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Klare nætter – sol og regn samt smukke syn af
visnende blade, fra træer og buske der synger deres
afskedssang.
Vinteren er på vej……..

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2018 - 2019

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
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2020
16. januar
5. maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing.
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Mindeord over Helge Christiansen
En skattet gildebror er gået fra os.
Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

November
19.
29.

Fødselsdagsgildehal
Gløgg på Torvet

December
15.
16.

Jul på Torvet
Julemøde i Ulvehytten

Fødselsdage i
november

18.
26.

Vibeke Strange – 70 år
Vagn Hansen – 75 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Helge Christiansen, som blev 90 år d. 13.
april 2019, er død og har efterladt os som
kendte ham, i sorg og savn.
Helge blev medlem af Sct. Georgs gilde i
Maribo d. 23. april 1985. Som gildebror var
han med i flere laug og især naturlauget og
debatlauget var hans store interesse. På de
mange vandringer og ture både herhjemme
og i udlandet deltog Helge som en ivrig
vandrer sammen med sin familie.
I debatlauget var Helge frontfiguren, og han
havde mange gode ideer. Der blev læst
græske dramaer, hvor rollerne blev fordelt
og læst mange gode bøger som blev diskuteret livligt.
I Helges tid som gildemester blev gildemøderne holdt på en værdig og eftertænksom
måde. Hans taler var præget af den humanistiske ånd, som også gav sig udtryk i hans
medlemskab i Amnesty gruppen i Maribo.
Vi vil huske Helge som en rigtig fin mand.
Han udstrålede værdighed og indgød en
naturlig respekt. Han havde stor viden, som
han formidlede på en god måde.
Vi vil ære Helges minde ved at huske ham
og de mange gode oplevelser vi havde
sammen.
Elfi Jansen
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Juletræstænding på Torvet
fredag den 29. november

Fødselsdagsgildehal
tirsdag den 19. november
Spejderlauget indbyder gildebrødre med
ledsagere til fødselsdagsgildehal
TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER 2019
KL. 18.30 I ULVEHYTTEN,
SPEJDERVÆNGET
Gildehallen er en lukket gildehal, da vi har
svendeoptagelse. Ledsagere er velkomne til
at opholde sig i et lokale i Ulvehytten under
gildehallen.

Juletræet tændes på Maribo Torv den 29.
november kl. 18 og Sct. Georgs gildet holder fast i traditionen med at sælge gløgg og
æbleskiver fra en bod på torvet denne dag.
Det er Black Friday, så vi forventer mange
mennesker på torvet.

I eftergildehallen vil vi fejre gildets 78 års
fødselsdag, og der serveres ostebord og
ostelagkager. Til de, som ikke spiser ost, vil
der være lidt forskellige pølser. Prisen for
traktement inkl. drikkevarer er kr. 80.
Tilmelding til Besse – besse.j@email.dk
senest den 7. november.
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre og
ledsagere denne aften, så vi kan tage godt
imod vores 2 nye svende.
Mange gildehilsner
Spejderlauget

Boden vil være åben fra kl. 16 til kl. 18.30.
Med stor gildehilsen
Julelauget
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Julen nærmer sig
Kære gildebrødre, allerede nu får I en
opfordring til at donere gevinster til årets
tombola på torvet den 15. december 2019
(er flyttet fra 8. december 2019). Alt fra vin
og kaffe til hjemmestrikkede effekter modtages med tak. Jo flere gevinster I er med til
at skaffe, jo færre skal vi indkøbe.

Jeg modtager gerne gevinster, og senest den
22. november 2019 af hensyn til planlægningen. I er velkommen til at tage dem med
til Fødselsdagsgildehallen den 19. november.
På forhånd tak.
På Julelaugets vegne
Merete, tombolabestyrer
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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

KALENDER, oktober og november 2019
Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde.
Torsdag d. 12. december: Julestue i Nørre Alslev.

Aftenturen i september på Horreby Lyng, blev en
god og lærerig tur, som det kan anbefales, til ture med
familie m.fl. Vi nåede ikke rundt, men fik dog en
fornemmelse af området med den meget interessante
historie. Vi fik spist vores medbragte, hyggesnakket og
lavet datoplan. Vinden var lidt køligt her ved indfocentret på torvet i lyngen.
Dorte.

Fellowship day holdes i Globen i Holeby
se nærmere i Liljen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen og til hvem!
Vi aftaler evt. samkørsel.

************************
1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag
og det er denne gang 2. Gilde, som blev stiftet 8. nov. 1994 i Toreby Forsamlingshus, ved
fødselsdagsgildehallen, der inviterer!

Fødselsdagsgildehal
Tillykke til 2. Gilde,
som fejrer 25 års jubilæum den 8. november
kl. 18 "Vesterskoven" og har sendt invitationer ud til os alle.
Der bydes på festmiddag m. 2 retters menu, 2 glas vin, kaffe m.
kage og musikalsk underholdning til 450 kr. pr. deltager.
Vi tilmelder samlet i 1. Gilde til Ole S. senest 10. oktoberpå mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343
Med spejderhilsen gildeledelsen.

”Ovstrup SpejderCenter”
i Sørup på Falster.
Du kan læse om stedet på centreres hjemmeside.
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller 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
Lørdag d. 2 nov.
I-dag Haslev
Fredag den 8 nov.
Fødselsdagsgildehal
Torsdag d. 12 dec.
Julemøde
75 år’s fødselsdag
20 nov. Birte Larsen
20.11.2019

I det jeg venter på en større
beretning fra fødselsdagsgildehallen,
har der været Bom-stille på
redaktionen.
Så derfor nuppede jeg en uges ferie
på Lanzarote, og er netop i gang med
at gennemgå feriebillederne
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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

At huske i november måned:
Gildeaften i Spejderhytten 11/11 kl. 19.00

At huske i december måned:
Julestue 3/12 kl. 18.00 i Lions Hus, Fabriksvej

Gildeaften for både gildefolk og fæller i Spejderhytten på Birkevej
kl. 19.00 mandag d. 11. november.
”Herskab og tjenestefolk fra Oreby” –
Upstairs – Downstairs
Fortalt af Birgit lander, som
selv har oplevet en hel del
der!

Glæd jer til en gildeaften med fortællinger og anekdoter fra en
svunden tid.
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Det er ikke i England, det er foregået, men lige her i nabolaget, nemlig på Oreby Gods!
Der bliver serveret kaffe og kage og prisen for deltagelse er 25,- kr. pr. pers.
Man medbringer selv øvrige drikkevarer.

Tilmelding senest d. 7 november gruppevis til Annette Brylle Hansen mail:
annettebrylle@mail.dk eller sms 41183132.

Referat:

2. okt.

Gruppe 4 havde arrangeret en rigtig hyggelig – og tankevækkende
aften for os sammen med vore ægtefæller.

Efter vi var blevet budt ind i gildehallen, og fanen var blevet rullet
ud, sang vi ”Marken er mejet…”. Derefter hørte vi aftenens
gildemestertale, som ledelsen havde lavet om til en
gildeledelsestale, idet de tre i ledelsen havde delt aftenens emne,
HØST imellem sig.
Gildemesteren havde valgt at lægge hovedvægten på den HØST
gildeledelsen havde gjort sig omkring gildets struktur og
arbejdsform.
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Gildekansleren talte omkring den ”rigtige” HØST. Hun fortalte om de
gamle traditioner, der førhen var knyttet til høsten. Flere af dem
lever heldigvis videre i dag, dog har jeg personligt aldrig hørt en
nutidig landmand omtale en ”FISE-KARL og en FISE-PIGE.
”Rev i marken let. Fuglen og den fattige skal også være mæt” blev
på fin vis sat i relation til især den gamle høstform.
Gildeskattemesteren lagde i sin del vægt på den HØST af
erfaringer, man gør sig igennem et liv, og hvorledes man i nogle
tilfælde høster af andres erfaringer, ikke mindst sine forældres --.

Efter at have sunget endnu en høstsang, holdt Mary-Ann 5 min.
Sct. Georg, der knyttede sig tæt til de tre taler; men alligevel var
helt sin egen. Mary-Ann kurserede omkring et menneskeliv. Ting
man husker tydeligt, selv om det ligger en ”menneskealder” tilbage i
tiden, og om oplevelser, der har præget en resten af livet.

Herefter nød vi aftenens kulinariske indslag, lækre croissanter.

Vi havde dog endnu aftenens højdepunkt til gode: Carsten
Stoemann Rasmussen fortalte v.h.a. dias og en meget gribende
beretning om sit liv med OCD.
En beretning, der med al ønskelig tydelighed viser, hvor vigtigt det
er at vi taler sammen, også om det, vi mener er TABU-emner.

Ref: Gerner
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Så er tiden igen kommet, hvor vi skal mødes til en hyggelig julestue.
Gruppe 2 har i år fået æren, at arrangere dette års julestue, så glæd jer til en hyggelig
aften i gode venners lag.
Vi har sørget for en dejlig julemenu samt kaffe og småkager til denne aften.
Hvis det kommer bag på nogen, så skal vi også i år dyste om ”RULLEN” hvor vi får afgjort,
hvem der er de heldige, til at stå for næste års julestue.

Så derfor kære gildebrødre med ægtefæller/samlevere mød op til en hyggelig aften

tirsdag d. 3. december kl. 18.00 i Lions klubhus, Fabriksvej 21.
Husk at medbringe drikkevarer til jer selv hele aftenen, samt en
Pakke til ca. kr. 25.
Prisen er igen i år kr. 125,00 pr. person.
Tilmelding gruppevis til Jane. Tlf. 26 71 64 89 eller mail: familien.blach@privat.dk
Senest 18. november.
Vel mødt, vi glæder os til at se jer. På vegne af gruppe 2. Jane
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