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 Lolland – Falster Distrikt       2014 - 2015 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

     Mobil: 61 70 28 57 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

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 

 

 

 
2014:  Mødedatoer:  

10. september Distriktsgilderådsmøde 
23. oktober Fellowshipday, Nykøbing F 
 
2015: 
15. januar  Distriktsgilderådsmøde 
15. april   Distriktsgildearrangement 
12. maj  Distriktsgildeting 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Om julen den bliver hvid i år, er endnu ikke til at sige, men vi ved 

da helt bestemt at julen falder den 24. december 

Og julen er som oftest forbundet med traditioner, gæster, fester og 

masser af mad samt gaver.  

Men vi ved at rundt omkring i de små hjem er der også ensomme, 

fattige og syge – som i højere grad har brug for besøg og glæde i 

denne juletid.  

Julen siges at være hjerternes fest, men på hvilken måde? 

 Er hjertet et symbol på fred? 

 Er vore hjerter større i julen? 

 Er vi mere tålmodige og givende i julen? 

 

Kan vi hver især være med til at gøre julen til hjerternes fest, for 
bare en enkelt person, så har vi opnået meget. 
 
Efter julen kommer Nytår og dermed også det nye år, samt alle de 
gøremål som ligger både i gildet og privat.  

Må I alle få en dejlig jul og et godt Nytår med alt hvad der til 
hører, og må vi gense hinanden i det nye år fulde af energi og 
glæde. 

DGM  
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

December 

 

9. Julemøde 

 

Januar 

 

4. Nytårstaffel 

14. Nytårsgildehal 

 

 

 

 

Fødselsdage 

 

December: 

 
19.  Boye Rasmussen – 70 år 

 

Vi ønsker hjertelig tillykke. 

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

HUSK julemøde den 09-12-2014 

(se omtale i november) 

Tilmelding til Grethe 

40 54 28 24 – ge@bjerndrup.com 

senest den 02-12-2014 

 

 

Kære gildebrødre. 

 

Nu da året går på hæld, vil jeg benytte lej-

ligheden til at takke jer alle for hjælp og 

opbakning i mit første år som gildemester. 

I og jeres kære ønskes en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår, 

med håb om mange gode oplevelser og 

hyggelige timer også i 2015. 

 

Med stor gildehilsen 

Susanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen ønsker jer alle og jeres familie 

en lykkebringende jul og håber, at I/vi får et 

rigtig spændende år i 2015. 

 

/ tba 

 

 

Som et lille eksperiment, har jeg efter 

anmodning oprettet en offentlig gruppe på 

Facebook. Gruppens navn er selvfølgelig 

”Sct. Georgs Gildet i Maribo” og linket er 

https://www.facebook.com/groups/1495770

407371106/?fref=ts  

Bemærk at gruppen er offentlig, så skriv 

kun, hvad alle må vide. 

/ tba 
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:ge@bjerndrup.com
https://www.facebook.com/groups/1495770407371106/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1495770407371106/?fref=ts
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NYTÅRSGILDEHAL LEN 
 

er planlagt, og I kan godt allerede nu 

begynde at glæde Jer til 

 

onsdag d. 14. januar kl. 19,00 
 

I samarbejde med Gildeledelsen vil Tor-

riglauget arbejde på at alle får en rigtig god 

aften i den ”nye” Cafe` Lysemose, som 

efter en lang årrække i dvaletilstand er gen-

opstået som en anden Fugl Phønix, utrolig 

smukt og nænsomt renoveret. 

 

Den officielle indbydelse følger i næste 

nummer af Liljen, men reserver` allerede nu 

14. januar i Jeres nye 2015-kalender  

 

på Torriglaugets vegne 

Ilse 

 

 

Julebazar 
 

I år bliver den ikke helt, som den plejer. 

Siden bazarens start for mange år siden, har 

den været i Qvades gamle pakhus mellem 

Torvet og kommunes administrationsbyg-

ning. Da den gamle bygning er lukket af 

fare for sammenstyrtning, måtte der findes 

et alternativ, og det bliver Østergade 3 (det 

tidligere ”Flemmings Legetøj”). 

I skrivende stund er forberedelserne til årets 

julebasar på sit højeste. Den nye placering 

giver lidt flere udfordringer, men mon ikke 

vi ved fælles hjælp klarer det. 

Forhåbentlig får vi igen et tilfredsstillende 

resultat 

/ tba 

 

 

Traditionen tro markerer Sct. Georgs Gil-

det, det nye år med et  

 

Nytårstaffel 
 

I den anledning, vil det glæde Spejderlauget  

at se gildebrødre og ledsagere sammen med 

spejdere i alderen 12 – 16 år, ledere, senio-

rer og bestyrelses-/rådsmedlemmer fra 

Maribo Spejderne, KFUM spejderne og 

FDF i  

FDF-huset 

Spejdervænget  

Søndag den 4. januar 2015 kl. 1130 

 

Vi har i år fået Anders Sørensen fra Nykø-

bing F spejderne til at komme og fortælle 

om sine oplevelser i Australien, hvor han 

bl.a. har arbejdet på en farm. 

 

Der serveres brunch. 

Pris - incl. drikkevarer kr. 75. 

 

Af hensyn til traktementet skal vi have 

 

Tilmelding senest 21. december 2014 til 

Besse tlf. 54781039 / 60651838 / 

besse.j@email.dk. 

 

På gensyn og rigtig glædelig jul. 

 

Spejderlauget 

 

 

Knud og Jan i køkkenet ved Grandagene i 

weekenden før Julebazaren 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com  
 

 
 

Julestue torsdag den 4. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, så 

hver deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir 
indpakket gave til en værdi af max 20 kr. Og du er mere end velkommen 

til at tage din samlever med! 
Vi vil gerne høre, at du selvfølgelig kommer: 
                                                  på tlf. 2330 9343. Mail: osscout@gmail.com 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Dorte & Ole 

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

Og så er vi klar til lidt motion i den gode sags tjeneste - 

Snør støvlerne! – og gå en tur for julemærkehjemmene. 
 

Pump stokken! - tag venner, kolleger,  
familien og hunden med på tur. 

Søndag den 7. januar 2015 
 
Der startes igen i år fra spejderhuset på Poul Martin Møllersvej 4, fra kl. 9-11, Der er 

korte og lidt længere ruter. Se mere på www.julemaerkemarchen.dk 
 

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

Nytårstaffelet, bliver en eller anden dag i januar kl. 1830 -  
et eller andet sted som aftales ved julestuen! 

                                 -Glæd dig!- 

Det er traditionen tro, GildeClanen der står for aftenen og disker op med, 
lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om det bliver w……………? 

Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 2. januar på 2330 9343! 
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug, 

GildeClanen  
 

Når vi nu kan skue lidt ind i det nye år, ligger der en meget vigtig opgave foran os, 
stikordet er "Amagerhuset". 

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år! 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 

 

KALENDER, december 2014  

Torsdag d. 4. december: Julestue kl. 18.30, på Tingstedvej.  

Søndag d. 7. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

? - dag d. ?. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. 

    

                              

 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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2. Nykøbing F. Gilde 
www.2-nyk-f-gilde.weebly.com 

Afbud meldes til GK Carsten Egeskov  40 76 55 62 el ler Mail:  cegeskovp@gmail .com   
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B . 

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J u l e m ø d e  d e n  4 .  d e c e m b e r  

Vi lovede i sidste nummer, lidt mere 

orientering om vores julemøde.  

Vi mødes med vores nissehuer (dem der 

har) og det sædvanligt gode julehumør.  

Hvad er en jul uden risengrød, måske med 

et par mandelgaver, derefter gløgg og 

æbleskiver.  

I gruppen har vi nogle                           

gnau eksperter, de vil                             

sætte os ind i det svære                             

julespil og så jaaaa… 

Gruppe 2 

3  STORE LAGKAGER 

yderst  velsmagende    --------  spændende 

indhold ---------------hjemmebagte bunde ! 

Festlig afslutning på en rigtig god hyggelig 

fødselsdagsgildehal med megen snak ved 

bordene Afbrudt af Ole`s status rapport 

for   AMAGERHUSET   -- som jo har kendt 

bedre dage . Huset er slidt op ---  men 

naturen er storslået i sin placering.   

Gildehal m/ mestertale om spejder—gilde 

før og nu og i fremtiden ! 

5 min. s Sct. Georg ved Esben der meget 

aktuelt uddybede venstre  hånds arbejde 

– venstre`s placering og international 

vurdering af venstre  /  left  /  a 

gauche  !!!  Indholdsrig gildehal m/mange 

gode gamle spejdersange ! 

Ja—fødselsdagene  1.gilde  72 år , 2.gilde  

20 år  -- blev tilbørligt fejret. 

Tak 1.gilde for en god aften !                                                                                     

Jytte K.    

D a n s k  F l y g t n i n g e  H j æ l p   

Søndag d. 9 november havde Dansk 

Flygtninge Hjælp landsindsamling.  

I Nykøbening og Syd Falster  havde vi en 

god indsamling. Vi havde lånt 

Frivilligecentret til at udlevere 

Opslagstavlen 
Torsdag den 4. december:  

 Julemøde  

Tirsdag den 6. januar:  

Nytårsgildehal  

S t o r t  t i l l y k k e   

til Hr. Fritz, som fylder 75,  

den 1. december  

mailto:cegeskovp@gmail.com
mailto:e.skafte@gmail.com
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indsamlingsbøsserne i. Vejret var godt , 

der mødte 41 personer op nogle med 

hele familien som samlede ind. I Syd 

Falster var der udlevering fra Det Sorte 

Geomuseum og konfirmations stuerne i 

Væggerløse og Idestrup, her mødte 12 

indsamler op. 

Efter endt indsamling blev pengene 

afleverede i Danske Bank Nykøbing F.  

Det samlede beløb for Nykøbing F. blev 

39652,50 kr. og Syd Falster 10751,88 kr.  

Tak til de gildebrødre der samlede ind og 

dem der udleverede 

indsamlingsbøsserne, håber at i vil 

hjælpe igen næste år. 

Med stor gildehilsen  

Mona.  

NYTÅRSGILDEHAL 
 

Årets første Gildehal afholdes i  

Hyggelige og intime lokaler hos 
 

”Charlotte Krøyers Spisestuer” i Idestrup 
 

Tirsdag den 6. januar kl. 18.30. 
 

Vi starter med gildehal og får derefter – som sædvanlig - en udsøgt 

betjening og skøn mad, samt kaffe og lidt til den søde tand. 

Efter middagen lidt underholdning, så glæd Jer til denne festlige aften. 
 

Alt dette for kun 175 kr., som betales ved ankomst. 
 

Vel mødt - Gruppe 3 

Bindende tilmelding senest mandag den 29. december til: 

Vibeke & Kjeld Mikkelsen Tlf: 21 77 77 11 

eller på mail: kjeldmik@post7tele.dk 

Nu er det jul igen,  

       nu er det jul igen…….. 

Det er næppe til at tro, 

men kalenderen siger at 

julen står for døren.  

Det er en af de højtider på året hvor det 

er meget dansk at samles i familien, spise 

en masse god julemad, måske få en enkelt 

gave eller to og så ellers hygge, store og 

små sammen. 

I ønskes alle en glædelig jul og ret 

derefter et godt Nytår.  

Vi glæder os til at mødes Nytårsgildehal 

den 6. januar. 

Gildeledelsen 
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen december måned 2014 

 

Lokalredaktør: 

 

 
Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby Tlf. 54605370 

 

Emil: helgelund@stofanet.dk 

 

Det er godt nok frustrerende, at græsplænen 

stadig vokser, selvom vi skriver sidst i 

november måned, men sådan skulle året 2014 

altså slutte. Som jeg skrev i mit sidste indlæg  

i Liljen, bliver 2014 sikkert det varmeste år, 

der er blevet registreret af Meteorologisk 

Institut. 

 

Men sådan skulle året 2014 slutte. 

 

Vi afholdt indsamling til Dansk Flygtning 

Hjælp i lighed med andre gilder den 9. 

november i Rødby distrikt. Der mødte 11 

indsamlere op, og beløbet der blev indsamlet  

blev 9.233,74 kr. Hvordan beløbet kunne ende 

på 74 øre, fortæller historien intet om, men 

det er det beløb, vi står noteret for hos Dansk 

Flygtninge Hjælp. Der var kun 2 af 

indsamlerne, der var medlem af Rødby gildet. 

Hvilket er for dårligt.    

 

Men desværre foreligger der ingen fortegnelse 

over, hvad den enkelte indsamler har ”raslet” 

ind, da koordinatoren ikke kunne få en bank 

til at opgøre beløbene særskilt. Det har ellers 

ikke tidligere været noget problem, men det 

skulle efter udsagn ligge i, at flere banker her 

i området er blevet gjort kontantløse. Stadig 

findes der en bank med kontanter, der 

ligeledes er indehave af en 

møntsorteringsmaskine, men banken 

forlanger, at man er kunde i banken, ellers 

koster det 100 kr. i gebyr at veksle. Det er der 

vel ikke noget og sige til? 

 

Det letteste for koordinatoren havde været, at 

henvende sig til en af indsamlerne, som var 

kunde i omtalte bank, for opgørelse af de 

enkelte indkomne beløb.  

Denne fremgangsmåde har tidligere været 

anvendt med succes.       

 

Den 19. november var vi 15 gildebrødre, med 

påhæng, på sejltur på Østersøen, der den aften 

var glat os stille som et stuegulv, der var ikke 

en krusning på vandet. 

 

Alle kunne nyde den gode mad, og ingen blev 

tvunget til at smage på den to gange 

 

Maden var som sædvanlig god og rigelig, 

snapsene var kolde og øllet tempereret, 

snakken var god og hyggelig og vi fik sluttet 

år 2014 af på behørig vis. 

 

               Hus-kat:     
 

Der afholdes Nytårsgildehal den 7. januar i 

Willers gaard kl. 1830 med julespisning. 

(Bemærk det fremrykkede mødetidspunkt).    
 

 

Jeg vil her slutte året af med at ønske alle en 

rigtig god jul og et godt nytår. 

 

 

    

                  

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse   Rigtig glædelig jul 
Kalkbrænderivej 2    til jer og jeres familier 

4990 Sakskøbing   ønsker 

54704161 – 52242235   REDAKTØREN. 

                 Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

AT HUSKE I DECEMBER: 

Den   3. Gildets julestue. 

Den 24. Julehygge for enlige. 

 

OG i JANUAR: 

Den   6. Nytårsgildehal. 

Den 11. Nytårstræf med spejderne. 

 

FEBRUAR: SANGAFTEN bliver den 3. februar. (X i den nye kalender).  
 

 

 

  JULESTUEN den 3. december 

kl. 18.30 på Saxenhus. Som skrevet i Liljen nov. kr. 100,- pr. kuvert incl. kaffe, 

småkager og knas. Man medbringer selv drikkevarer. - På gensyn til nogle hyggelige  

timer siger Gruppe 1. 

 

 

 

 

 

JUL FOR ENLIGE: 

Igen i år den 24. december kl. 13.30-18 holder vi sammen med Lions Club julehygge 

for enlige i Lionshuset på Fabriksvej. Arrangementet ligger i faste rammer, - dvs. ”vi 

gør som vi plejer”. Nærmere aftaler om hjælpere m.m. plejer at falde på plads ved 

julestuen, men kommer man ikke til julestue, og alligevel gerne vil hjælpe den 24., så 

kan man ringe til Liselotte på 40203194. 

 

  

mailto:bogjlohse@gmail.com
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NYTÅRSGILDEHAL, tirsdag den 6. januar 2015 kl. 19.00 på 

Postholderens Sted, Guldborgvej 215, Guldborg. 

 
Vi ønsker, traditionen tro, hinanden et godt nytår med et glas champagne, inden vi 

kl. 19.30 går til gildehal. I denne skal to svende, Lis Norit og Ulla Vedel, aflægge 

deres væbnerløfte. 

 

I eftergildehallen bydes på en let anretning efterfulgt af kaffe/the. 

 

I skrivende stund tænkes tanker på hvad aftenen ellers skal indeholde, og vi satser på, 

det bliver en festlig aften. 

 

TILMELDING gruppevis til Annelis – tlf. 54706068 eller 

på mail: akjensen@mail.dk senest den 30. december. 

 

Hilsen Gruppe 3 – Annelis Jensen. 

 

 

 

                                                       Referat fra  gildehal  4/11 2014 

 

Kursen var sat – gildehallen blev afholdt på færgen ”Omøsund” i Sakskøbing Havn. 24 gildebrødre 

havde fundet vej til havnen. 

 

Gildehallen blev åbnet og fanen blev foldet ud.  Herefter var der væbneroptagelse af Catarina og 

Svenn. 

Spørgsmålene lød:  Hvad kan du gøre for at gøre livet lysere og lettere for andre, og enhver 

gildebror er pligtig til at tage ansvar i familie og samfund – hvordan ? 

 

Begge svarede meget flot og velovervejet – og aflagde væbnerløftet. 

 

Gildemesteren talte om hvor hurtigt tiden går/løber – snart er år 2014 omme. Et år som har budt på 

voldsomme krige, med deraf øgede flygtningestrømme, både til nærområdet og til Europa. Flugten 

til Europa sker i mange tilfælde med hjælp fra bagmænd ,som for ussel mammon sender flygtninge 

ud på farefulde rejser til en ukendt fremtid.  Der er flere fordele ved at flygtningene bliver i de 

oprettede lejre i nærområdet – både sprogligt, kulturelt og i samvær med landsmænd.  

 

Gildemesteren sluttede med at omtale hændelser  foregået 4. november ,en dag ved navn Otto. 

 

Anni holdt 5 minutters Sct.Georg , som tog udgangspunkt i et avisudklip fra ca. 1985 , men stadig 

med aktualitet. Tanker ved vintertid om hvorledes sommerferien kunne tilrettelægges – rejsen - 

forventningens glæde. Travlt i hverdagen. Engang – engang – kommer måske aldrig, gør det nu. 

Har du nogensinde betragtet dit liv som en rejse ?  - 5 minutter med stof til eftertanke. 

 

Jane P.  læste gildeloven og gildehallen blev lukket. 

 

 

mailto:akjensen@mail.dk
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Herefter tog formanden for Sakskøbing Motor og sejlbådsklub, Palle Danielsen, over.  Bådeklubben 

havde i lang tid haft behov for et klubhus, i 2010 var planen at 

opføre en bygning på Rørbæksiden af havnen. Dette kulsejlede 

idet Boligselskabet protesterede. Slagelse kommune havde sat 

færgen Omøsund til salg.  Klubbens generalforsamlingen  

besluttede at byde på den udrangerede færge. Nyt projekt blev 

udfærdiget. Tilladelser søgt, kommunen bakkede op og købet  

blev en realitet. Pris 300.000,00 kr. Omøsund blev sejlet til 

Sakskøbing og lagt til kaj ud for Em.Årestrupsgade. Det er  

Klubben som  driver havnen .  Ombygning foretages af lokal 

håndværker og udvendig renovering m.v. fortaget af 

klubmedlemmerne. I alt har køb, renovering m.v. beløbet sig til ca. 800.000,00 kr. LAG fonden 

bevilgede 287.000,00 kr., Guldborgsund km. 218.000,00 kr. og gælden i Danmarks første flydende 

klubhus er pt. på 280.000,00 kr. 

 

Stor tak til Palle for et godt  foredrag om tilblivelsen af dette unikke  klubhus. 

 

Vi fik herefter serveret en meget velsmagende skippersuppe , efterfulgt af kaffe med småkager. 

 

Anni afsluttede aftenen med dagens bank ( både penge og tid), efterfulgt af oplysningen om at der 

nu er 118 spejdere i Sakskøbing . Vi  sang:  Nu er jord og himmel stille og  gik igen fra borde. 

 

Stor tak for denne dejlige aften til både Palle,  de to nye væbnere, ledelsen og gruppe 2 

 

Ref. Annelis Jensen, gr.3 

 

 

 


