
ÅRSBERETNING 2018 

Vanen tro, har jeg inddelt min årsberetning i 3 afsnit – og vil starte med hvad 
der er sket på landsplan i 2017. 

 

Sct. Georgs gilderne i Danmark har deltaget på spejdernes lejr 2017 med en 
Hotelt-lejr, bestående af 24 telte, med hver 2 kabiner med feltsenge. Heraf 
var 17 sponsoreret af forskellige gilder og 7 var købt af spejdergrupper. Der 
deltog 42 hjælpere på hotelt, heraf 31 var gildebrødre. Udlejning 83% 
belægning. Der var budgetteret med 83.000 i underskud, men det blev alene 
knapt 10.000 i underskud. 

Hoteltlejren må alt i alt betegnes som en succes. Af de forskellige aktiviteter 
kan nævnes: 600 spejdere i alderen 5-8 år deltog i jernalderaktiviteter på 
havnen i Sønderborg og i hoteltlejren, 100 personer deltog i lejrbål den ene 
aften, masser af gode debatter og foredrag blev afholdt i lejren, og man fik 
besøg af prinsesse Benedicte – der er spejder- æresmedlem. 

Frimærkebanken indsamlede i 2017 i alt 685,7 kg. Frimærker. Vi blev nr. 7 ud 
af 93 gilder med 20,69 kg. Desværre slået af Nykøbinggilderne der blev nr. 4 
med 42,7 kg. Nr. 1 blev Fortuna gildet med 114,27 kg. 

Jeg deltog i landsgildeting den 23-09 – 24-09-2017, der blev afholdt på Hotel 
Trinity i Snoghøj. Det var Sct. Gilderne i Trekantsområdet der havde 
arrangeret det, og det havde de gjort godt. Lørdagen startede med en flot tale 
af Fredericias borgmester, der virkelig forstår at sælge sin by, og herefter 
forskellige indlæg om dåseringe, fredslyset, Good-turn mærket, hotelt-lejren 
m.v. 

Over middag startede selve landsgildetinget. Helt uvant, uden store menings-
udvekslinger og diskussioner. Der var virkelig nogen der lagde sig i selen 
som kompromisernes mestre. 

Helmut Werth, Kirsten Christensen, Paula Mikkelsen og <Ingrid Danstrup 
blev genvalgt til landsgildeledelsen, og som nye blev valgt som LGUS: Bente 
Christensen fra 3. Frederikssund, og som LGIS: Georg Lauridsen fra BP 
Stammen i Ebeltoft. 

Af aktuelle medlemstal kan nævnes. I 2017 var vi 175 gilder, mod 177 i 2015. 
I 2017 3.980 medlemmer mod 4.380 i 2015. Altså en trist tilbagegang på 400. 
Det blev drøftet hvad der kan gøres for at vende udviklingen, uden at nogle 
dog sad med de vise sten. 

Plan 2017-2019 blev gennemgået og kommenteret, og der blev givet den nye 
landsgildeledelse mandat til at arbejde videre med den. 

  



Næste landsgildeting afholdes i september 2019, og arrangeres af Vestjysk 
distrikt. Afholdes formentlig i Vejen Idrætscenter. 

 

På distriktsplan har der været afholdt distriktsgilderådsmøder den 18-01-
2017 og 06-09-2017. Ud over de sædvanlige orienteringer og drøftelser 
gilderne imellem, orienterede Ole Simonsen, 1. Nykøbing F., på sidstnævnte 
møde om at afhændelse af Amagerhuset var endelig gennemført, og at 
stedet nu hedder Ovstrup Spejdercenter. Det blev vedtaget at distriktet 
donerer kr. 5.000,00 til spejdercentret. 

Der har været afholdt distriktsgildeting den 09-05-2017. Det var alene DGM 
der var på valg, og han blev genvalgt. 

Netværksgruppen havde igen i 2017 arrangeret fellowship-day, der blev holdt 
i Kettinge fritidscenter den 25-10-2017. En dejlig aften, hvor Marie Louise 
Friderichsen holdt et spændende foredrag om kvindeskæbner under 
Danmarks besættelse. Stor tak til netværksgruppen. 

Desværre deltog kun 40. Heraf 15 fra Maribo. Det lave deltagertal har dog 
ikke slået netværksgruppen ud, så de har lovet at arrangere Fellowship-day 
igen i 2018. 

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

Nytårsgildehal i Mejsehuset med eftergildehal i Ulvehytten den 10-01-2017, 
arrangeret af Debat- Sclerose- og Væbnerlauget, krydret med festlige 
indslag, bl.a. dronningernes nytårstale. 

Den 07-02-2017 blev der afholdt udvidet gildeledelsesmøde med deltagelse 
af ledelsen og laugsformændene. 

Februar-arrangement den 25-02-2017, arrangeret af kulturelt laug. Ca. 40 
deltog i en hyggelig dag med sild og grønlangkål, efterfulgt at et spændende 
foredrag af Marie Louise Friderichsen o herregårdsfruer på Lolland i 400 år. 

Gildetinget blev afholdt den 16-03-2017. 29 gildebrødre deltog. Der var ikke 
nyvalg hverken i ledelsen eller blandt herolderne, idet alle der var på valg, 
blev genvalgt, og også vores redaktør, den PR-ansvarlig, vores 
kontaktperson til vores SOS-børn tog et år mere. 

25-04-2017 blev der afholdt Sct. Georgsgildehal i Sognets hus, arrangeret af 
julebasarlauget, med hjælp fra naturlauget. 33 gildebødre og gæster deltog i 
gildehallen, og eftergildehallen hvor vi startede med lækker tapas, som optakt 
til Jørgen Krygers foredrag om sine pilgrimsture på Caminoen, illustreret af 
mange flotte fotos. 



I weekenden den 05. – 07. 05-2017 var 21 gildebrødre og ægtefæller på tur til 
Ratzeburg, arrangeret af naturlauget. En dejlig tur med hyggeligt samvær, 
god mad, frisk luft og nye oplevelser. 

Den 10-05-2017 afholdt spejderlauget byløb for Maribospejderne, Aztekerne 
og Brandstrupspejderne. Et flot arrangement, hvor også gildebrødre, der ikke 
er i spejderlauget, gav en hjælpende hånd. 

19-05-2017 var der nattergaletur arrangeret af naturlauget. 25 deltog i en 
hyggelig aften, der startede med grillpølser, og blev fulgt op af den 
sædvanlige tur omkring golfbanen og Bøndersvig. 

Den 14-06-2017 blev der holdt friluftsgildehal på Kråruplund, arrangeret af 
spejderlauget. Der deltog 32 i en hyggelig aften, hvor Anders og Karen 
Louise igen var på plads og spillede smukt under gildehallen. Aftenen 
sluttede med den mest fantastiske solnedgang. 

Efter sommerferien startede vi med fælles gildemøde den 17-08-2017, hvor 
der var lejlighed til at høre hvad der rørte sig i de forskellige laug og få lidt 
fællesinformation. Vi fik bl.a. sat gang i den længe omtalte renovering af 
portalen til Spejdervænget. En flok raske folk under Viktors kyndige ledelse 
har herefter været i gang, og nu står det flotte resultat til skue for alle. 

Den 03-09-2017 havde naturlauget arrangeret en gåtur til Naturskolen, 
hvorfra vi blev sejlet til Hestø, hvor vi indtog de medbragte klemmer, og 
herefter sejlet tilbage til Sømo, hvor vi var startet fra. Der deltog desværre 
kun 7, hvilket dog ikke gjorde turen mindre hyggelig. 

Den 20-11-2017 holdt vi fødselsdagsgildehal i ulvehytten, arrangeret af 
kulturelt laug. 31 deltog i en aften med dejlig mad og bankospil med mange 
fine præmier. Fhv. gildemester Birgit Thisted havde påtaget sig at holde 
gildemestertalen, og det gjorde hun godt. Tak for det. 

Juletræet på torvet blev tændt den 24-11-2017, og der var vi, vanen tro, på 
plads i nyindkøbt bod, med salg af æbleskiver, gløgg m.v. 

Den 10-12-2017 var vi igen repræsenteret på torvet, både med tombola og 
salg af æbleskiver, gløgg m.v. 

Begge dage på torvet må siges at være en succes, der gav en fin indtjening 
til gildet, ikke mindst takket være nogle ihærdige folk der fik sponsoreret fine 
gevinster fra byens handlende. 

I årets sidste arrangement, julemødet den 14-12-2017 deltog 23. Som 
sædvanlig hyggeligt, med smørrebrød, julesange, rafling og julehistorie. 

  



---000--- 

Mere generelt skal nævnes, 

Ud over at deltage flittigt i de nævnte arrangementer har flere gildebrødre 
igen i 2017 stillet deres arbejdskraft til rådighed for Maribospejderne i 
forbindelse med forskellige indtægtsgivende arrangementer. Vi har hjulpet 
Sydhavsdivi-sionen med nøgleudlevering og pleje af udenomsarealer ved 
Kråruphytten, og deltaget i planlægningen af Dansk Flygtningehjælps 
Landsindsamling i Maribo. Dette dækker ikke alt, hvad en eller flere 
gildebrødre har involveret sig i, udenfor gildet, og alt det der ikke er nævnt, er 
ikke mindre værd. 

Vi har fået sat gardinerne op i Ulvehytten. Hvor meget de er værd rent 
akustik-mæssigt, er nok et spørgsmål, men vi har da stor glæde af dem, når 
vi holder gildehaller. 

I 2017 og indtil dato, er 2 gildebrødre afgået ved døden. Vi har ikke optaget 
nye gildebrødre i 2017, og er i dag 38 gildebrødre i Maribo. 

I 2017 har vi givet tilskud og donationer for i alt 8.900,00. Den nærmere 
fordeling fremgår af regnskabet. 

---000--- 

Lidt om fremtiden – og til almen oplysning: 

Friluftsgildehallen bliver i år fælles for gilderne på Lolland Falster, og afholdes 
af distriktet. Jeg håber rigtig mange har lyst til at deltage, både fra vores gilde, 
men også fra de andre. 

Den arrangerende gilde-tværgruppe har også i 2018 påtaget sig at arrangere 
Fellowship dag. 

---000--- 

Til slut vil jeg bringe en stor tak til alle gildebrødre, deres ægtefæller og 
andre, som i 2017, på den ene eller anden måde har bidraget til at vi har haft 
nogle dejlige gildehaller, og lagt et stort arbejde i forbindelse med disse og 
andre arrangementer der har været i årets løb. 

I det gildeløfte vi alle har afgivet, har vi bl.a. lovet at hjælpe andre. Lige 
præcis det, synes jeg alle i Maribo gildet til fulde lever op til. Jeg er i hvert fald 
aldrig gået forgæves til nogen, og tusind tak for det. 

 


