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Månedens citat: »Se mod lyset, så falder skyggerne 
bag dig.« 
Anonym 

Stranden er 
sin egen! 

Haven skal 
også passes! 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2015 - 2016 
   

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 

   
 
 
 

2015: Mødedatoer: 
8. september Distriktsgilderådsmøde 
21. oktober Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing 

2016:  

19. januar Distriktsgilderådsmøde 
27. april Distriktsgildeting 
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Fellowhipday 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På årets Fellowshipday vil vi fylde dine ører med fantastisk god lyd fra Gospelkoret Unique,  

din mave med skøn mad fra restaurant Sukkertoppen og den hyggelige stemning skaber du 

sammen med gildebrødre fra Lolland-Falster Distrikt. 

 

Du må ikke gå glip af denne mulighed for at nyde en skøn aften,  

med dejlige og hyggelige oplevelser for alle sanserne.  

Tag gerne partner, ven eller veninde med. 

 

Dato: 25. oktober kl. 18.00 

Sted: Restaurant Sukkertoppen, Sakskøbing 
Menu: Lækre internationale små retter samt kaffe og te 

Pris: 110 kr. for gildebrødre – 150 kr. for gæster 

(Distriktet yder tilskud til arrangementet , derfor denne lave pris for GB) 

Priser er excl. drikkevarer 

 

Aftenens program: 
Spisning og hyggeligt samvær på tværs af gilderne 

Gospelsang fra koret Unique  

Kaffe og te samt småkager 

Fellowshipbudskab 2016  

 

Tilmelding senest den 10.10.2016 til egen kansler, som sørger for tilmelding til DGK 

Gospel koret Unique 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 

 

 

 

August 
 

  9. Gildemøde 

12. Teateraften 

 

September 
 

Ingen arrangementer 

 

 

 

Fødselsdage i 

august 

 

 
 

  8. Bente Jørgensen, ”Besse” – 65 år   

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 
 

 

 

 

 

 

Opstartsmøde den 9. august 
 

Nu skal vi i gang igen efter sommerferien, 

og vi starter det nye gildeår med: 

Gildemøde tirsdag den 9. august kl. 19.00 

i FDF-Huset. 
 

Program: 

 Kommende aktiviteter i laugene og 

gildet 

 Andet 

 Gennemgå samtalespillet som er 

udarbejdet af DGM Netværk 

Sjælland-Lolland-Falster, og som  

vi har hørt fra andre gilder er meget 

inspirerende. 

Vi håber derfor at se rigtig mange gilde-

brødre denne aften. Gildeledelsen sørger  

for øl/vand og snacks. 

 

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

 
 

 

Nattergaletur den 27. maj 
 

I slutningen af maj begyndte sommeren, og 

den 27. maj var vejret om aftenen herligt. 

Naturlauget havde valgt den rette aften til 

afholdelse af Nattergaleturen.  

 

Vi var 25 gildebrødre med pårørende, der 

mødtes kl. 18.30 i Spejdervænget, hvor der 

blev trakteret med grillstegte pølser og 

brød. Efter spisningen gik vi mod Søndersø, 

igennem Fårefolden og ned over mosen. 

Her i krattet ved haverne sat en enkelt 

Nattergal og sang sin frydefulde sang.  

 

Videre gik vi over golfbanen og ned til 

bænken ved søen over for Præstø. Hvor 

ihærdigt og intenst, endda med hoved på 

skrå, vi end lyttede ved søbredden, hørte vi 

ikke Nattergalen her, alt andet lige, at dette  

http://www.sct-georg.dk/maribo
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skulle være stedet, man oplevede denne 

fugls sang før Sank Hans.  

 

 
 

Men vi sad og stod ved søbredden, og nød 

denne stille lune aften samt ”1 enkelt”, som 

Susanne havde medbragt, og skænkede 

villigt her af. Vi gik sønder om det gamle 

sygehus, langs søbredden af Søndersø og 

hen forbi kajakklubben og tilbage til 

Spejdervænget. 

  

Her sluttede vi aftenen af med en kop kaffe, 

og et dejlig stykke rabarberbradepandekage. 

 

Helge L 
 

  

Friluftsgildehallen den 15. juni 
 

Traditionen tro blev Friluftsgildehallen af-

holdt på Kråruplund. Som sædvanligt var 

det dejligt at se gildebrødre fra Sakskøbing 

til denne tradition. 

 

Vejret var desværre ikke med os i år. Vi 

måtte flytte gildehallen indenfor på Krå-

ruplund. Det er heldigvis ganske sjældent, 

vi har dårligt vejr, når vi har Frilufts-

gildehal. 

 

I gildehallen holdt gildemesteren sin tale og 

vi sang nogle dejlige sange og blev ledsaget 

af en dygtig musiker fra Maribo Musik-

skole. 

 

Der blev ved gildehallen optaget tre nye 

gildebrødre. Hele gildet ønsker de tre nye 

gildebrødre velkommen i gildet. 

Terkel holdt 5 min. Sct. Georg. Terkel var 

både alvorlig og humoristisk i sin tale. 

  

Efterfølgende spiste vi vores medbragte 

mad, og denne gang var det indendørs. 

Lejrbålet må vi vente med til næste fri-

luftsgildehal. 

 

Tak til gildeledelsen for en god og hyggelig 

aften 

 

Kirsten Johansson 
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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  

 

Midtvejstræf "Amagerhuset" 2016. 
Træflauget (dem der har muligheden) ankommer til Amagerhuset fredag 
den 1. og får indrettet sig og bragt de sidste ting på plads.  
Lørdag tager vi imod formentlig mange gamle og nye træfdeltagere, om 

aften afprøver lauget grillen - og så kører det eller derud af!  
 

Der er friluftsgildehal onsdag den 6. juli kl. 20, med træfdeltagere i 

højsædet. Tag madkurven med og få en dejlig aften, sammen med 
træfdeltagerne og vores gæster. 
 

Kom nu ud af busken - selvom du ikke deltager 
i træffet, så kom på besøg - alle er velkomne til 

friluftsgildehallen og på øvrige dage - du kan 
også deltage i træffet i de antal dage der passer 
dig!  

Jeg glæder mig til vi ses på træf - Gildeliv er også friluftsliv - 

 m. spejderhilsen  Ole S og Webredakør Espen. 
Læs mere om træffet på www sctgeorg-lf.dk 

og Sct. Georgs Træf-Venner på Facebook 

 

***************************** 
Gildetur til og på Maribo søerne 

Lørdag den 20. august har vi booket 30 pladser på "Annemonen" som 

sejler på Maribo Søerne, med Espens far som skipper.  
Tag familien, evt. et par gode venner med på denne hyggelige tur, derfor 
de 30 pladser - giv besked til OS hvor mange I kommer inden 1. august. 

Vi skal mødes ved anlægsbroen ved Domkirken kl. 09.30! 
Medbring madkurv, kaffe/te mv. 
Vi sejler kl. 10.00 til Borgø hvor der er tid til besigtigelse og en 

kaffe/drikke pause, kl. ca. 13 har vi fast grund under fødderne igen og 
indtager frokosten i det fri - skulle vejret mod forventning, ikke være med 

os har vi en plan B til spisningen, hvis der er stemning for det ser vi, 
efterfølgende, på området omkring søerne.                                             

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

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god og aktiv sommer! 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster, 
danner rammen om Midtvejstræf 2016  
Du kan læse mere om stedet på: www 

amagerhuset.dk 
 
 

KALENDER, juni, juli og august 2016: 

Lørdag d.2. juli til fredag d. 8. juli: Midtvejstræf i Sørup. 

Onsdag d. 6. juli: Friluftsgildehal kl. 20 på Midtvejstræf. 

Lørdag d. 20. august: Gildetur til og på Maribo søerne kl. 09,30. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sejltur med ny Gedserfærge M/F Berlin 

torsdag den 15 september 

 

Afgang Gedser kl. 17.00 

Buffet kr. 164.- alt inklusive, også billetter 

Rundvisning på skibet (hvis kaptajn tillader det) 

Orientering fra Scandlines om det specielle forløb for nybygningerne 

Berlin og Copenhagen 

Husk pas 

Max 30 deltagere 

Tilmelding på tlf. 3069 7005 eller sunke1@privat.dk  

senest den 5 september (meget meget gerne før!!) 

Vi håber at se jer, til en hyggetur med den nye Scandlines-færge. 

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. 20. i måneden før. 

Nyt dueslag, derfor skal indlæg sendes til 

         2.nyk.f.gilde@gmail.com 

mailto:sunke1@privat.dk
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Red.  Birgit Lohse   

Kildevænget 12  

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235   

Mail: bogjlohse@gmail.com  

  

AT HUSKE i AUGUST: 

23. Friluftsgildehal. 

   

OG i SEPTEMBER:                    Billedet her er fra Annette og Leif               

  

06. KRAM-bus på Familiesundhedspladsen.    Da de var på den guidede tur til 

10/11. Loppemarked.   Horreby Lyng. 

17/18. Frugtfestival. 

 

Annette Brylle Hansen fyldte 60 år den 25. juli. 

 
På grund af Liljens sommerferie kom det ikke med i rette 

tid. Men vi håber, du havde en god dag Annette, og  

Gildet ønsker Hjertelig tillykke. 

  

  

Kære gildefolk. 
 

Ja, så er vi ved at tage hul på et nyt gildeår, forhåbentlig har I alle haft en rigtig god 

sommer og er blevet en eller flere oplevelser rigere. Vejret kan der diskuteres om, da 

det ikke er alle, der er tilfreds med det, vi har haft – i hvert fald i juli – for juni var 

ganske flot. 

 

Jeg glæder mig til at se  jer til friluftsgildehallen den 23. august, som vi lægger 

blødt ud med, inden vi skal til at tænke på loppemarked og frugtfestival. 
 

Jeg håber, I har samlet en masse energi, for det bliver der brug for i september må-

ned. Vi lægger ud med loppemarked den 10. og 11. sept., hvor vi skal bruge en 

masse kage og gildefolk til at bemande vores cafè. Det vil vi tage med under eftergil-

dehal, hvor man kan melde sig til at komme med kage (lagkager-bradepandekager-

muffins osv.) Samt bemanding af cafè, og der skal vi bruge lidt flere folk end sidste 

år. (fortsættes næste side) 
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Til frugtfestivallen den 

17. og 18. sept. har vi fået 

et betalt job.  Vi skal stå 

for 

 ”Mostbaren”, hvor vi 

skal udlevere smagsprøver 

af forskellige mostdrikke 

fra fabrikanterne i området. 

Vi skal også udlevere 

stemmesedler og ligeledes 

stå for optællingen af stemmer, så der kan kåres en vinder af mostkonkurrencen 2016. 

Jeg har lovet at kunne stille med mindst 10 kvinder/mænd til vagter i løbet af week-

enden, så jeg håber, I kommer og hjælper mig med at opfylde dette, så vi også kan få 

noget at arbejde med i gildet, det er desværre ikke mange ting vi kan lave, hvor vi kan 

tjene lidt penge, men lad os støtte op om de arrangementer, hvor vi kan. 

I kan allerede nu tilmelde jer til disse to week-ender til mig på 22133739. 

Sommerhilsen Jannie GM. 
  

Friluftsgildehal. 

Tirsdag den 23. august 2016. Det foregår ved moserne ved 

Spejdervænget i Maribo. Håber at rigtig mange bakker op, 

det er jo første gang, vi mødes efter ferien så op på mær-

kerne. Husk bord, stol, mad og kaffe. Gruppen sørger for 

kage. 

Så gildebror/ægtefæller kom med godt HUMØR. 

Festlighederne er kl. 19.  
PS. Tjek lige vejret. Der er mulighed for at komme ind. 

Gruppehilsen fra Gr. 3. Jane P. 

 

Stillingsopslag. 
Tjansen som leder af Telefonkæde 2 er stadig ubesat. Det er da helt utroligt!!! Men 

nu da ferietiden er overstået, kan det være, at en og anden alligevel kunne tænke sig 

at lægge billet ind på dette frivillige og ulønnede job. Man binder sig til at ringe op til 

nr. 1 på kæden kl. halv ni hver morgen samt at modtage opkaldet fra den sidste på li-

sten, når kæden er igennem. En kædeleder er ikke mere bundet end, at man både kan 

holde ferie og diverse fridage, det er jo derfor hver kæde har en fast afløser. Igennem 

mange år har Jørgen og jeg været leder af en kæde, og det er bestemt altid hyggeligt 

lige at sige godmorgen og få den obligatoriske snak om vejret eller hvad man nu kan 

nå at udveksle bemærkninger om på et minut eller to. 

Nærmere henvendelse til Jannie på 22133739.  
Det var lige en lille telefonhilsen fra jeres redaktør. Birgit. 
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Telefonkædernes sommerarrangement. (ref.) 

Tirsdag den 7. juni havde vi arrangeret et hyggeligt 

komsammen-møde på Sukkertoppen, hvor 16 deltog. 

Der blev snakket på livet løs rundt omkring ved bor-

dene, mens vi nød kaffen og Mariannes gode hjem-

mebagte boller samt en fantastisk god jordbær-

lagkage. 

Jane P. havde et lille indlæg, hvor hun fortalte om 

sine bedsteforældres hverdag, de var begge kommet 

fra Polen. Man kunne fornemme, at der var hjerte-

varme i deres lille hjem, det var en spændende historie.  

Men tiden løb afsted, og inden vi så os om, var det tid at bryde op. 

Tak for en hyggelig eftermiddag. 

 Jannie Johansen. 

 

TUR TIL HORREBY LYNG. (ref.) 

Den 20.7.2016 – stod der i Naturgruppens program: 

Vi udforsker Horreby Lyng. Vi mødes kl. 17.30 med 

madkurven. 

Kør til Horreby på Falster, drej af ved kirken. Følg 

Lyngvejen og Spangvej. Vejret var fantastisk og 9 glade 

gildebrødre havde smurt madpakken og  

pakket gummistøvler og myggespray i tasken. 

Annette og Leif havde været på guidet tur 14 dage før, 

så de kunne lede os alle sikkert afsted gennem den specielle og fremmedartede natur, 

som højmosen byder på. 

Vi startede med at gå til ”Torvet”, hvor vi nød vores medbragte mad. Herefter tog vi 

en tur på ca. 3 km. med meget afvekslende naturoplevelser. 

Det gode vejr betød, at den værste fugt og dermed også myggene var væk. Så gum-

mistøvlerne var ikke påkrævet. - Flere af os så dog en del ned på jorden, da der i om-

rådet er hugorme. Trods varme og sol var de (heldigvis) ikke fremme. 

Der var masser af svampe, smukke græsser, kongebregner, tranebær, vådmos og 

blomstrende lyng. - Horreby Lyng kan på det varmeste anbefales til jer, der endnu 

ikke har besøgt området.  

Tak for en rigtig dejlig naturoplevelse. 

På Naturgruppens vegne – Anne-Birthe. 


