsluttet med at læse et digt, men det 

frafaldt hun, da hun havde valgt samme digt som Jannie og det hed ”Frøken Efterår” 

af Halfdan Rasmussen 

 
Lille frøken Efterår 

med det røde silkehår 

tripper ensomt gennem natten 

med et svanedun i hatten. 

Blade daler stille ned. 

Gult er havens blomsterbed. 

Blomster lukker deres øjne. 

Snart står alle træer nøgne. 

 

Gennem havens stilhed går 

lille frøken Efterår. 

Hendes gule kjole flammer 

som en sol bag skovens stammer. 

Faldt en tåre på din kind, 

du, som samler frøkorn ind 

for at gemme dem til sommer 

når din glade søster kommer? 

 

 

I eftergildehallen spiste vi den medbragte mad, hvorefter vi gik videre med kaffen, 

hvor vi alle blev belønnet med en medalje – tak for dejlige kager til Hanne J.  

Kristine fra spejderne kom for at fortælle os om sommerens store oplevelse – nemlig 

Spejdernes Lejr 2017. 
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Kristine fortalte levende om lejren og viste også mange dejlige billeder, så vi kunne 

danne os et indtryk af sådan en stor lejr. Det er svært at forestille sig, men når man så 

hører, at det tog en time for nogle af lejrdeltagerne at nå frem til scenen til åbningen, 

ja så bliver det sat lidt i perspektiv. Sakskøbing spejderne var heldige at ligge tæt på 

scenen og det centrale torv. Der var mange spændende aktiviteter både i lejren og i 

Sønderborg, hvor både junior- og tropsspejdere prøvede kræfter med soldater fra 

krigen 1864. Ramasjang havde valgt at sende ”Sommer summarum” fra lejren og det 

fik minierne lov til at overvære.  

Kristine sluttede med at takke gildet for donationen af teltet, der havde været brugt 

som Hotelt under lejren.  

Vi sluttede med at synge ”Nu er jord og himmel stille” – tak til gruppe 4 for en rigtig 

hyggelig aften.  

Gildehilsen Anni (gruppe 2) 


