
ÅRSBERETNING 2016-17 

Som tidligere, har jeg inddelt min årsberetning i 3 afsnit – og vil starte med hvad der er sket på 
landsplan i 2016. 

Deltagelse i folkemødet på Bornholm i juni måned blev droppet, på opfordring af 
distriktsgildemestrene, der ikke mente at udgifterne hertil stod mål med udbyttet.  

I landsgildeledelsen har der været nogen turbulens. Kirsten Christensen, der tidligere var ansat på 
landsgildekontoret, blev konstitueret som landsgildekansler indtil landsgildetinget i 2017, efter at 
Johan Evensen udtrådte som landsgildekansler, som følge af samarbejdsvanskeligheder med den 
øvrige landsgildeledelse. 

Kontorstillingen blev opslået som 2 ½-dagsstillinger, og de er begge blevet besat. 

I september blev der afholdt gildemesterstævne på Bygholm i Horsens. Da jeg blev forhindret i at 
deltage, sprang Gutte til. Tak for det. 

LGS Paula Mikkelsen oplyste på gildemesterstævnet i september 2016 at medlemstallet var faldet 
med ca. 200 til nu i alt 4.165, samt at gilderne har doneret ca. 3 mio.kr. til forskellige humanitære 
formål. 

Hvad der i øvrigt foregik på gildemesterstævnet, er beskrevet i et indlæg fra distriktsgilde-
mesteren i november Liljen, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det. 

Vedr. landsgildets Facebook side, blev det på et landsgildeledelsesmøde i oktober enstemmigt 
besluttet at Claus Butt blev knyttet til PR-udvalget for at varetage disse interesser. 

Det var der dog tilsyneladende alligevel ikke helt enighed om, da det efterfølgende førte til at 
uddannelsessekretær Peter Skræ udtrådte af landsgildeledelsen med øjeblikkeligt varsel den 25. 
november 2016. 

Dette fik landsgildeledelsen til at foreslå – enten at der indkaldes til ekstraordinært landsgildeting, 
med henblik på valg af landsgildeledelsen (hvis 25% af gilderne ønsker dette) eller at de 
resterende 5 medlemmer af landsgildeledelsen sammen bemander den 6. post indtil ordinært 
landsgildeting i september i år.  

Lige før jul meddelte landsgildeledelsen, at 129 gilder ud af 199 havde svaret tilbage, og med 
stemmerne 116 mod 13 blev resultatet, at landsgildeledelsen fortsætter med 5 medlemmer frem 
til landsgildetinget 2017. 

På distriktsplan blev der afholdt distriktsgildeting den 27. april 2016. Kjeld Mikkelsen fra 2. 
Nykøbing blev valgt som ny distriktsgildekansler, og Vibeke Christiansen fra Maribo som hidtil 
havde været kansler, blev valgt som ny distriktsgildeskatmester. 

Det blev besluttet at sammensætte et udvalg på tværs af grupperne til at arrangere Fellowship 
day. Det resulterede i et flot arrangement på Sukkertoppen i Sakskøbing den 25. oktober 2016 
med 60 deltagere.  

Distriktsgildemestergruppen for Sjælland og Øerne lancerede i foråret et samtalespil, som alle 
gilder skulle deltage i. På distriktsgilderådsmødet i september blev det opsummeret, hvordan det 
var gået i de enkelte gilder, og selvom der havde været forskellige holdninger til det, var man 
overordnet enige om, at det havde givet ny inspiration og anledning til god debat. 



I Maribo Gildet har der i det forgangne år været følgende arrangementer: 

Nytårsgildehal i Sognets Hus den 6. januar 2016 arrangeret af Naturlauget. 

Den 4. februar 2016 blev der afholdt udvidet gildeledelsesmøde med deltagelse af ledelsen og 
laugsformændene. 

Februararrangement den 27. februar 2016 arrangeret af Kulturelt laug. En hyggelig dag med sild i 
mange variationer og ikke mindst vores forsøg på at bestå den danskprøve, som alle asylansøgere 
skal bestå for at få opholdstilladelse. 

Gildetinget blev afholdt den 17. marts 2016. 28 gildebrødre deltog. Der var ikke nyvalg hverken i 
ledelsen eller blandt herolderne, idet alle der var på valg, blev genvalgt. Eneste nye valg var Kåre 
som redaktør, Gutte som PR-ansvarlig, og Merete påtog sig at være kontaktperson til vores SOS-
børn. 

Den 26. april 2016 blev der afholdt Sct. Georgsgildehal arrangeret af Julebasar-lauget. Det blev 
holdt i Frivillig Centret, hvor vi i eftergildehallen hørte pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith fortælle 
om det nye pilgrimshus, der snart skulle åbne, og fortærede voldsomme mængder af lækker 
lagkage. 

Den 27. maj 2016 var der nattergaletur arrangeret af Naturlauget. Som sædvanlig gik turen 
omkring Bøndersvig, efter at vi havde spist os mætte i lækre grillpølser med tilbehør. 

Den 15. juni 2016 blev der holdt Friluftsgildehal, sædvanen tro på Kråruplund, og arrangeret af 
Spejderlauget. Vejret var ikke med os, så vi blev nødt til at krybe indendørs. Marianne, Mette og 
Ole blev optaget i gildet, og musikken blev leveret af en klarinettist fra Maribo Musikskole. 

Efter sommerferien startede vi med fælles gildemøde den 9. august 2016, hvor der var lejlighed til 
at høre, hvad der rørte sig i de forskellige laug og få lidt fællesinformation. 

Den 1. oktober 2016 deltog vi i Maribo’s 600 år jubilæum med bengnavergilde på torvet. En 
fantastisk dag, hvor mange gildebrødre, ægtefæller m.m. var i aktion iklædt de flotteste 
middelalderdragter skaffet af Elfi. Stor tak til Jubilæumslauget og dem der gav en hånd med. Det 
gav også et pænt overskud til gildet. 

Den 18. november 2016 afholdt vi Fødselsdagsgildehal, hvor selve gildehallen blev holdt i 
Mejsehuset, og eftergildehallen i den nye Ulvehytte. I anledning af vores 75 års jubilæum var der 
gjort lidt ekstra ud af fortæring m.v. 

Den 23. november 2016 afholdt vi reception i anledning af vores 75 års jubilæum. En dejlig dag i 
Ulvehytten med deltagelse af gildebrødre fra Sakskøbing, 1. og 2. Nykøbing samt Vordingborg 1. 
gilde, som er vores modergilde. Vi fik så mange fine gaver, bl.a. fakler, vin, penge, og en flot 
honningkage. Denne dag blev der også uddelt 4 donationer til hhv. Brandstrup Spejderne, 
Aztekerne, Maribospejderne og frivilliggruppen Unge og Sorg. 

Juletræet på torvet blev tændt den 25. november 2016, og her var vi på plads med vores gløggbod 
som sædvanlig. Det gik over al forventning, og Elfi blev årets juletræstænder. 

Den 11. december 2016 deltog vi med vores tombola i forbindelse med julemarkedet på torvet. 

Og endelig den 15. december 2016 holdt vi vores julemøde, traditionen tro med pakkeleg, 
julehistorie og lidt godt af spise. 

---000--- 



Mere generelt skal nævnes, 

Ud over de nævnte arrangementer har flere gildebrødre i årets løb stillet deres arbejdskraft til 
rådighed for Maribospejderne ved bl.a. Grøn Koncert og julemarked på Engestofte. Maling, 
rengøring og rydning af udenomsarealer i forbindelse med overtagelse af den nye Ulvehytte, 
nøgleudlevering og pleje af udenomsarealer ved Kråruphytten, samt i forbindelse med Dansk 
Flygtningehjælps Landsindsamling. Jeg ved godt de nævnte ting ikke dækker alt hvad der er syslet 
med i årets løb, og det, der ikke er nævnt, er absolut lige så meget værd. 

Med udgangen af april overdrog vi nøglerne til Torrighytten til Halsted Kloster, og blev samtidig 
løst for vore forpligtelser. Herom blev der rundsendt en mail den 7. juni 2016. 

Vi havde meldt os under fanerne til at bemande en post på det store spejderløb i Nykøbing F. i 
september måned, men det blev aflyst. 

Den 8. november 2016 deltog 4 gildebrødre i gildehal i Suså Gildet i forbindelse med Ellens 
overflytning. 

Vi har fået vores eget rum i Ulvehytten. Tak til spejderne. Det er simpelthen så dejligt at have et 
sted, hvor vi kan have vores ting, i stedet for at det ligger rundt om hos de forskellige gildebrødre. 
Det er også besparende, fordi det ikke er nødvendigt at indkøbe f.eks. engangstallerkner m.v. til 
hvert arrangement, nu hvor man kan se, hvad vi har på lager. 

I 2016 og indtil dato er 3 gildebrødre afgået ved døden, og en er blevet overflyttet til et andet 
gilde. Vi har til gengæld fået 3 nye gildebrødre, og er i dag 40 gildebrødre i Maribo. 

I 2016 har vi givet tilskud og donationer for i alt 16.500 kr. Den nærmere fordeling fremgår af 
regnskabet. 

---000--- 

Lidt om fremtiden – og til almen oplysning: 

Naturlauget har arrangeret en weekendtur først i maj måned til Ratzeburg. Der er tilmeldt 24 
gildebrødre og ægtefæller. 

Nattergaleturen er flyttet til den 19. maj, fordi man frygtede, at nattergalene var holdt op med at 
synge den 31. maj. 

Friluftsgildehallen er flyttet til den 14. juni, fordi musikken ikke kunne den 15. juni. 

Det lader til, at den arrangerende gilde-tværgruppe har mod på at fortsætte det gode arbejde, og 
også i år strikker en dejlig Fellowship dag sammen til glæde for alle os andre. 

Vi er allerede begyndt at bruge af kassen i år, idet vi har bevilget Maribo Spejderne et tilskud på 
5.000 kr. i forbindelse med Spejdernes Lejr 2017. 

Gildet bekoster desuden, at der bliver sat gardiner op i det store lokale i Ulvehytten, som vi håber 
kan bidrage til en bedre akustik. Det er i gang. 

---000--- 

Til slut vil jeg gerne bringe en stor tak til alle gildebrødre samt de ægtefæller og andre, der også i 
år har lagt et stort arbejde i forbindelse med afvikling af gildehaller og andre arrangementer.  



Også tak for det altid store fremmøde til gildehaller m.v.. Alting bliver nu engang sjovere når vi er 
mange, og løfter i flok. 

 


