
 
 

 

 

 

 

Nu er det atter jul igen og året rinder ud…. 

 
 

Gran og pakker, sang og latter samt masser af god mad, det er det vi danskere 

samles om i årets sidste måned, der er intet nyt under solen…. 

Og måske er der alligevel, for året har da været anderledes på flere måder – 

sommeren har været lang og varm, efteråret kom ret sent, vinteren er på vej men 

endnu ved vi jo ikke hvad vi skal vente os af den…. 

 

Men et er helt sikkert: 

Det er juleaften den 24. december  

og vi starter på et nyt år den 1. januar 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tak til Lis for forside. 

 

Liljen 

70. årg December 2018 Nr. 12 
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Lolland – Falster Distrikt 2018 - 2019 
 

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:   

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:
 
2019 
17. Januar. 
9. Maj. 
24. Oktober. 
2. November. 

 
 
Distriktsgilderådsmøde, arrangør 1. Nykøbing gildet. 
Distriktsgildeting, arrangør Sakskøbing gildet. 
Fellowshipday. 
I-Dag i Haslev.

 
 

 

 
  

mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
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Kulturnatten 2018 Guldborgsund Kommune. 

Sct. Georgs Gilderne i Distriktet var en synlig medspiller, da Guldborgsund Kommune under temaet  

” Mellem lys og mørke” afholdt kulturnat den 28.9.2018. 

 

I slutningen af august modtog foreningerne i Guldborgsund Kommune en nyheds information, hvor et af 

punkterne var 

• Kom og få en stand ved Kulturnatten i Nykøbing Falster den 28. september 2018. 

Tilbuddet indebar, at en mulighed for en gratis stand i et stort telt på Torvet, hvor der løbende fra kl. 14.00 

ville være forskellige kulturelle aktiviteter for børn og voksne.  

Arrangementet var koblet på Late Night og senere Prisfest, så der var lagt op til en dag med rigtig mange 

mennesker i byen. 

I Distriktet blev vi derfor enige om, at vi gerne ville have en stand, hvor vi i samarbejde ville synliggøre Sct. 

Georgs Gilderne i Distriktet. De øvrige standpladser var bemandet af forskellige kulturaktører, som fx 

Storstrøms forfatterforening, Fuglsangs venner, Nordfalster Koncerthus, Nysted lyrikgruppe osv. 

IMG_3877Vi valgte at nedsætte en lille og hurtig arbejdende arbejdsgruppe, som ud fra ovennævnte tema 

planlagde standens røde tråd. Herefter blev Gildebrødre fra de 4 Gilder i Distriktet inviteret til at deltage og 

vi var en lille flok, fra 2. Nykøbing og Sakskøbing Gilderne, der bemandede standen.  

Blikfanget var en spejderuniform, et fint lille bål, distriktets 

nyindkøbte Beach flag og fine liljer på rundepapskiver.   
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På bordet havde vi forskellige materialer til inspiration og udgangspunkt for en samtale med interesserede 

gæster.   

Alle materialerne var bestilt på Landsgildekontoret, der med stor velvillighed hjalp med at finde det til 

dagen bedst egnede. 

Fredag blev standen sat op og så var det spændende at se, om vi overhovedet kunne få besøgende i tale.  

Vi havde en rigtig fin placering, som gjorde, at standen var blikfang, når gæsterne kom ind i teltet. 

Stor var vores glæde, da det viste sig, at vi fik mange mennesker i tale i løbet af eftermiddagen. Vi fik fortalt 

mange om hvem og hvad Sct. Georgs Gildet er.  

Indgangsreplikken var: ” Har du været spejder, da du var ung?” og ”Kender du Sct. Georgs Gildet?” 

 

Rigtig mange havde været spejdere 

eller havde børn, der havde været 

eller var spejdere. Mange gav udtryk 

for, at det havde været en god tid. 

Ikke alle kendte Sct. Georgs Gildet, 

men de, der gav sig tid til en snak, 

var meget positive overfor vores 

arbejde og flere modtog materiale 

og et kontakttelefonnummer, så de 

kunne vende tilbage. 

 

 

Konklusionen:  

• Positivt og meget konstruktivt samarbejde på tværs af Gilderne. 

•  Synlighed i en ny og anderledes sammenhæng.  

• Oplysning og information om Sct. Georgs Gilderne og spejderideen for voksne. 
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Fødselsdagsgildehal – referat. 

Torsdag den 8. november 2018 mødtes 30 gildebrødre fra de to gilder i Nykøbing F for 

at fejre fælles fødselsdag. 

Fødselsdagen blev afholdt i Good Turn, og vi blev mødt af hyggelig lanternebelysning 

ved indgangen. 

Aftenen blev indledt med gildehal. Gildebrødre blev budt indenfor i gildehallen til 

musik af og med Kim Larsen. Temaet i gildemester Oles tale var, hvordan gør vi igen 

spejderbevægelsen og Gilderne synlige i samfundet, og holdt i den forbindelse 

tidligere tiders synliggørelse bl.a. via OTA´s havregrynspakker op mod den 

nuværende manglende synliggørelse. Tidligere tiders effekter med synliggørelse af 

spejderbevægelsen var indhentet fra Spejdermuseet. 

Gildehallen blev ligeledes lukket til musik af og med Kim Larsen. 

Ved det sociale samvær efter gildehallen, blev der indledningsvis serveret en dejlig 

buffet afsluttet med kaffe og småkager. 

Vi blev udsat for en tipskupon om steder i Nykøbing F. En tipskupon som var udformet 

i 1994, så det var de lidt ældre hjerneceller der skulle på arbejde. Popp havde – 

selvfølgelig - 12 rigtige, og er sikkert ærgerlig over ikke at have alle 13 rigtige !! 

En dejlig aften sluttede – inden kredsdannelse – med at vi sang en masse dejlige 

sange fra 1. Gildes egen sangbog. Intet er mere dejligt end at synge sammen med 

andre ligestillede. 

Gruppe 1, 2. Gilde. 
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Distrikter skaber sammen igen en spændende I-dag 

De fire distrikter Dragsholm, Gøngerne, Lolland-Falster og Vestsjælland har igen i år sammen 

afviklet en succesfuld, spændende samt informativ I-dag – atter som de seks tidligere i Haslev 

Kirkes velindrettede Kirkehus.  

 

Deltagerne var blevet opfordret til at 

fylde bilerne med gildebrødre, 

ledsagere og venner, så de alle kunne 

få en spændende dag med gode 

indlæg og hyggelig samspisning. Der 

var i år 103 deltagere – dette 

bekræfter den store interesse blandt 

gildebrødre, ledsagere og eksterne 

gæster for arrangementet. 

 

Siegfried Matlok, nu pensioneret 

chefredaktør for bladet Der 

Nordschleswiger, startede dagen med 

et informativt og underholdende 

indlæg under titlen Dansk-tysk, 

fortid, nutid, fremtid. Vi fik en 

særdeles god, sammenhængende og underholdende beretning om det omtumlede område, der 

enten kaldes Nordschleswig eller Sønderjylland. Allerede i 1955 – kun 10 år efter besættelsen – 

fik man mellem Bonn og København lavet nogle fornuftige aftaler om faste grænser og gensidig 

respekt for hinandens mindretal. Der er næppe mange, som i dag ønsker at flytte grænserne, der er 

helt åbne – dog ikke for tyske vildsvin ☺ 

 

Det bliver spændende hvad Brexit betyder for samarbejdet i EU, og om Tyskland vil det ene eller 

det andet, nu hvor Frau Merkel slipper tøjlerne. Der var efterfølgende en god, debat med Siegfried 

Matlok; navnlig om den politiske udvikling i Tyskland og EU. 

 

Efter frokosten kom vi lidt længere væk 

hjemmefra, idet Rasmus Krath, 

eventyrer og kaospilot, berettede om Det 

lykkelige Arabien – anno 2018. Med 

videoklip, billeder og musik oprullede 

han hele turen fra de tidlige 

civilisationer, gennem middelalderen op 

til nutiden.  

 

Det ”arabiske forår”, der startede i 2010 

i Tunesien, har ikke som ventet betydet 

frihed og/eller velstand, men derimod 

fortsat krige, diktatur og undertrykkelse i 

langt de fleste områder i Mellemøsten. 

Israel er en evig kilde til ufred med 

naboerne og der er borgerkrige i Syrien 

og Yemen – blot for at nævne nogle af de 

vigtigste. 
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Rasmus understregede, at Islam ikke kun er en religion i Mellemøsten, men eksempelvis også i 

Indonesien. Endeligt understregede han, at det ikke er religionen Islam, der er problemet, men 

derimod de, der skævvrider fortolkningen af Koranen til at fremme egne interesser, islamisterne, 

der giver uro i verden. Rasmus Kraths indlæg gav ikke anledning til debat, men derimod til 

eftertænksomhed hos de fleste af de 103 deltagere. 

 
Næste års I-dag hos de ovenfor nævnte sjællandske distrikter er atter fastlagt til første lørdag i 

november, og der er adgang for alle interesserede gildebrødre uanset hjemmedistrikt – måske ses 

vi ☺  Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 2. november 2019. Kom og vær med til en 

spændende I-dag sammen med en masse andre gildebrødre. 

 

Amy, Inga, Jette og Ole 

DUS-er 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

December 
 

  9. Jul på Torvet 

13. Julemøde  

 

Januar 

 

  8. Nytårsgildehal 
 

 

Fødselsdage i 

december 

 
 

 

  1. Leif Jørgensen - 70 år 

  1. Merete Nilsson - 65 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

  

 

 

 

 

Jul på Maribo torv 

søndag den 9. december 
 

Sct. Georgs Gildet elsker traditioner, og 

deltager igen i år med en tombola og en bod 

med salg af æbleskiver og gløgg. 

 

         
 

Kik forbi og få en gevinst med hjem fra 

tombolaen og nyd et glas gløgg med æble-

skiver søndag den 9. december mellem kl. 

10 og kl. 15. 

 

Med stor julehilsen fra 

Julelauget 

 

 

Julemøde  

torsdag den 13. december 
  

Gildebrødre og ægtefæller indbydes til 

julehygge i Ulvehytten torsdag den 13. 

december kl. 18.30. Pris for sild, snaps, 

smørrebrød, kaffe og småkager – kr. 80.  

Øl og vand til rimelige priser. 

  

                        
 

Sædvanen tro skal vi afvikle den årlige 

rafledyst, så husk alle at medbringe 2 

pakker til ca. kr. 20 pr. stk. Vi håber at se 

rigtig mange af jer.  

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Tilmelding senest den 10. december til 

Anne Marie på mail amc@mkpost.dk eller 

tlf. 20 87 26 28. 

  

Gildeledelsen 

 

 

 
 

Nytårsgildehal  

tirsdag den 8. januar 
 

Kulturelt laug vil hermed invitere gilde-

brødre og ledsagere til Nytårsgildehal 

tirsdag den 8. januar kl. 18.30 i 2010 Vin 

& Velsmag, C E Christiansensvej 1 i 

Maribo. 

 

Efter gildehallen vil vi smage 6 forskellige 

vine, som Michael Gullits vil præsentere for 

os og hertil nyde en lækker tapas med 7 for-

skellige retter fra Folkets hus. 

 

Prisen for deltagelse er 200 kr. pr. person, 

da gildeledelsen har givet et pænt stort 

tilskud til dette arrangement. 

 

Tilmelding senest den 28. december til 

Besse på mail besse.j@email.dk. 

 

Vi håber at se rigtig mange gildebrødre og 

ledsagere denne aften, så vi kan ønske hin-

anden et rigtig godt nytår. 

 

Mange gildehilsner 

Kulturelt Laug 

 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal 

 den 22. november 
 

Ved Fødselsdagsgildehallen, med 27 gilde-

brødre og ledsagere, var der en rigtig god 

stemning. Viktor holdt gildemestertalen, 

hvor han berettede om, hvad der rører sig i 

Landsgildet. Der er stort medlemstab af 

gildebrødre, som giver store udfordringer 

på det økonomiske område. Han fremhæ-

vede også det gode samvær og arbejdet i de 

enkelte gilder. 

 

Grethe Bjerndrup holdt ”5 min”, hvor hun 

talte om det at være positiv. Leif blev hæd-

ret i anledning af hans 25 år som gildebror, 

og fik 25 års nålen. 

 

          
 

Eftergildehallen forløb godt. Der var en god 

stemning, og det blev bemærket, at der var 

kommet lyddæmpende plader i loftet. Elfi 

blev ønsket tillykke med de 70 år. 

 

Der blev serveret tarteletter ad libitum og 

nogle meget flotte lagkager til dessert. Con-

nie havde lavet ”tipskupon” med forskellige 

opgaver, og det blev der meget sjov ud af. 

 

Vi sluttede af på sædvanlig vis i rundkreds, 

med ”Sperderbror her er min hånd”. 

 

Med gildehilsen 

Lena Holsko 

 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=amc@mkpost.dk
mailto:besse.j@email.dk
https://pixabay.com/da/nyt%C3%A5rsaften-fyrv%C3%A6rkeri-fyrt%C3%A5rn-1953253/
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Kære gildebrødre 
  

I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig 

jul samt et godt nytår. Tak fordi I støtter 

så godt op om alle arrangementer og gilde-

haller. 

  

Med stor 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, Mail: osscout@gmail.com  
 

 
 

Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene - 
tag venner, kolleger, familien og hunden 

med på turen. 
Søndag den 2. december 2018. 
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 
 
 

Julestue torsdag den 6. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, 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/I selvfølgelig kommer: tlf. 2330 9343. Mail: osscout@gmail.com 

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

 

 

Nytårstaffel, torsdag d. 10. januar kl. 18,30 - Bogfinkevej 37.                               
Traditionen tro, er det 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  
 

Fødselsdagsgildehallen, blev en rigtig dejlig aften ikke mindst med det gode fremmøde 

fra 2. gilde, selv var vi i 1. Gilde noget reduceret i antal, så alle måtte bidrage til 

gennemførelsen. 4 suppleanter skulle der til i gildehallen. 

Som sædvanlig var der en rigtig god stemning, en dejlig buffet og lidt hovedbrud omkring 

"Det gamle Nykøbing" , hvor "Pop" brillerede med sin viden! 

Tak til alle for den gode indsats!                                                                                     Ole S.  
  

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

                 Ovstrup SpejderCenter 
”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 

Se hvad der sker på Facebook! 

 
 

 
 

KALENDER, december 2018 og januar 2019  

Søndag d. 2. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Torsdag d. 6. december: Julestue kl. 18.30.  

Torsdag d. 10. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. 

    

                              
 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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Gildehallen blev ligeledes lukket til musik af og 

med Kim Larsen. 

Ved det sociale samvær efter gildehallen, blev 

der indledningsvis serveret en dejlig buffet 

afsluttet med kaffe og småkager. 

Vi blev udsat for en tipskupon om steder i 

Nykøbing F. En tipskupon som var udformet i 

1994, så det var de lidt ældre hjerneceller der 

skulle på arbejde. Popp havde – selvfølgelig - 

12 rigtige, og er sikkert ærgerlig over ikke at 

have alle 13 rigtige !! 

En dejlig aften sluttede – inden kredsdannelse 

– med at vi sang en masse dejlige sange fra 1. 

Gildes egen sangbog. Intet er mere dejligt end 

at synge sammen med andre ligestillede. 

Gruppe 1, 2. Gilde. 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal – referat. 

Torsdag den 8. november 2018 mødtes 30 

gildebrødre fra de to gilder i Nykøbing F for 

at fejre fælles fødselsdag. 

Fødselsdagen blev afholdt i Good Turn, og 

vi blev mødt af hyggelig lanternebelysning 

ved indgangen. 

Aftenen blev indledt med gildehal. 

Gildebrødre blev budt indenfor i gildehallen 

til musik af og med Kim Larsen. Temaet i 

gildemester Oles tale var, hvordan gør vi 

igen spejderbevægelsen og Gilderne 

synlige i samfundet, og holdt i den 

forbindelse tidligere tiders synliggørelse 

bl.a. via OTA´s havregrynspakker op mod 

den nuværende manglende synliggørelse. 

Tidligere tiders effekter med synliggørelse 

af spejderbevægelsen var indhentet fra 

Spejdermuseet. 

 
 

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 

Torsdag 13 dec. 

Julemøde 
 

8 januar Nytårsgildehal 
 

75 års fødselsdag: 

Bo Rasmussen 9 dec. 

.  2. Nykøbing F. Gilde 
2 - n y k - f - g i l d e . w e e b l y . c o m  

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Tag med til vores julefest, 

og bliv den glade julegæst 

Med julesang og klokker,  

vi vore brødre lokker! 

Hør selv den glade latter, 

når vi om bordet pjatter. 

 

Vel mødt - Gruppe 3 

 

 

Igen i år skal vi julehygge, så vi mødes i hytten  

den 13. december kl. 19 

 

Hvor vi byder på lidt julegløgg, æbleskiver – hjemmebagte småkager samt 

kaffe og te. 

 

 

Vi skal rafle om pakker, så derfor skal der medbringes en sirligt indpakket 

gave til en pris af ca. 20 kr. 
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Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 18 
 

Vi skal atter holde vores Nytårsgildehal i Charlotte Krøyers spisestuer.  

Vi har i år den glæde, at vi har optagelse af 3 nye gildebrødre. 
 

Menu: 
 

Velkomstdrink u/ alkohol 

Rejecocktail m/ flutes 

Enebærgryde, mos, en grøn januar salat  

Kaffe/The m/ kvarkkage  
 

Pris for gildebrødre: 175 kr. og for gæster 245 kr.  

 
Tilmelding senest den 13.december til Jytte P: jytte@peterson.dk eller mobil 50 12 05 66  

 

Der gøres opmærksom på at drikkevarer til maden, skal betales kontant eller med Mobile Pay 

mailto:jytte@peterson.dk
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Red. Annelis Jensen 

Maribovej 20, 

4990  Sakskøbing 

 

Tlf.: 54 70 60 68 

Mail: akjensen@mail.dk 
 

 

 

 

 

At huske i december  måned: 

Julestue: 4. december 2018 kl. 18.00 

I Lions Klubhus 

 

At huske i januar måned: 

Nytårsgildehal : 10 januar 2019 kl. 18.30 

I Sognegården, Vestergade 2 

 

 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.faegtning.dk/media/2040/jul.jpg&imgrefurl=http://www.faegtning.dk/nyheder/2017/glaedelig-jul-og-godt-nytaar/&docid=dXizmIByjEXL1M&tbnid=eb5jeUKMpGf9LM:&vet=1&w=400&h=260&hl=da&bih=692&biw=1563&ved=0ahUKEwjc29e00eLeAhWIh6YKHWyTBMMQMwhhKB4wHg&iact=c&ictx=1
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Gruppe 3 har lagt sig i selen, og arrangeret alletiders julestue. 

Vi skal nyde en dejlig julemenu, samt kaffe og småkager, 

 hvorefter der traditionen tro skal dystes om  

”RULLEN” ! 

 

 

Mød glad op tirsdag d. 4. december kl. 18.00 

i Lions klubhus, Fabriksvej 21, 

medbringende drikkevarer til eget forbrug, samt en pakke til ca. 25,00 kr. 

Pris for arrangementet: kr. 125,00 

Tilmelding gruppevis til Lone 

Tlf. 42322525 eller mail lb.andersen@privat.dk senest d. 12. november. 

På vegne af gruppe 3. 

Nu er det jul igen, nu er det jul igen……, 

og derfor tid til årets store begivenhed! 

Julestue! 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://ihimlen.dk/images/jul/1.jpg&imgrefurl=http://ihimlen.dk/index.php?i=Forsider&u=JUL_JuleBilleder1&docid=UibLtthLEo9SVM&tbnid=lVwwFXvtUq6NCM:&vet=10ahUKEwiCp7ycm4PeAhUEKuwKHen8D3kQMwhlKB8wHw..i&w=550&h=394&bih=907&biw=1365&q=julebilleder&ved=0ahUKEwiCp7ycm4PeAhUEKuwKHen8D3kQMwhlKB8wHw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://images.interactives.dk/files/bonnier-ill/pictures/julemad2.jpg?auto=compress&ch=Width,DPR&ixjsv=2.2.4&rect=27,0,1445,1000&w=750&imgrefurl=https://illvid.dk/fortiden/historie/hvorfor-spiser-vi-godt-i-julen&docid=_rWvl9g7BmKOeM&tbnid=JsY8Kok9d1vliM:&vet=10ahUKEwjyvoDKnIPeAhWLC-wKHUPxBigQMwh3KDYwNg..i&w=750&h=519&bih=907&biw=1365&q=julemad&ved=0ahUKEwjyvoDKnIPeAhWLC-wKHUPxBigQMwh3KDYwNg&iact=mrc&uact=8
mailto:lb.andersen@privat.dk
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Nytårsgildehal den 10.1.2019 

 

 

 

Gruppe 4 har fornøjelsen at invitere alle Gildebrødre til Nytårsgildehal i. 

Sognegården, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing. 

Vi mødes kl. 18.30 til vandrehal, hvor der serveres et glas bobler og lidt 

chips. 

I Eftergildehallen vil der blive serveret 2 stykker smørrebrød, snaps, 

kaffe og kransekage. 

I skal selv medbringe øvrige drikkevarer til eget forbrug (vand, øl eller 

vin). Pris for alt dette – forventes at ligge under kr. 100 pr. person. 

Tilmelding: Gruppevis til Lotte senest den 5.1.2019. Telefon: 40203194 

På glædeligt gensyn 

Gruppe 4/ Lotte 
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Referat: 

Onsdag d. 14 november var næsten alle gildefolk og fæller af hus, da vi besøgte 

Hotel Saxkjøbing. 

Vores smukke gamle hotel er mere end 200 år gammelt og bygningen fredet, men 

en stor renovering er netop afsluttet og resultatet er fantastisk flot. Bare synet af 

den store sal med ægte stuk og velvalgte smukke farver virkelig smukt! Den netop 

afsluttede renovering har stået på i 3 år og har omfattet både nyt tag og nye gulve 

med mere. Undervejs stødte man også på en gammel brønd under gulvet i den store 

sal og dette forsinkede processen en del. Nu er brønden registreret og fyldt med op 

med jord og nyt gulv lagt over 

Der blev også lavet 10 nye værelser. Hotellet har nu i alt 32 værelser, men ikke alle 

er klar til brug. 

I side fløjen er der nu indrettet en meget fin og indbydende gårdbutik med, 

hovedsalig, salg af lokale varer, plus varer fra andre dele af landet. Den gamle 

krostue ”Lygten” er nu også et smukt restaureret lokale. 

I gården er der lagt nye brosten og i kanten er lagt pigsten. Med hvide borde og 

bænke et dejligt sted til sommer arrangementer, som dem der har været flere 

lørdage i sommer og til at spise ude når vejret er til det. 

Det flotte glas loft i (mågesalen), nu hedder den vist ”Lolland”, er også blevet meget, 

meget flot igen. 

Alle lokaler har fået navne, som f.eks.  Femø, Fejø Askø, Lilleø Lolland. 

Vi sluttede i den nye sal, hvor der blev serveret husmandskost (Oksebryst med 

bønnesauté, kartofler og løg.). Vi fik også sunget (brummet) 😉 et par gamle sange 

om Sakskøbing. Det var en rigtig hyggelig aften og hvis Jørgen brugsmand kigger ned 

fra himlen, så tror det ville have glædet ham at se os! Vi sender ham en kærlig tanke 

og siger stor tak  til gruppe1, som arrangerede det hele. 

 

Gilde hilsen 

Annette 


