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Solskinsvejr i september  
vækker et væld af glade minder.  

Sommerdagenes melodi 
er nu helt forbi. 

Solskinsvejr i september 
nu er byen blevet stille, 

tiden går nu sin vante gang 
og dagen er alt for lang. 

De første blade falder, 
en sommertid svandt hen. 

Hør efteråret kalder 
og håbet gror igen.  

 

  

 

 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

Liljen 
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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. september Distriktsgilderådsmøde. Arrangør 2. Nykøbing. 
24. Oktober. Fellowshipday. 
2. November. I-Dag i Haslev. 
  
2020 
 

 

16. januar Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing. 
5. maj Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing. 

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 
tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00. 

Sted: KUDU-Hytten. Poul Martin Møllers Vej 6B, Nykøbing F. 

Arrangør: 2. Gilde Nykøbing F. 
 

Deltagere:  

Gildernes og Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS, DUS og DIS er automatisk tilmeldt. 

Gildernes GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet. 

 

Dagsorden sendes pr. mail til alle Gildeledelsesmedlemmer i Distriktet først i september og til de 

gildebrødre, som ønsker dagsordenen tilsendt. 

 

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.  

Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet.  

 

Mødet starter med spisning kl. 18.00 
Prisen for traktementet til mødet er kr. 60 pr. deltager, som betales til DGS.  

 

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Kjeld Mikkelsen pr. mail: kjeldmik@post7.tele.dk 

senest den 14.09.2019 

 

Med gildehilsen 

Distriktsgildeledelsen 
 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Forord: Harry Fynsk er relativ ny gildebror i 2. Nykøbing F. Han vil gerne formidle dette for at give 

andre mod på at ”kaste” sig ud i noget nyt, og håber at det kan inspirere andre…. 

Hvorfor sidde og skrive om sit liv?  

En rigtig god ven sagde til mig ! Nu har du desværre en kone på plejehjem med en kedelig 

sygdom. For at du selv kan komme ovenpå igen, så begynd at skrive om jeres mange oplevelser i 

har haft sammen. 

Som sagt tog jeg opfordringen op og det er efterhånden blevet til mange sider. En enkelt side vil 

jeg godt dele med jer! 

 

SENIORDANS ? 

Hvad er seniordans ? Har aldrig hørt om det indtil jeg en lørdag i Nykøbing kommer forbi en 

gruppe der danser et eller andet til noget dejligt musik. Kom og dans med, nej tak det er ikke for 

mig. Et eller andet sker dog så hjem og på internet. 

Finder deres hjemmeside og tager kontakt til landsforeningen i Hammel. Såfremt du er interes-

seret i at prøve, starter en ny sæson i Væggerløse forsamlingshus og vi sender besked til danse-

lederen om, at du godt vil komme og prøve. 

Tirsdag den 18.09.2018 kl. 13.00 Væggerløse forsamlingshus. Hvad har jeg indladt mig på ? 

Husker det som var det i går 18 damer og så starter musikken. Efter to timer, du må godt fortsætte 

torsdag i Nykøbing. Tager mod til mig og efter yderligere to timer i Nykøbing. Det skal jeg bare 

lære ! 

Mange timers dans med en gruppe skønne damer og kun et par enkelte afbud i den forløbne 

sæson, som nu er slut, blev det til. To gange til Sakskøbing og en gang til Viggården og danse har 

været med til at gøre det til en opløftende og uforglemmelig periode i mit liv. 

Dansen og musikken er livsbekræftende, man kan kun blive i godt humør. En motionsform der 

styrker både hjerte og hjerne, alle kan være med uanset evt. handicap. Kommer tit til dans med 

ordene: Endelig torsdag igen, det siger vel alt. 

Ser allerede frem til en ny sæson skal starte. Arbejdet med etablering af vores nye forening har 

ligeledes været en positiv oplevelse, føler jeg er kommet med i et dejligt socialt fællesskab. 

Så kære seniordansere og danseledere tusind tak for modtagelsen og mange dejlige danse, glæder 

mig til vi ses igen, i har om noget givet mig mod på livet i en svær tid. 

Hvis jeg kunne synge en sang for jer ville det være: 

You Raise Me Up ! 
Harry (nu næsten seniordanser, hurra)   
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Fellowshipday den 24. oktober kl. 18 - afholdes i år på Globen i Holeby 

 

På Visual Climate Center finder du Danmarks eneste, og den ene af kun 11 glober i hele Europa. Science On 
a Sphere er en dynamisk animeret globe, der med avanceret teknik kan visualisere billeder af atmosfæren, 
oceanerne, kontinenter, måne og solsystem. 
  

Oplev en præsentation af Globen, hvor du virkelig får forståelse for hvordan klimaforandringerne påvirker 
vores verden, hvor kommer de fra og hvilke konsekvenser det har, både globalt og lokalt. Det er en 
interessant viden og en stor øjenåbner, som vi får indblik i med en erfaren fortæller, der indfører os i denne 
fantastiske verden. 

 

 

 Et godt indblik i hvordan denne globe kan vise, stort set alt hvad der sker på kloden 

 Vi skal have en aften hvor vi både får noget for øjnene – ørerne og maven. 

 Vi skal nyde samværet med andre gildebrødre og have tid nok til både at spise, hygge og snakke  

 Vi skal høre Fellowshipbudskabet fra vores Distriktsgildemester 

 

Vi starter med spisning kl. 18, med udvalg af tre slags ekstra gode sandwich samt 1 genstand og 

efterfølgende kaffe med kage for 160 kr. 

Betaling til DGS Vibeke Christiansen, ved overførsel til konto: 2650- 0713164135  

HUSK at notere hvem der indbetaler. Eller kontant ved døren. 

 

Tilmelding til Distriktskansler Kjeld Mikkelsen: kjeldmik@post7.tele.dk senest den 7. oktober 

IKKE gildebrødre er bestemt også velkomne… 

 

Vi mødes på Globen – Visual Climate Center, Fabriksvej 2, 4960 Holeby 

 

Vi siger ”Vel mødt” fra Lolland – Falster Distrikt og Netværksgruppen 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

September 
 

16. Virksomhedsbesøg på E.On 

29. Naturtur til Nysted 

 

Oktober 
 

Ingen arrangementer 

 

 

Fødselsdag i 

september 
 

 

 

  7. Vibeke Christiansen – 65 år 

 
Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturtur til Nysted  

søndag den 29. september 

 

Der er afgang fra Spejdervænget kl. 10, 

hvor vi kører til Nysted og går en tur i 

skoven ved Ålholm og forbi "Dyrehaven". 

En tur på ca. 4km. Herefter kører vi til 

Holten for at spise madpakker, så medbring 

mad og drikkelse. 

 

Der er ingen tilmelding, så bare mød op. 

Vi ses! 

 

På Naturlaugets vegne 

Hanne K 

 

 

Husk at aflevere frimærker til Erik snarest, 

så jeg kan få dem med til Landsgildeting 

den 21. september. 

 

Med gildehilsen 

Susanne 

 

 

 

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  

 

Det lykkedes igen! - at få gennemført et vellykket træf i 

Sørup, da vi "Sct. Georgs TræfVenner", med Espen ved roret 
afholdt Træffet 2019 i uge 28, på 
Ovstrup Spejdercenter. 
 

Lejrbål, Friluftsgildehal, pandekage 
bagning, ture i skoven, Krokodille 
Zoo, Bogø med guide, foredrag om 
Centerets fremtid og general-
forsamling er blot nogle af 
aktiviteterne. hertil kommer det vel 
nok væsentligste - det sociale samvær 
med gildebrødre fra det ganske land - 
lykken var også at der var en hel del 
nye deltagere, som gerne vil være med  
igen. 
 

Det næste træf bliver om 2 år og 
sandsynligvis i Jylland, da vi for et par siden var i det Fynske.                                          
O.S. 

 
Aftentur til Horreby Lyng 

Torsdag d. 5. September kl. 18. 
 

Vi mødes på P-pladsen Spangvej og begiver os ind i højmosen 
mod "Torvet" , med vores medbragte madkurv. 
Vi skal selvfølgelig også have en snak om sommerens 
aktiviteter og de kommende ditto.    
Vi aftaler selvfølgelig samkørsel med videre som sædvanlig. 

Vel mødt O.S.  
 

 
Det kan anbefales at gå ind på - 

WWW. Ovstrup Spejdercenter - 
hvor du kan se hvad der sker! 
  

 

KALENDER, september 2019 

Torsdag d. 5. september: Gildetur/møde til Horreby Lyng  
 

Torsdag d. 24. oktober: Fellowshipday i Globen i Holeby. 
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Susanne holdt 5 min. Sct Georg om, hvad det 

danske flag og dermed den danske 

nationalitet betyder for hende. Tak for det. 

Efter indtagelse af vores medbragte mad var 

der konkurrence om, hvor godt vi havde læst 

Folketidende over de sidste 3 uger - meget 

sjovt og afslørende. 

Amy anbefalede Distriktets I-dag den 

2.11.19, og Flemming orienterede om 

Foreningernes Dag den 14.9.19. 

Birthe Flindt 

Referent 

 

 

Gildemøde torsdag den 19. september 

kl. 19.00 

 i Kudu-gruppens hytte. 

Vi får besøg af Luciald Scagliole, der vil 

fortælle den spændende historie om 

 ”En italiensk drengs liv i Danmark” 

Undervejs får vi  

kaffe og kringle. 

    Til slut skal  

     Grupperne 

 fremlægge ideer til  

  nye årsprojekter.  

Mvh  gruppe 2 

 

Referat af friluftsgildehallen  

23 sommerbrune gildebrødre lyttede til en 

kort men inspirerende gildemestertale over 

emnet: "hvad er virkeligheden?"  

Martin kom ind på mange områder - 

hjernens reaktioner på alt det, vi 

konfronteres med/overfaldes af i vores 

hverdag lige fra religiøs fanatisme, tricktyve, 

fotoshop, populisme til politikeres 

fakenews. 

Martin anbefalede os at bruge vores sunde 

fornuft, tænke positive tanker, bruge vores 

følelsesfiltre og det lyse sind.  

En klog mand har engang sagt: "du kan ikke 

hindre at fuglene flyver over dig, men du 

kan hindre dem i at bygge rede!" 

Kansleren fortalte, at Lise Pontoppidan 

havde udmeldt sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

Tirsdag d. 17. sep 

Distriktsgilderådsmøde 

Tirsdag d. 19 sep 

Gildemøde 

Tirsdag d. 8 okt. 

Gildemøde  

--------------- 

 

 

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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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 
  

 Deadline: den 20. i måneden før 

 

At huske i september måned: 
Spejdernes loppemarked 7.og 8. september 
 
At huske i oktober måned: 
Løvfaldsgildehal 2. oktober kl. 19.00 på Saxenhus 

 
 

Den 1. september bliver Jette Rasmussen 75 år   

Den  7. september har Birgitte Mertz  65 års jubilæum i gildet

                     

Sct. Georgsgildet ønsker hjertelig til lykke. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwYf6o5PhAhU9i8MKHSyYCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://pluspng.com/det-danske-flag-png-7846.html&psig=AOvVaw3FEp882vIl0uA8AvZEAV-g&ust=1553259283781593
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Marken er mejet og høet er høstet, ja efteråret og dermed 
løvfald nærmer sig med hastige skridt, så derfor inviterer 
gruppe 4 alle gildemedlemmer m/ægtefæller til 
 

Åben løvfaldsgildehal 

 
 

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 på SAXENHUS 
 
Vi starter med en lille velkomstdrink inden gildehallen. 
 
Traktementet i eftergildehallen vil være 2 croissanter med hønsesalat og 
rejesalat, derefter kaffe/the m/småkager. Man medbringer selv øvrige 
drikkevarer. Prisen er kr. 50 pr. person.  
 
Efter spisningen vil Carsten Stoemann Rasmussen fortælle om OCD, som 

han selv er ramt af, endvidere er han formand for OCD foreningen på 

Lolland/Falster. Carsten har også udgivet en bog om emnet.  

Tilmelding gruppevis til Anni Nielsen, gruppe 4, senest den 22/9 2019 
 
Med gildehilsen 
Anni, gruppe 4 

   
TAK  TAK  TAK  … 
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til alle gildebrødrene i Sakskøbing Gilde, - ja, for I er alle med i den hilsen og flotte 

gave, som vi i går den 22. august fik overrakt af gildeledelsen. 

 
Kl. 10 til formiddagskaffe kom GM Anne-Birthe, GS Hanne K. og GK Lone, og så 

var der gaver, telegrammer og blomster samt guldemblemer med tallet 60 på. 
Fra gildet (altså jer) fik vi Lyngby vandkarafler med tilhørende glas, lige hvad vi 

havde ønsket os. Udover blomster var der et kærligt telegram fra gildet, med bl.a. 

citatet: ”Alle gode spejderidealer, har en gildebroder i behold”, det kan man da godt 

være glad for at tage til sig. 

 
Altså her i sommer, da vi havde været gift i 60 år fik vi telegram fra Dronning 

Margrethe, lige så fint var det, at vi nu fik telegram fra landsgildemesteren, som bl.a. 

skrev, at det ikke skete så ofte, at han kunne gratulere med et 60 års gildejubilæum, 

og  da slet ikke når det drejer sig om et ægtepar. Helmut Werth sluttede med mange 

gode ønsker og en ærbødig gildehilsen. SÅDAN. 

 
Så fik vi også det, der i gamle dage hed vores stamkort 
med datoer for de såkaldt vigtige begivenheder i vores spejder- og gildetilværelse, 

væbner- og ridderoptagelse, ledelsesposter osv. 

 
Ja ja, der bliver sat nogle tanker i gang, - skal nok lade være at slæbe jer ud på 

Memory Lane, selvom det kunne blive spændende læsning. 

 
Tak til gildeledelsen for at komme, det var rigtig dejligt. Tak til jer, som sendte 

blomster, ringede eller på anden måde ønskede til lykke med vores jubilæum. 
 
Gildehilsen Jørgen og Birgit. 

 

 
 


