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Og ikke et ord om Corona….  

Men lad os nyde alt hvad naturen byder os lige nu… 

 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor tak til Lis for forside. 

Liljen 
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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: 

Merete Nilsson 
 

Skovvænget 10, 4930 Maribo 

 
mereteogerling@gmail.com 

  Mobil: 24 36 61 41 

DGS:   

Jytte Peterson Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing jytte@peterson.dk 

  Mobil: 50 12 05 66 

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 
 

 

22 Oktober AFLYST: Fellowship Day. Arrangør distriktets netværksgruppe 
7 November I-Dag. Arrangør DUS-gruppe 
  
2021 
 

 

14 Januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing 
6 Maj Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing 
16 Juni Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo 
  

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Lolland – Falster Distrikt 
 

Referat Distriktsgilderådsmøde 

Referat af Distriktsgilderådsmøde den 16. september 2020 hos Maribo 

Deltagere: 
Sakskøbing: Anne-Birthe Holm Rasmussen GM, Lone Andersen GK og  
Hanne Knudsen GK 
1  Nykøbing:  ingen deltagere  
2  Nykøbing:  Martin Sønderskov – afløser for Kjeld Mikkelsen 
Maribo:  Lena Holsko GM, Elin Birch-Pedersen GK og Anne Marie Christiansen GS 
Distriktet: Victor Birch-Pedersen DGM, Jytte Peterson GS og Merete Nilsson DGK 
 
Dagsorden pkt. 1: 
 
Victor omtalte Sjællandsnetværket som fungerer fint. Netværket er blevet bedt om at være koordinator for 
informationer vedr. Spejdernes Lejr 2022. Der er p.t. ingen kordinator i Sjællandsnetværket da 
distriktsgildemesteren i Roskilde er stoppet.  
LG har bedt Sjællandsnetværket være tovholder vedr. gildearrangement ved Spejdernes Lejr 2022, men 
Sjællandsnetværket mener ikke de kan påtage sig opgaven. 
2 Holbæk Gilder med i alt 35 medlemmer er ved at blive nedlagt, men det vides ikke hvorfor. 
Der skal afholdes distriktsforum sidste weekend i oktober 2020. 
Gildet i Stege er nedlagt og nu lagt sammen med Vordingborg Gildet. 
Der er ved at blive fundet ny redaktør for Sct. Georg – 4 personer har budt ind og vil dele opgaven. 
DGM Victor stopper ved næste distriktsgildeting og i lyset heraf skifter vi ikke bankforbindelse p.t. Hvis der 
ikke findes en ny DGM skal der tages stilling om vores distrikt skal sammenlægges med Vordingborg 
området.  
DGS sender opkrævning ud til gilderne hvert kvartal. 
 
Dagsorden pkt. 2: 
 
Nyt fra DIS: Lone havde ikke mulighed for at deltage i det indkaldte møde i Køge 
Nyt fra DUS: Amy deltog ikke i mødet 
 
Dagsorden pkt. 3: 
 
Maribo har fået 3 nye gildebrødre og der vil i november 2020 være en genoptagelse. Maribo arbejder i laug, 
der er 2 nye laug på vej vandrelaug og cykellaug. Maribo har udfordringer med at finde lokaler til 
arrangementer p.g.a. corona. Maribo holdt digitalt gildeting og den nye gildemester blev indsat ved 
sommergildehallen i Hunseby Forsamlingshus.  
Sakskøbing nåede at holde gildeting inden landet lukkede ned 11. marts 2020. Siden da har der i juni været 
et arrangement med sang ved Søren Stråhat. Alt andet har ligget stille. Sakskøbing arbejder i grupper  2 år ad 
gangen. På mandag skal der holdes grupperådsmøde. 
2. Nykøbing har holdt digitalt gildeting hvorefter den nye gildemester fungerede. Der har ikke været afholdt 
nogen møder inden sommer og 1 møde i august. En del gildebrødre har meddelt at de ikke kommer igen før 
der er styr på coronaen. På tirsdag skal der holdes møde om nye emner i grupperne. Der vil ikke blive afholdt 
sociale arrangementer i efteråret. 
 
Dagsorden pkt. 4: 
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Der er arrangeret Fellowship Day den 22. oktober 2020, men i lyset af den nuværende coronasituation blev 
det vedtaget af arrangementet aflyses. Merete sender besked til netværksgruppen og beder Lis aflyse 
foredragsholderen og sætte meddele om aflysningen Liljen. Leif har kontakt til Oreby Kro og aflyser aftalen. 
Vi forventer også at I-Dag aflyses. 
 
Dagsorden pkt. 5: 
 
I den nuværende situation vil DGL ikke deltage i møder i gilderne. 
 
Dagsorden pkt. 6: 
 
Det blev besluttet at vi ikke deltager i Fredslyset. 
 
Dagsorden pkt. 7 Eventuelt: 
 
På grund af coronasituationen talte vi om at holde Gildehal uden sang, da afstandskravet så bliver 1 meter. 
Når der i Liljen skrives om arrangementer skal vi huske at skrive de er åbne for alle.  
Første fælles arrangement  bliver gåtur den 7. oktober 2020 kl 10 – 12 med mødested Spejdervænget, 
Maribo. Gutte sætter i Liljen for oktober og så vil både Sakskøbing og 2. Nykøbing også gerne være med til at 
arrangere de næste ture. 
 
 
Referent  Merete 
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Fellowshipday 

 

 

 

 

 

Distriktsgildeledelsen har truffet den tunge beslutning at aflyse 

Fellowshipday 2020 

Det er desværre den verden vi lever i lige nu…. 

Vi skal passe på os selv og på hinanden, og det gør vi bedst ved 

ikke at være for mange sammen. 

Netværk Lolland-Falster håber selvfølgelig, at vi kan få mulighed 

for at samle gilderne ved en anden lejlighed, gerne i nær fremtid. 

Men indtil det kan lade sig gøre, sender vi alle en stor hilsen med 

ønsket om godt helbred til Jer alle. 

 

PS: Hvis du har tilmeldt dig til dagen og betalt, bliver beløbet selvfølgelig returneret 

efter aftale med DGS Jytte Peterson. 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Oktober 
 

  7. Vandretur 

22. Fellowshipday 

 

November 
 

  7. I-dag 

16. Fødselsdagsgildehal 

27. Gløgg på Torvet 
 

 

Fødselsdage i 

oktober 

 
 

 

10. Terkel Jakobsen – 85 år 

 

Gildet ønsker hjerteligt tillykke med dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandretur til Naturskolen  

onsdag den 7. oktober 
 

På opstartsmødet i august blev ideen om et 

vandrelaug drøftet. Tanken er, at de gilde-

brødre, der har lyst og kræfter, mødes til en 

uformel gåtur måske en gang om måneden.  

 

I tirsdags var der Distriktsgilderådsmøde 

med de øvrige gildeledelser, og her gav 

både 2. Nykøbing og Sakskøbing udtryk 

for, at de måske også kunne tænke sig at gå 

med.  

 

Så nu er det planlagt, at vi mødes første 

gang onsdag den 7. oktober kl. 10 i 

Spejdervænget medbringende egen 

forplejning. Vi går til Naturskolen, hvor vi 

drikker formiddagskaffen og derefter retur 

til Spejdervænget. Turen er på ca. 10 km.  

 

Næste gang kan det være, at turen starter 

hos Sakskøbinggildet. 

 

Der er ingen tilmelding - så bare mød op.  

 

Med gildehilsen 

Gutte 

 

 

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   

 
Fellowship Day, er planlagt til den 22 oktober på Oreby Kro - 

Se nærmere i Liljen hvad der sker! og vær opmærksom på 

tilmeldingsfristen og til hvem!  

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

 
 

Hvad er det lige der sker! med det gode gildeliv? - Ja 

vi må nok se i øjnene at hvis vi skal passe på os selv i disse covid 19 tider, hvor 
meldingerne bølger frem og tilbage, vi er jo en blandet gruppe, sammensat af 
ældre, lidt yngre familier m. skolebørn, og har stadig nogen på 

arbejdsmarkedet, bl.a. i plejesektoren alt sammen noget vi skal forholde os til - 
derfor har vi besluttet at minimere sammenkomsterne. Det ser desværre ud til 
at der ikke ligger en brugbar vaccine lige om hjørnet!   

Jeg har i den forbindelse kontaktet 2. Gilde vedr. -                          - 

FØDSELSDAGSGILDEHALDEN og foreslået, at vi i år holder den hver 

for sig i de to gilder, hvis den bliver afholdt (da vi nok ikke kan være 

udendørs), dvs. at vi foreslår at flytte den kommende fælles fødselsdagshal 
til 2021 m. 2. Gilde som vært og så kan fejre vores 80 års fødselsdag m. 1. 
Gilde som vært i 2022.  

Jeg håber selvfølgelig på at vi med alle forholdsregler kan holde nogle mindre 
arrangementer i vort lille gilde hvor vi jo kun er 13 og møder måske 10 - Jeg vil 
kontakte Jer alle på mail og/eller telefon vedrørende evt. gennemførelse af de 

planlagte aktiviteter! 
                                                          Pas godt på Jer selv og hinanden - Ole S. 

     

   ****************************** 
 
Noget positivt sker der - Amagerhuset er ved at få nye vinduer, så 
vi kan holde varmen i vintermånederne.   
 
 

”Ovstrup SpejderCenter” i Sørup på Falster.          
Du kan læse om stedet på centreres hjemmeside. 

  

 

KALENDER, oktober og november 2020  

Torsdag d. 22.oktober:  Fellowship day i Nykøbing F.  Se Liljen. 

Torsdag d. 12. november: Fødselsdagsgildehal !? 

Torsdag d. 10. december: Julestue på Bogfinkevej. 
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Opslagstavlen  
 

Torsdag den 15. oktober  
Gildemøde 

Torsdag den 22.  Fellowship day 

Torsdag d. 12. november 

Fødselsdagsgildehal 

- - - - - - 

Tillykke med de 85 
Jytte Kofoed 13/10 

 
 
 
, 

Naturens Dag den 13. september  

  

Nogle få Gildebrødre mødtes kl. 13.00 og 
gik en tur i Bøtø skoven på ca. 1½ time. 
Gildebrødrene mødte på deres vandring, 
hverken løver, tigre eller klovbærende dyr. 
 

Til gengæld mødte de andre glade menne-
sker på deres vej gennem skoven. 
  
 
 
 

 
 

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. 

 
 

Og fuglene sang fra en skyfri himmel. 
 
Et tiltrængt hvil og kaffepause.  
 
Personer: En tidligere gildemester, et mange-
årigt gildemedlem og en kvindelig gæstevan-
dre (Jane). 
 

Fotograf GM Kjeld. 
----------------------------------------- 

Med venlig hilsen Kjeld Mikkelsen. 2. Gilde 
 

Under planlægning af næste måneds indslag, sad jeg den 25, med en tom side!!  
Min første tanke var at begynde med Vejviseren fra 1998, men den må vente, for jeg er gået i 
gang med mine gamle dias som jeg kan begynde at ”fylde ud med” (desværre i en dårlig kvalitet). 

 

F 

 

 

 

      Gilwell Park Gilwell Hall Korpslejr Slagelse 1965                   Fuldmånemøde  Lyt oh ulve! 

     Jeg har flere minder derfra      Den var våd, meget våd               Oh denne stund har magt i mund 

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 

Oktober måned:  Løvfalds Gildehal 6/10 kl. 19 på Saxenhus  AFLYST    begrundet i Covid 19                    

MINDEORD: 

En gildebror er ikke mere. 
 
Birgitte Mertz sov den 26/8 stille ind på Nykøbing F. Sygehus, og blev 89 år. 
 
Birgitte Mertz fik 65 års nålen sidste år, noget af en bedrift, som ganske få når.  

Efter endt pigespejdertid blev Birgitte den 7.9.1954 optaget i Sakskøbing Gildet, hvor hun gennem 
årene havde mange forskellige poster. 
 
Gildekansler (2 perioder), så distriktsgildemester og senere gildemester i Sakskøbing.  
Desuden var Birgitte i en årrække redaktør på de lokale sider af Liljen. 
 
Birgitte har sat et fingertryk i os alle - både bogstaveligt og i overført betydning.  
Hvem kan ikke huske hende svinge morseflagene eller klare knobene, når de skulle bruges ved 
økseløbene.  
 
Vi husker hende også for at holde fast i ritualer - hvor alt skulle foregå korrekt - og ikke mindst 
påklædningen skulle være i orden. 
 
Gruppemøderne skulle have indhold - og Birgitte sendte opgaver ud før sine møder og var selv 
meget velforberedt - og det afstedkom altid en god diskussion, som Birgitte nød, og hun 
respekterede uenighed. 
 
De senere år så vi ikke meget til Birgitte, men kunne hun, kiggede hun for forbi f.eks. ved Sct. 
Georgsdagen med spejderne – gående ved sin rollator og altid med gildetørklædet synligt. 
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Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA-NC 

Gildet har betydet meget for Birgitte, og Birgitte har betydet meget for gildet. 
 
Æret være Birgittes minde. 

På Gildeledelsens vegne 

Hanne K. 

 

 

 

 

Har du gode ben?????  

I Maribogildet har de som noget nyt oprettet en Vandrelaug. 

Første gå/vandretur bliver  

onsdag den 7.10.2020  

kl. 10.00 – ca. 12.00. 

På Distriktsgilderådsmødet                                            aftalte vi,  

at gildebrødre fra andre gilder                                er meget velkomne til  

at deltage.                                                             Vi mødes i Spejdervænget                                          

ved ”Ulvehytten”                                          hvorfra vi sætter kurs mod  

Naturskolen.                                                         Turen er på ca. 8-10 km. 

Du skal selv medbringe                                kaffe/te eller vand. 

Der er ingen tilmelding,                                           du skal blot dukke op. 

For evt. ønske om samkørsel                                 til Maribo,  

kontakt Anne-Birthe. 

 

 

 

 

 

 

 

https://hvitskygge.wordpress.com/2011/07/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

