
 

 
 

 

 

 

Gamle danske 

vejrvarsler: 
(Fra Ib Askholm: "Gamle danske vejrvarsler") 

 

 

 

Hvad der sker der i naturen: 

Liljen 

  Nr.11 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2016 - 2017 
   

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 

   
 
 
 

2016: Mødedatoer: 
8. september Distriktsgilderådsmøde. Mejsehuset, Spejdervænget, 

Maribo. 
25. oktober Fellowshipday, Sukkertoppen, Sakskøbing. 
 
2017:  

18. januar Distriktsgilderådsmøde 
9. maj Distriktsgildeting 
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 Lolland – Falster Distrikt       2016 

 

Lidt indtryk fra gildemesterstævnet i Horsens den 24. +25. september, hvor ca. 130 gildebrødre var samlet. 

Fra vores distrikt deltog Flemming Sunke, Gutte (kansler i Maribo gildet) samt undertegnede. Lørdag 

formiddag startede landsgildeledelsen med introduktion af deres arbejdsområder efterfulgt af en kort 

redegørelse for de problemer, der har været i forbindelse med udskiftning af landsgildekansler.  

Efter frokost status vedr. Hjælpefonden, regnskab, lovudvalg, fredslyset og orientering om spejdernes lejr 

2017. Efterfølgende spændende foredrag om opbrudskulturen – et signalement af Danmark under 

forandring ved forstanderen fra Rødding Højskole. En gennemgang af samfundsændring og struktur fra 

bondesamfundet og op til vores samfund med hastig ændring af traditioner, normer og værdier. Gav stof til 

eftertanke og som kan forklare en del af de vanskeligheder alle foreninger og herunder også 

gildebevægelsen, er oppe imod. 

Aftenen sluttede med middag efterfulgt at lidt social leg – inspireret af dialogerne fra samtalespillet. 

Søndagens program drejede sig meget om de sociale medier, herunder forslag til gildernes hjemmesider, 

brug af Facebook – og det kan nok være, at mange af de grå hoveder fik noget at tænke på! Selvom vi alle 

godt ved, at det i vores tidsalder gælder om at være fremme i skoene, er det alligevel svært stof for rigtig 

mange af os. Så hvis der rundt omkring i gilderne er gildebrødre, der er dygtige og fortrolige med de 

elektroniske medier, så gælder det bare om at gribe fat i dem og så sat gang i processen. Der er også 

mulighed for at gilder kan få undervisning i det, så skal man kontakte landsgildet, der gerne medvirker til at 

formidle kontakt til undervisning.  

Med gildehilsen 

Victor 

Distriktsgildemester  
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75 års gildejubilæum 

Sct. Georgs Gildet 

Maribo 

 

1941 75 2016 
75 års jubilæet fejres med en reception. 

Onsdag den 23. november kl. 16.00 - 18.00 

i Ulvehytten, Spejdervænget Maribo. 

Alle med relation til gildet  vil være 

hjertelig velkommen. 

I løbet af eftermiddagen vil der være 

overrækkelser af donationer. 

 
Med venlig hilsen 

Sct. Georgs Gildet i Maribo 

Gildeledelsen 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 
 

 

 

 
 

 

November 
 

18. 75 års Jubilæumsgildehal 

23. Reception ifm. 75 års jubilæet 

25. Gløggbod på torvet 

 

December 
 

11. Jul på torvet 

15. Julemøde 

 
 

 

Invitation til 75 års 

Jubilæumsgildehal 
 

Det vil glæde os at se Maribos gildebrødre 

med ledsagere fredag den 18. november 

2016 kl. 18.00 i Mejsehuset. 

 

Eftergildehallen holdes kl. 19.00 i den nye 

Ulvehytte, hvor traktementet består af 

velkomstdrink, en udsøgt 3-retters menu 

og kaffe med sødt og avec. 

 

Pris incl. drikkevarer, kr. 200,00 pr. person.  

 

 

 

 

 

 

Betaling gerne på konto 0682-162043 eller 

kontant på dagen. 

 

Tilmelding senest den 10. november til 

Susanne mail: sb@mkpost.dk eller tlf. 23 

96 84 06 

 

Med gildehilsen 

Jubilæumslauget 

 
 

Juletræstænding på Maribo torv 

den 25. november 
 

Handelsstandsforeningen er gået tilbage til 

at tænde juletræet fredag eftermiddag. Sct. 

Georgs Gildet holder fast i traditionen med 

at sælge gløgg og æbleskiver fra en bod på 

torvet denne dag. 

 

 
 

Vi forventer at boden vil være åben fra 

15.30 til 17.30. 

   

Med stor gildehilsen 

Julebazarlauget 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:sb@mkpost.dk
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Bengnavergildet den 1. oktober 
 

Lørdag den 1. oktober mødte 11 gilde-

brødre samt 2 ægtefæller og Rolf fra 

Maribo spejderne på Maribo Torv for at 

gøre klar til det bengnavergilde, som vi 

igennem ca. 1 ½ år har planlagt i anledning 

af Maribos 600 års jubilæum. 

 

Vi har haft et godt arbejdende laug, og da 

temaet for jubilæet var middelalderen, var 

det helt naturligt, at Elfi var med i dette 

laug og uden Elfi´s mange gode kontakter 

og fantastiske engagement i arbejdet med at 

få fat i dragter, udsmykning, opskrifter på 

rigtig middelalderbrød og sennep, så havde 

vi ikke kunne lave et så flot arrangement 

med udsmykning m.m. i middelalderstil. 

 

 
 

Alle de, som mødte op og hjalp med 

afviklingen af bengnavergildet gjorde en 

stor indsats på dagen og der blev hurtigt 

dækket borde – pyntet op i teltet og de 

aktive grillmænd gik i gang med at gøre de 

lækre nøgleben klar til kl. 13, hvor gæsterne 

skulle ankomme. 

 

 

 

 
 

Kl. 13 var ca. 60 lokale folk samt ca. 70 

cyklister fra Fehmern klar til at gå i gang 

med ”gnaveriet”, de lækre skonrogger, 

kålsalat og lækker stærk sennep. Vi havde 

ved hjælp fra en gildebror fået den sang, 

som var lavet i 80´erne til bengnavergildet, 

og den blev igen i år sunget til stor glæde 

for de fremmødte. 

 

Der skulle også udnævnes Årets Bengnaver 

og lauget havde valgt, at denne store ære 

skulle tilfalde Lolland Kommunes borg-

mester Holger Schou Rasmussen, som fik et 

dejligt stor ben med en flot læderpåskrift. 

Gildemester Susanne holdt en flot og god 

tale til årets bengnaver. 

 

Dagen fik et rigtig godt forløb – glade 

gæster samt glade og tilfredse gildebrødre, 

som kunne glæde sig over at vores arrange-

ment gik rigtig godt. Efterfølgende har vi 

opgjort det økonomiske resultat, der giver 

et godt overskud til vores Good-turn kasse. 

 

TAK til alle som var med til at gøre dagen 

til en rigtig god Maribo-begivenhed og til  

endnu et godt arrangement i Maribogildet. 

 

Besse 
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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  

 
 

1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag 

og det er denne gang 1. Gilde der inviterer -  

 
 

        

Invitation til 
 Fødselsdagsgildehal. 

Det vil glæde os at se Gildebrødrene med ledsagere,  
fra 1. og 2. Gilde - 

den 3. november 2014 kl. 18.30, 
i sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen 19, 4800.  

  

Efter Gildehallen serveres Beiers favorit menu: 
Helstegt oksefilet, nyrøget glaseret skinke, hertil ovnbagte flødekartofler, 
italiensk inspireret pastasalat m. pesto, soltørrede tomater, rødløg, ærter, 

majs mm., broccolisalat pyntet m. bacontern. 
Til dessert, kaffe, the og hjemmelavet chokoladekage med en kugle is. 

Prisen for alt dette er, 150 kr. inklusiv  drikkevare. 
 

Tilmelding er overstået, men er der spørgsmål eller en har glemt det så kontakt Ole S. 
på mail: osscout@gmail.com eller tlf. 2330 9343  

Med spejderhilsen  
1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 

 

 

 

Julestue onsdag den 7. 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.   
Nogle har budt ind med retter der medbringes, så hvis du har noget du 
gerne vil bidrage med så vil vi gerne høre om det og at 

du selvfølgelig kommer på tlf. 2330 9343. 
Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! D&O 

 

 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

KALENDER, november og december 2016  

Torsdag d. 3. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde. 

Onsdag d. 7. december: Julestue på Bogfinkevej. 
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

  

  

 

 

 

 

 

Mindeord for 

Vibeke Lyhne Mikkelsen: 

Det var med stor sorg vi modtog beske-

den om Vibekes alt for tidlige bortgang. 

Vibeke tabte kampen til den kræftsyg-

dom, som havde ramt hende. Vi besøgte 

Vibeke en solrig eftermiddag i starten af 

august og drak en kop kaffe på terras-

sen. Vibeke var i godt humør og parat til 

næste fase i sin behandling. Det blev 

desværre kun så kort.  

Som en naturlig fortsættelse af sit spej-

derliv blev Vibeke i 1979 optaget i Sct. 

Georgs Gildet i Stubbekøbing. Vibeke 

kom fra Bogø, blev uddannet i Nordfal-

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. 

ster Bank i Stubbekøbing, som hun se-

nere flyttede til i forbindelse med sit 

giftermål i 1969. I 2006 blev Sct. Georgs 

Gildet i Stubbekøbing lagt sammen 

med 2. Sct. Georgs Gilde i Nykøbing. 

Derfra kender vi Vibeke som den me-

get velovervejede og kreative gildebro-

der som gerne bidrog til diverse sjove 

og anderledes udklædninger eller ud-

formning af materialer i forbindelse 

med de årlige Sølvøkseløb. Både i for-

bindelse med gruppearbejde og i for-

bindelse med vores revision af vedtæg-

ter i 2014, oplevede jeg Vibeke, som en 

velovervejet og tankefuld gildebroder, 

som det altid var en fornøjelse at ar-

bejde sammen med.  

Vibeke fik lov til at sove stille ind 

hjemme den 28. september. Kjeld har i 

den sidste svære periode ydet en for-

træffelig indsats med at passe Vibeke, 

således hun fik muligheden for at op-

holde sig i hjemlige omgivelser til det 

sidste. Vores tanker vil i denne svære 

tid gå til Kjeld.  

Ære være Vibekes minde. 

På 2. Sct. Georgs Gildes vegne 

Flemming.  

Opslagstavlen 

2  ju b i læ e r :  

5 år  Susanne Nielsen 8/11 

20 år Lis Halling 20/11 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Fra gildemøde den 11. oktober 
 

Denne aften var noget helt særligt. Vi 

skulle nemlig fejre, at Flemming havde 

40-års jubilæum den 14. oktober 

 

Flemming blev optager i Korsør gildet i 

1976 – blev i 1983 overført til Nakskov 

gildet og i 1988 til 1. Nyk. og senere til 

2. Nyk. I den tid har Flemming haft 

mange poster i gildet. Kjeld og Fritz 

sagde bl.a at: 

Flemming er altid forberedt med omhu  

Flemming prøver at trække os op  

Flemming støder ikke nogen  

Flemming er venlig og tænksom 

Flemming har mange gode ideer  

Flemming holder nogle gode gildeme-

stertaler 

Flemming sætter sit præg på gildet  

Kjeld ønskede Gildet til lykke med at 

have Flemming. 

Jytte takkede for 4 år sammen i gildele-

delsen (og lovede at tage en tørn mere).  

Da Landsgildeledelsen (endnu) ikke har 

lavet en 40-års nål, havde den arrange-

rende gruppe fået lavet en stor kage 

med ”jubilæumsnål” i marcipan. 

Efter at have indtaget en lækker fiskean-

retning, gik vi videre til punktet: Grup-

pernes årsprojekter. 

Gruppe 1: Turismen – projektet skal 

ende ud i en bog. 

Gruppe 2: Det historiske hjørne. Læse 

om len – hvorfor og hvad er tilbage? 

Gruppe 3: Vil undersøge loger og orde-

ner i Danmark. Ligheder og forskelle.  

Haver og haverum. Hvad tilbyder kom-

munen os ? 

Flemming refererede fra det nyligt af-

holdte Gildemesterstævne. Vi er nu 

4.165 gildebrødre i Danmark, i 2015 var 

der 200 udmeldelser.   

Der bliver mulighed for at deltage i den 

store Spejderlejr 2017. Det koster kr. 

2.100,-   + transport. for 10 dages delta-

gelse. 

Samtalespillet, som vi prøvede i foråret, 

blev rost meget.  Der vil komme en ny 

version.  

Gildet/aktivitetslauget havde modtaget 

brev fra Børne – og ungeafdelingen på 

Nyk. Sygehus, med stor tak for de 

mange strikkede huer, vi har afleveret 

til dem. 

Til denne gode aften var mødt 15 gilde-

brødre og Jens fra Fakse Gildet.  

Gruppe 3/Birte L 
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               Red.  Birgit Lohse 

  

 Kildevænget 12  

 4990 Sakskøbing 

 54704161 – 52242235 

  

 Mail: bogjlohse@gmail.com  

  

Efterårsmotiv her på siden v/Renè Allan Larsen.   
 

AT HUSKE i NOVEMBER: 

13. Familieaktivitet på Familiesundhedspladsen. 

17. Virksomhedsbesøg. 

                                  

OG i DECEMBER:  
06. Julestue. 

24. Julehygge for Enlige. 
 

FAMILIEAKTIVITET på Familiesundhedspladsen søndag den 13. 

november kl. 10-12.                           

”Ud under åben himmel for sundhedens skyld”. Et par timers familiehygge med god 

chance for at få rørt alle musklerne (også lattermusklerne) i modulerne på pladsen. 

Hanne Kofoed er som sædvanlig parat med gode råd og instruktioner. Kom i praktisk 

tøj (måske regntøj). Alle er velkomne, og selvom vi kalder det Familieaktivitet, så er 

man selvfølgelig velkommen ”med kun sig selv”.     
Hilsen fra arbejdsgruppen for Familiesundhedspladsen. 
  

 

VIRKSOMHEDSBESØG – tilbud til gildemedlemmer og fæller. 
Enestående chance for at se og høre om 

Scandinavian Tobacco Group, Nykøbing F. 
hvor vi har arrangeret et besøg torsdag den 17. november kl. 19.00. 

Adresse: Nordre Ringvej 15, 4800 Nykøbing F. (Samkørsel arrangeres i grupperne.) 

Scandinavian Tobacco, Nykøbing startede i 1835 af E. Nobel og producerer i dag 250 

mill. Cigarillos om året. Bedst kendt er Nobel Petit og Chambord nr. 7. 

Fabrikken vil servere kafe/the, og gruppe 4 leverer kage. 
TILMELDING gruppevis senest den 11.november til Hanne K. 61726076. 

Vi håber på alles opbakning, så det kan blive en forrygende aften. 

Gruppe 4. 
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JULESTUE 

Ja, I læste rigtigt – julen lurer lige om hjørnet. 

Den 18. november tændes byens julebelysning og gildets medlemmer m/fæller 

indbydes til julestue 

tirsdag den 6. december 2016 kl. 18.00 

på Saxenhus 

hvor der traditionen tro bydes på lækker julemad, kaffe og småkager. Drikke-

varer medbringer I selv. 

Efter maden, hvor I forhåbentlig er mætte og veltilpasse, afholdes en ædel kap-

pestrid om retten til at arrangere næste års julestue. Vi håber, at kampgejsten er 

i top, så vi kan få en hyggelig og sjov aften.  

Arrangementet koster kr. 100 pr. person. 

Tilmelding gruppevis til Anni tlf. 54705883 eller mail mmlak@mail.dk 

senest den 25. november 2016. 

Gruppe 2 glæder sig til at se alle gildets medlemmer til en hyggelig aften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmlak@mail.dk
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 SPEJDERIDEEN for voksne. (ref.) 

 Bag denne overskrift lå en samtaleaften, hvor vi i grupper (de 

fleste i egen gruppe), skulle samtale på en anderledes og struktureret må-

de. 

 Der var 6 udsagn, som gruppen kunne være enige eller uenige i. 

 Et eksempel til drøftelse: Spejderideen for voksne er Sct. Georgsgildernes 

nye slogan? 

Eller: I Sct. Georgsgilderne taler vi tit om gildeånd. Sæt ord på dette begreb. 

Her var ordene mange, som vi gildemedlemmer mente var gildeånd: 
 

G = good will,glæde, godt kammeratskab 

I = ideer, interesse, ildsjæl 

L = lyst, leg for voksne, liv, lede 

D = drivkraft, deltagelse 

E = engagement, eftertanke, energi, erfaring 

Å = åbenhed, ånd, åndsfælle 

N = natur, naturoplevelse, nyskabelse, nutiden 

D = donation, drømme og danskhed, delegering 

 

Jeg vil ikke uddybe andre udsagn, da vi fik materialet med hjem til debat i vore grup-

per. Men vi havde en livlig samtale i de enkelte grupper i den første time og havde 

derefter en opsamling, hvor vi alle 15 gildemedlemmer atter drøftede, dels forståelsen 

af udsagnene og dels havde meningsudvekslinger. 

Et spændende gildemøde med masser af grin og alvor (tanker omkring Gildernes 

fremtid), og hvor vi fik sat focus på os selv i forhold til ”Spejderideen for voksne”! 

Referent Hanne K. Gruppe 4. 
 

Efterårssjov på Familiesundhedspladsen. (ref.) 

Efterår – ja vejret var i hvert fald efterårsagtigt, men PYT - børn og voksne var klædt 

på til forholdene, og som det fremgår af billederne, som Renè Allan Larsen har leve-

ret, så blev der leget og motioneret med Anne-Birthe og Hanne Kofoed i front. Birgit-

te, Jane P. og jeg selv sørgede for det kulinariske. Alt i alt et par gode timer. 

Hilsen Birgit. 
 

 
 

 

 
  

 


