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Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for 

hans manerer. 
Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk 

filosof 

Liljen 

http://da.wikiquote.org/w/index.php?title=Charles-Louis_de_Secondat_Montesquieu&amp;action=edit&amp;redlink=1


 
 

 

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 Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 

 
 

 

 

2017: Mødedatoer:
  25. oktober. 
 

2018: 

Fellowshipday. Kettinge Fritidscenter. 

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

Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet. 
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Fellowshipday 2017 

 

Vi mødes den 25. oktober kl. 18 i Kettinge Fritidscenter, 

Kettingevej 78 - 4892 KETTINGE 

 

Pris for dette fortrinlige arrangement:  

125 kr. for gildebrødre - 150 kr. for gæster 

 

Tilmelding senest den 10. oktober til Kjeld Mikkelsen: kjeldmik@post7.tele.dk 

Mobil: 21 77 77 11 

Betaling kan indbetales til Distriktets bankkonto nr. 2650 – 0713 164 135 med angivelse af 

deltagernavn, ellers kontant ved fremmødet.  Der kan IKKE betales med MobilePay. 

På vegne af Distriktet – NETVÆRKSLAUGET 

Vi glæder os til at præsentere Jer for en særdeles god foredragsholder, 

Marie Louise Friderichsen som fortæller om – 

Kvindeskæbner under Danmarks besættelse. 

 

I får fantastisk tapas samt kaffe/te med kage til og selvfølgelig et helt 

forrygende godt selskab med andre gildebrødre, alt sammen på dette 

års 

Fellowshipday 

Men først og fremmest skal der være god tid til snak og hygge  

på tværs af gilderne. 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

Oktober 

 

Ingen arrangementer 

 

November 

 

20. Fødselsdagsgildehal 
 

 

Fødselsdage i 

oktober 

 
 

 

  7. Birte Christiansen  –  80 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

  

 

 
 

 

Gåtur til naturskolen den 3. 

september 
 

Denne dejlige søndag formiddag mødtes 7 

personer ved bådehavnen. Vi hankede op i 

rygsækken for at gå en skøn tur langs søen 

til Frilandsmuseet. Videre igennem Kid-

nakken. Efter en pause, for at gøre rygsæk-

ken lettere, forsatte vi på stien til Natur-

skolen.  

 

 
 

Vi mødte flere naturelskere, som benyttede 

denne dejlige søndag til at komme ud på en  

cykel-  eller gåtur. Jørgen B kom sejlende i 

sin båd og lagde til ved Naturskolens både-

bro. Vi blev sejlet ud til en af Maribos øer, 

Hestø 

 

 
 

Den tunge madpakke og drikkevarer kom 

frem fra rygsækken. Efter middagspausen 

sejlede Jørgen os retur til Maribo bådehavn. 

En god anledning til lidt motion samt hyg-

geligt samvær. 

 

På deltagernes vegne 

Vibeke C 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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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  

 
Gildemødet i september, blev afholdt på restaurant Liva i Nykøbing F., da 

vejret ikke just var til en rundtur i Gedser, så Olsen Bandens "Gule palæ" mm. 
må vente til en anden lejlighed. 

Liva har fået nye ejere, der på det kulinariske område var i orden, stegt flæsk 
og persillesovs var der mere end rigeligt af. 
Vi fik selvfølgelig en god snak og lagt resten af årets program. Gildemesteren 

efterlyste gode input til fremtidige aktiviteter for vort gilde, selvom vi stadig er 
med i aktiviteter mv. omkring Amagerhuset er det jo ikke den samme indsats 

der i dagligdagen fylder så meget som tidligere. Det var jo selvfølgelig en 
hyggelig aften. 

 
Det blev aftalt at vores næste gildemøde bliver - 

 

Fellowship day i Kettinge Fritidscenter onsdag den 25. 

oktober! 
  
Ud over et meget interessant foredrag, er det formålet at distriktets 
gildebrødre lære hinanden bedre at kende på tværs af Gilderne. 

Pris pr. gildebror er 125 kr. og pr. gæst 150 kr. Vi aftaler evt. samkørsel 
 
Se nærmere i Liljen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen og til hvem!  

O.S 
 
 

 

    
Invitation til 

 Fødselsdagsgildehal. 
 

Det er i år 2. Sct. Georgs Gilde der afholder fælles fødselsdag, 
tirsdag den 14. november! Mere om dagen i Liljens nov. udgave. 

 
 

 

Ovstrup SpejderCenter 
”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  

Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 
eller på ovstrup spejdercenter 

KALENDER, oktober og november 2017 

Onsdag d. 25.oktober:      Fellowship day i Kettinge  Se Liljen. 

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

Torsdag d. 7. december:   Julestue på Bogfinkevej. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

hans hustru først bagagen ca. 3 måneder efter 

deres ankomst. I den tid havde de kun det tøj og 

andre fornødenheder, som de havde i deres 

håndbagage. 

Hans første tid på øen var ved den norske mis-

sionsstation nær hovedstaden Antananarivo. 

Her fik Hans og hans hustru indsigt i samfunds-

forhold på Madagaskar. Bruttonational produk-

tet pr. indbygger var ca. 1/100 del af det danske. 

Og der var en stor kultur- og socialforskel. Efter 

ca. 1 år drog familien Iversen op til den nordlige 

provins Antsiranana, hvor han skulle missionere 

i ca. 2 år. Provinsen er på størrelse med Dan-

mark og har en befolkning på ca. 1,2 mill. Her-

oppe i provinsen blev HI ordineret til præst på 

Madagaskar med efterfølgende festmiddag, 

som bestod af Ris og Risvand. Risvandet var et 

afkog af de sidste rester af risen fra gryden med 

hovedretten. Risvandet lærte han med tiden at 

sætte pris på, da drikkevandet ikke havde 

samme kvalitet som i Danmark. 

Hans Iversen fortalte også om Infrastrukturen. 

Landevejene havde en anden standard end den 

danske. Køreturen op til Missionsstationen i 

den nordlige provins, en strækning på ca. 750 

km, tog ca. to dage i bil. Men det var kun på 

halvdelen af turen, at vejen var asfalteret, re-

sten af turen var grusvej eller det der lignede. 

Skiltet U-JÆVN-vej skulle tages meget alvorligt. 

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

 
 

 

Gildemøde den 12. september 2017.  

Tidligere præst Hans Iversen havde fået den 

fornøjelse, at fortælle om sin tid og sine op-

levelser som missionær på øen Madagaskar. 

Først fortalte han let om sig selv. Han star-

tede sine kirkelige karriere i Nordre Kirke og 

sluttede i Nordre Kirke, Nykøbing F. Der ind 

imellem var han præst i sognet Nebbelunde 

/ Sædinge ved Rødby. 

 Fra år 2000 og 2-3 år frem var han udstatio-

neret som missionær på Madagaskar. Øens 

størrelse var ca. 1.500 km fra nord til syd og 

ca. 500 km på det bredeste sted. Ca. 14 

gange så stor som Danmark og med en be-

folkning på ca. 22 mill.  

Da hovedsproget på øen er fransk, var Hans 

Iversen på intensiv franskkursus inden afrej-

sen. 

Familien Iversen kom rettidig og i god behold 

til Madagaskar, men selv om bagagen var 

sendt hjemmefra i god tid, modtog Hans og 

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 

10 års jubilæum: 

Jytte Peterson 11/10 2017 

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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Det var ikke bare større eller mindre huller i 

vejen, men en betydelig niveauforskel, som 

skiltet advarede imod. Så alle i bilen blev godt 

rystet sammen. For de indfødte tog turen kun 

en dag, så de blev endnu mere rystet sam-

men. 

Dårlige eller nedfaldne telefonledninger 

lærte de selv at reparere efter at have set, de 

autoriserede montører bare flettede lednin-

gerne sammen med håndkraft. Selvom hu-

sene var med vægge og tag, var de meget 

utætte. 

Støv i rigelige mængder trængte ind i tørti-

den, og i regntiden manglede man gryder og 

pander til at sætte der, hvor det dryppede fra 

taget. 

Hans Iversen skulle ikke kun missionere på 

fastlandet, men også på de mindre øer, der 

var i området. Og ofte var det bedre at tage 

en lille omvej med færgerne end at benytte 

grusvejene. Færgerne var så tæt pakket med 

biler, at passagerne ikke kunne komme ud af 

bilerne under sejlturen.  

Maden var for det meste ris, men af og til som 

tilbehør lidt fisk eller kylling. Bordskik og ma-

nerer ved spisebordet, som vi er vant til, var 

et ukendt begreb. 

Men hjælpsomheden var stor blandt befolk-

ningen. Men som Hans Iversen sagde, man 

vender sig til meget.  

En stor tak til Hans Iversen for 2 timers fore-

drag. 

Og vi andre fandt ud af, at vi har det ”ikke så 

ringe endda” herhjemme. 

Referent Gruppe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jeg, i begyndelsen af 1970’erne fik arbejde 

i England gik er ikke mange dage før jeg blev 

flokassistent i den lokale ulveflok. 

24 ulve (flokken havde venteliste) korte buk-

ser hele året (vinter tog man de lange af ved 

ankomst til spejderlokalet) sorte eller brune 

sko, som var velpudsede! 

Ungerne havde de sjovt, selv om de blev 

”holdt i kort snor” 

Anderledes var det jo herhjemme, hvor de 

grønne forkastede hele det gamle system: ny 

uniform(tynd som papir) og blå baretter !! 

De gule ..åh undskyld! de blå, fik igen nyt træ-

ningssystem med mere! 

Jeg nød at være i ulveflokken i England, hvor 

jeg, som medlem af Gilwell Park Service 

Team, var med til nogle gevaldige ulvedage, 

med ca. 30.000 ulve PÅ ÉN GANG ! 

Jo, det blev også for meget, og lavet om til en 

uge med max 3.000 ulve ad gangen. 

Nå, så fik jeg fyldt siden ud, og siger V U F ! 
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 

   

 

At huske i oktober måned: 

2. oktober kl. 18.30 i Spejderhuset,  Åben Løvfaldsgildehal 

25. oktober kl. 18.00 Fellowshipday i Kettinge Fritidscenter 

 

At huske i november måned: 

 

 

 

 

ÅBEN LØVFALDSGILDEHAL 
 
Alle gildemedlemmer med ægtefælle inviteres til Løvfaldgildehal  
mandag den 2. oktober kl. 18,30 i spejderhuset på Birkevej. 
Bemærk ændring af datoen. 

 
Efter vi har spist, vil en af vore spejderledere komme i 
eftergildehallen og fortælle om sine oplevelser 
på Landslejren i Sønderborg, hvor 37.000 spejdere var samlet 

under mottoet ”Vi sætter spor”. 
 
I skal selv medbringe mad, bestik, drikkevarer og kaffe. Gruppe 4 
sørger for kage.  
 
Tilmelding gruppevis til Bodil gr. 4 senest den 18/9-17 Tlf: 2033 5430 

Med gildehilsen Bodil 
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Referat: 

Loppe-Cafeen  
 
Igen i år var der 

fabrikeret masser af 

fine lagkager, muffins 

og bradepandekager. 

Der var rigtig gang i 

cafeen om lørdagen og 

som sædvanlig knapt 

så meget om søndagen. 

Vores overskud blev 

på 4330 kr., jeg vil 

gerne sige tak til jer 

alle for en god indsats, 

uden jer kunne vi slet 

ikke lave cafeen og 

slet ikke tjene de 

penge, vi gør. 

Også dejligt at se så 

mange gildefolk i aktivitet i de forskellige boder. 

 

Gildehilsen GM Jannie. 

 

 

Frugtfestival : 16. og 17. september 2017 
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Referat: 

Frugtfestival 2017. 

 
Akkompagneret af Tambourkorpset åbnede vi Mostbaren lørdag kl. 10.00 , og med 

lyn, torden og haglbyger lukkede vi søndag kl. 14.00. 

Igen var vi centralt placeret, og Mostbaren blev godt besøgt, især lørdag hvor det 

gjaldt om at holde hovedet koldt, og sørge for fyldte glas. 

Vi udskænkede smagsprøver på 6 forskellige slags most, der blev udleveret ca. 420 

stemmesedler, og solgt rigtig mange festivalarmbånd. 

Søndag eftermiddag kunne vinderen af Festivalens bedste most kåres, og denne gang 

måtte Lolle Frugt ”nøjes” med en 2. og 3. plads, da publikums favorit most blev 

Guldborgland Cox Orange, produceret på Gasa Nord Grønt ( Frugtlageret i 

Sakskøbing ). 

Trods lidt problemer med at få relevante oplysninger inden opstart, lykkedes det ved 

fælles hjælp at ”køre” baren, og samarbejdet med leverandørerne var fint. 

 

Lone 

 

 
 

 

 

 

Gildet og frugtfestivallen. 

 
Bare et lille tilbageblik og nostalgiske tanker – sådan helt tilfældigt. 

Ja, tilfældighedernes spil, må man sige, når man tænker på, at vi (gildet) 

var med ved frugtfestivallen den første gang, fordi spejderne var blevet 
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tilbudt det, men ikke kunne påtage sig opgaven. 

Annette spurgte GM Jørgen, og selvfølgelig var vi/gildet med på at se, hvad det var 

for noget. Det var i 2009, og vi skulle lave noget for børn, primært glaserede æbler 

m.m. - Samtidig tillod vi os selv at sælge hjemmelavede blomsterdekorationer, sådan 

helt uofficielt. 

 

 
 

De efterfølgende år fik vi så vores egen stand med salg af dekorationer samt f.eks. de 

hjemmestrikkede strømper o.l. 

Det lykkedes os at få lov at have vores stand uden at skulle betale leje, - til gengæld 

skulle vi lave en børneaktivitet. 

I årenes løb har vi bl.a. lavet ”Frugtsjov for børn”, (kan ikke lige huske, hvad det 

var). ”Den store udfordring”, det var modulet fra motionspladsen med ”den 
vandrende pind”, hvor man skulle gennem 4 bevægelses discipliner, og så fik man et 

diplom, - det var noget, der virkelig trak børn og forældre til. Et andet år havde vi 

sanselege osv. osv. 

I mellemtiden havde vi også fået vores pavillon, det var alle tiders, selvom det var et 

mas at få den sat op og senere hen taget ned igen. Men mange har givet en hjælpende 

hånd med det igennem tiden. 

Fra allerførst at have stået på Torvet (uden pavillon) har vi været placeret langt nede i 

Søndergade, så fik vi nogle år på hjørnet af Tværvej og Søndergade, der kunne vi 

samtidig følge med i hvad der ellers foregik. 

De sidste par år havde vi stand ved Rema 1000 lige overfor ”Blomsterbørn”.  - 

I flere år har gildet også stillet med frivillige hjælpere, nemlig Kirsten, Peter og Sten, 

som hurtigt blev en værdsat del af Frugtfestivallens hjælperteam. 

Det – som jeg egentlig gerne vil fortælle – og som er pointen i det hele, det er, at vi 

på 7 år (2009-2015 incl.) opnåede en reel fortjeneste til Saxtorpfonden på siger og 

skriver 11.068 kr. - og se så NU på bare 2 år (2016 og 2017) er der røget 8.000 kr. ind 

på kontoen for indsatsen med at passe MostBar. Godt gået! 

 

Tusind tak til alle jer, der gennem årene har taget tørnen med at fremstille og sælge 

dekorationer, rejse pavillon og alt muligt andet, som der har været brug for. 

 

– Også tak til jer, der nu har taget over og kører mostbar`en – forhåbentlig 

også fremover. 

 

Med frUgtelig gildehilsen 

Birgit. 


