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69. årg Marts 2017 Nr. 3 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2017 - 2018 
   

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 

   
 
 
 

2017: Mødedatoer: 
9. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: Maribo. 
6. september. 
25. oktober.  

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F. 
Fellowshipday. 

 
2018:  

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
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INDLÆG TIL LILJEN  15.2.2017    
 
 
 
Den 9. februar 2017 besøgte 19 gildebrødre - med besøg fra Sakskøbing og Maribo gilderne (dejligt!) - 
GULDBOSUND friplejehjem. 
 
Direktør Dorte Olsen-Kludt fortalte om historien for den tidligere SID-skole, der i 1986 åbnede som 
kursuscenter og lukkede i 2000, indtil centret i 2015 blev købt på tvangsauktion af Dorte Olsen-Kludt og 
hendes familie. 
I september 2015 bliver centret certifikeret som friplejebolig sammen med de andre nødvendige 
godkendelser. 
Centret vil få 42 lejligheder à 71 m2 for enlige og 4 lejligheder à 83 m2 for par incl. fællesarealer. 
Prisniveauet vil blive på linje med de andre plejhjem i Guldborgsund Kommune, som også står for 
visitationen. De første 21 beboere flytter ind 15. april 2017. 
Der vil være mulighed for at tilkøbe sig ekstra hjælp (mere personlig pleje, genoptræning, ledsagelse oma). 
Vi fik et godt indtryk af "ånden" for centret og håber meget, det vil lykkes - det kræver en meget ændret 
holdning - både for medarbejdere og beboere - man skal ville fællesskabet. 
På landsplan udgør friplejepladserne 700 ud af 44.500. 
En oplysning om, at Region Sjælland er den region, hvor der udskrives flest anti-depressive midler, gav 
grund til stor eftertanke. 
Udover plejehjemsfunktionen vil man tilbyde aflastningsophold, tryghedsophold, rekreationsophold, 
rehabiliteringsophold og almindeligt hotelophold samt kursus- og mødefaciliteter. Derudover kan der også 
holdes familiefester af alle slags. 
Vi blev fint beværtet med sandwich, kag og the/kaffe. Tak for en rigtig god aften. 
 
2.gruppe v/Birthe Flindt 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

Marts 
 

16. Gildeting 

 

April 
 

25. Sct. Georgs Gildehal 

 
 

Fødselsdage i 

marts 

 

 
 

  12. Kirsten Johansson  – 70 år   

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

HUSK – GILDETING den 16. marts 2017 

Tilmelding til Gutte senest den 6. marts. 

 

 
 

Udvidet gildeledelsesmøde den 

17. februar 

 
Den 7. februar blev der holdt udvidet 

gildeledelsesmøde med deltagelse af 

gildeledelse, herolder og laugsformænd. 

 

Laugsformændene orienterede om, hvilke 

tiltag der er i de forskellige laug det næste 

års tid. 

 

Vi drøftede tørklædepolitik, niveau for gil-

dehaller, nye indtægtsgivende aktiviteter 

m.v., og blev enige om at tage de forskel-

lige emner op under eventuelt på gilde-

tinget. 
 

Med gildehilsen 

Susanne 
 

 

Tanker om mental robusthed 
 

En aften, hvor jeg sad og kørte lidt rundt på 

TV-kanalerne, kom jeg ind midt i et fore-

drag om et begreb, som jeg ikke har hørt før 

- "Mental robusthed". Spændende tanker.  

 

Jeg blev hængende på kanalen, og fik føl-

gende ud af det. Foredragsholderen define-

rede, at for at opnå mental robusthed kræ-

ves der såkaldte robusthedsfaktorer, som er: 

positive følelser – tænkning og problem-

løsning - styrker – selvregulering – 

relationer og kommunikation.  

 

Under udsendelsen følte jeg helt klart, hvor 

mange af disse robusthedsfaktorer jeg får 

(og giver) i vores gilde.  

 

Endvidere blev der også sat fokus på "opti-

misme", og det definerede han som at for-

vente, at der sker noget godt i fremtiden. 

Optimisme er en måde at tænke på – opti- 

misme kan læres. 

 

Ja, dette var blot nogle tanker, som jeg 

havde lyst til at dele med jer . 

 

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  

 

Gilde- Bowling, aftenen i februar blev igen en hård, men fair dyst, som 

forventet, mellem de deltagende superbowlere.  

Espen måtte af med pokal og kegle, men den blev hos GildeClanen, da Bo 
indtog 1. pladsen, Ole kæmpede sig til en 2. plads og en 3. pladsen gik til 

Johanne. Der blev dog ikke tid til så meget ”after bowl”, da centeret ville lukke 
tidligt, men efter 2 timers koncentreret bowling var vi også udmattede.                           
Tak til GildeClanen for en god aften! 
 

******************************************************** 
Generalforsamling "Ovstrup spejdercenter" 
i Amagerhuset tirsdag den 14. marts 2017, kl. 19. 
Vi er medlem af foreningen og har dermed en stemme på 

generalforsamlingen,  
vi har også en vedtægts bestemt plads i bestyrelsen. 

Gildets medlemmer har adgang til generalforsamlingen! 

Der kan søges på - Ovstrup Spejdercenter - for info. 
(En hjemmeside mm. er under etablering.) 

 

********************************************************* 
Gule ærter kl. 18 og Gildeting kl. 19. 

 

Indkaldelsen til det ordinære gildeting torsdag den 16. marts 2017 kl. 19, på 

Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing Falster, er udsendt i Liljens februar nr. 
Dagsorden, gildets regnskaber og evt. indkomne forslag til tinget udsendes 

senest 14 dage før gildetinget. 
På tinget skal vi også tage stilling til markering af vores 75 års dag i år. 
 

Som det er tradition, varmer vi op til tinget, med gule ærter kl. 18 – det er 
Dorte, der fabrikerer ærter og tilbehør til sædvanlig billig pris – glæd dig! 
Tilmeld dig de gule ærter til, Dorte og Ole tlf. 23 30 93 43, eller E-mail: 

osscout@gmail.com senest d. 12. marts.  
Kan du ikke tåle gule ærter, så tag din egen mad med, det er samværet der 
tæller! 

Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.                                                      
Gildeledelsen. 

 

I forbindelse med Gildetinget vil der iht. Spejderfondens vedtægt, blive 
aflagt beretning for fondens virke, herunder status vedrørende overdragelsen af 
ejendommen i Sørup til foreningen "Ovstrup Spejdercenter" og forslag til 

fondens fortsatte virke og valg til bestyrelsen!  
Fonden afholder bestyrelsesmøde sammen med gildetinget.                                           
O.S.   

KALENDER, marts 2017: 

Tirsdag d. 14. marts: Generalforsamling, Ovstrup Spejdercenter. 

Torsdag d. 16. marts: Gildeting kl. 19, der er gule ærter kl. 18. 

Tosdag d. 25. april: Sct. Georgs dag, afholdes i Systofte kl. 18.30. 

 
 

mailto:osscout@gmail.com
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

  

 
 

 

DER INDKALDES TIL GILDETING 

Torsdag den 16. marts 2017 i Spejder-

hytten KUDU på Poul Martin Møllersvej 

6B.Vi mødes kl. 18.00, hvor gruppe 3 

står for et let traktement.  

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. 

Gildetinget starter kl. 19.00 

Dagsorden incl. evt. indkomne forslag 

vil blive omdelt/sendt inden gildetin-

get. 

Vel mødt   Gildeledelsen 

Hvor søren har jeg 

lagt de indlæg, 

som jeg IKKE har 

fået? 

Lady Baden-Powell, 

som her holder sin 

sidste store tale, in-

den hendes død. 

Ca. 2.000 ledere er 

samlet på Gilwell 

Park til det årlige Gil-

well-gensyn. 

Talen blev optaget 

på kassettebånd, i 

en dårlig udgave. 

 Jeg vil gå ud fra, at på nuværende tidspunkt, er der vel kun max 10 personer som har dette 

bånd (og gæt en gang, hr. Ole Simonsen, hvem den ene er!). 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Red. Annelis Jensen  

Maribovej 20 

4990 Sakskøbing 

Telf. 54706068 

Mail: akjensen@mail.dk 

  

   

At huske i marts: 
03. Socialt samvær. - Ølsmagning. 

09. Gildeting. 

Og i april: 
05. 2000 km. i kano på Yukon i Alaska. 

 

Kære gildefolk. 
Som I ser, står der Annelis Jensen i redaktørfeltet. Som tidligere fortalt, så er dette 

nummer af Liljen min sidste opgave som redaktør af Sakskøbings sider igennem en hel 

del år, faktisk 11. - Ak ja – det var dengang man bare sendte sine sider på papir med 

posten til distriktets redaktør. - Senere blev vi som bekendt digitaliseret – med alt hvad 

det indebærer. Men tak for samarbejdet gennem årene, og de bedste ønsker til Annelis 

om rigtig god arbejdslyst – men også god fornøjelse 

Gildehilsen Birgit. 

 

SOCIALT SAMVÆR – ØLSMAGNING. 
Fredag den 3. marts 2017 kl. 18.00 på Saxenhus. Se alle oplysningerne i 

Liljen for februar, og kom glad, det bliver festligt, lover Gruppe 4. 

 

 

GILDETING: 
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 på Saxenhus, lokale 111. 

Gildeledelsen sørger for øl/vand, kaffe/the og brød til en sam-

let pris på 20 kr. 

DAGSORDEN udsendes via mail til alle med mail adr. Til 

dem de ikke kan modtage via mail, udsendes dagsorden som 

vanlig. 
 

 

TILMELDING til: Lone Andersen, 
senest den 5. marts. Telf. 42322525 eller mail: lb.andersen@privat.dk 

 

mailto:akjensen@mail.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
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2000 km. I kano på Yukon floden. 

 
 
Den 5. april kl. 19.00 i festsalen på Saxenhøj skal vi opleve familien Oud Simonsens 

fantastiske sejltur på Yukon floden gennem Alaskas vildmarker. 

Det har været store oplevelser – men også store strabadser, som den lille familie har 

været igennem. 

Et enigt gilderåd besluttede i januar, at billetterne i år skulle koste 80 kr., samt at 

kaffe/the og kage skulle koste 20 kr. -  Ellers skulle aftenen køre efter samme koncept 

som sidste år med hensyntagen til de gjorte erfaringer. 

Forhåbentlig  bakker hele gildet igen op om arrangementet, nærmere aftales på gilde-

tinget, hvor det også vil være muligt at købe billetter. 

Vi kan i hvert fald glæde os til en spændende aften, så vær med til at sprede budskabet, 

hvor I færdes. Billetter bestilles på 52242235, og husk der er ”kun” 150 pladser. 

Gildehilsen Birgit. 

 

 

    


