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Solskinsvejr i september  
vækker et væld af glade minder.  

Sommerdagenes melodi 
er nu helt forbi. 

Solskinsvejr i september 
nu er byen blevet stille, 

tiden går nu sin vante gang 
og dagen er alt for lang. 

De første blade falder, 
en sommertid svandt hen. 

Hør efteråret kalder 
og håbet gror igen.  

 

  

 

 

 

 

 

Endnu engang 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 
 

 

16 September Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Maribo 
22 Oktober 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 
 

Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 

onsdag den 16. september 2020 kl. 18.30 

Sted: Ulvehytten, Spejdervænget, Sdr. Boulevard, 4930  Maribo 

Deltagere: 

Gildernes & Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS, DUS og DIS er automatisk tilmeldt. 

Gildernes GU, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig mødet. 

 

Dagsorden fremsendes pr. mail til Gildeledelsesmedlemmerne 

 

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet. 

Prisen for traktement til mødet er kr. 60 pr. deltager, som opkræves af DGS. 

Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet. 

Mødet starter med spisning kl . 18.30 

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Merete Nilsson pr. mail: mereteogerling@gmail.com  

senest den 7. september 2020. 
 

Med gildehilsen 

Distriktsgildeledensen 
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Den 22. oktober  

 

Her skal vi igen nyde fællesskabet mellem gilderne 

                         i Lolland-Falster Distrikt, til årets Fellowshipday 

 
Den smukke Oreby Kro er rammen denne aften, hvor der serveres lækker husmandskost, med 1 

genstand samt efterfølgende kaffe til kun 160 kr. Dette gælder både gildebrødre og ikke-

gildebrødre. 

Vi har fået fat i en spændende foredragsholder, nemlig sognepræst Søren Hermansen der var 

teologisk konsulent på serien ”Herrens Veje”, som er en DR TV-serie om tro.  

Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske samfund, hvor forskellige trosopfattelser 

hvirvler sig ind i hinanden. Hovedpersonen er provst, han har to sønner der begge skulle have 

trådt videre i familiens præstesko, men tilværelsens hjul drejer……  

Søren Hermansen kan med vid og humor, fortælle om hvordan denne serie blev til og hvordan 

hans rolle som konsulent, fik mere eller mindre betydning for det der blev sendt. 

 

Tilmelding til Bente Jørgensen/Besse, senest 5.10 på mail:  

besse.j@email.dk eller mobil:  60 65 18 38  

Med navne på deltagere og tilknytning til hvilket gilde (af hensyn til bordplaner) 

 
Betaling til DGS Jytte Peterson ved overførsel til konto: 2650- 0713164135  

HUSK at notere hvem der indbetaler.  

Eller evt. kontant ved døren. 

 

 
Nærmere følger i Liljen for oktober…. 

Vel mødt fra Netværksgruppen under Lolland-Falster Distrikt 

 

 

 

mailto:besse.j@email.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

September 
 

27. Naturtur 

 

September 
 

22. Fellowshipday 
 

 

Fødselsdage i 

september 

 
 

 

29. Ole Jensen – 85 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke med dagen 

 

 

Naturtur til Nysted 

søndag den 27. september 
 

Vi mødes søndag den 27. september kl. 10 i 

Spejdervænget. Gåturen er på ca. 4 km, og 

foregår i Dyrehaven ved Ålholm. 

Efterfølgende spiser vi frokost ved Holten 

Strand 

 

Ingen tilmelding er nødvendig, og hver især 

medbringer mad og drikke. Vi fylder biler-

ne op i Spejdervænget. 

 

På Naturlaugets vegne 

Hanne K 

 

 

Sommergildehal  

den 12. august 
 

Den 12. august blev der afholdt ”Sommer-

gildehal” i Hunseby Forsamlingshus, med 

et meget fint deltagerantal. 29 i gildehallen, 

og 34 i eftergildehallen. 

  

Da det var lang tid siden, vi sidst havde set 

hinanden, var der meget at fejre. To 25 års 

jubilæer, et 50 års jubilæum og diverse 

runde og halvrunde fødselsdage, som der 

også skulle ønskes tillykke med. 

  

Vi optog en ny svend, Lisbeth Sørensen, og 

der var udskiftning både af flagherold 

(Vagn ud og Erling ind) og gildemester 

(Susanne ud og Lena ind). 

  

             
 

Mette holdt et fint 5 min. Sct. Georg, der 

ikke skulle handle om Corona, men kom til 

det alligevel, ikke mindst om de positive 

ting denne mærkelige tid trods alt også har 

ført med sig. 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Eftergildehallen var lagt i hænderne på 

naturlauget, der serverede lækre (og store) 

landgangsbrød, og mens vi indtog kaffe og 

dejlig kage, fortalte Karen Grethes barne-

barn Mads os om sit ophold på High 

School i USA, der kom i stand bl.a. takket 

være en donation fra Halkjær Fonden. 

 

             
  

Og så gik snakken lystigt. Der var jo en del 

nyheder at samle op på efter et halvt års 

adskillelse. 

 

Tak for en dejlig aften alle sammen. 

  

Med gildehilsen 

Susanne 
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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  

 

Nu er vi klar igen (håber vi) og alle er ved godt mod så 
vi med de nødvendige forholdsregler kan ses igen - vi 

lægger ud med vores arrangement som aftalt i juni, 
med - 
 

Aftentur til Nørre Alslev Bevægelsespark!  
Torsdag den 11. juni kl. 18.00, hvor vi mødes - 

 på Skovvej 25, hos Anja og Espen.  
 

Espen tænder op i grillen og Anja fabrikerer kartoffelsalat og en 
mixsalat, så du skal til eget forbrug medbringe drikkelse, kød, 
fisk eller? til grill!  
 
Vi besigtiger og afprøver bevægelsesparken, der kun ligger et 
stenkast fra Anja og Espens residens, mens grillen varmes op! 
 
Da det er længe siden vi har kunne mødes er der en del at 
snakke om og fortælle, men vi kan nok få et par minutter til 
lidt kalendergymnastik og ideer til fødselsdagsgildehallen den 
12. november.                    
                                                                              Jeg glæder mig til vi ses Ole S. 

                                                          
                                         

  
  

     "Amagerhuset" i Sørup på  
        Ovstrup SpejderCenter 
 
Nu skulle der også være mulighed 
for at der hen over sommeren igen 
kan igangsættes aktiviteter på 
centeret.  
       Gildeliv er også friluftsliv!       
 Se mere på nettet om   
                             "Ovstrup Spejdercenter" 
             
                                  

KALENDER, juni, juli og august 2020: 

Torsdag d. 11. juni:  Aftentur, Nørre Alslev Bevægelsespark mm. 

Torsdag d. ? aug./sept.: Gildemøde i det fri? - Aftales når vi mødes! 

Evt. andre arrangementer, friluftsgildehal, distriktsarrangement mm.  

se nærmere i Liljen. 
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Opslagstavlen  
 

Tirsdag d. 22. sept. 
Gildemøde 

Torsdag den 15. oktober  
Gildemøde 

 
 

 

 

Efter et Vor Friluftgildehal den 20. au-

gust 2020 blev vel overstået, men in-

denfor. 

Forslag til ændring af gildets vedtægter 

er udsendt på mail til gildebrødrene 

den 25. august. 

Vor gildebroder Martin er tovholder på 

denne opgave.  

Har I forslag / spørgsmål til vedtægts-

ændringer, så send disse til Martin sna-

rest muligt, men senest den 1. decem-

ber 2020.  

 
 

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  

 

Søndag den 13. september 2020 er det 

”Naturens Dag”.  

Vi mødes kl. 13.00 ved Bøtøskoven par-

keringsplads for en gåtur.  

Det er godt for helbredet, og dyrene vil 

gerne se os på afstand.  

Husk at tage drikkevand med til eget for-

brug. 

Den 16. september 2020 er der Distrikts-

gilderådsmøde i Maribo.  

Jeg kan ikke deltage, og Martin overtager 

midlertidig min plads i gildeledelsen. 

Dette har jeg meddelt DGM Victor. 

Med gildehilsen  

Kjeld Mikkelsen. 

 Gildemester 2. Nykøbing F 

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 

September måned: Ingen arrangementer anmeldt 

Oktober måned:  Løvfalds Gildehal 6/10 kl. 19 på Saxenhus 

                                 Fellowshipday den 22. oktober 

 
 

”Invitation til Løvfalds Gildehal tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00 

på Saxenhus i lokale 111. 

I eftergildehallen får vi besøg af Projektleder Martin Stahl, som vil fortælle, 

om alt det han og andre ildsjæle er i gang med i byen. 

Der bliver kaffe/ the og vandkantsvand 😉samt æblekager til en pris af 25 kr. 

pr.pers. 

Tilmelding gruppevis senest d. 1. oktober til: annettebrylle@mail.dk eller sms 

41183132 

 

 

Med gildehilsen 

Gruppe 3 

Annette Brylle Hansen 

mailto:annettebrylle@mail.dk

