
ÅRSBERETNING 2019 

Vanen tro, har jeg inddelt min årsberetning i 3 afsnit – og vil starte med hvad 
der er sket på landsplan i 2018. 

 

Den 29-09 – 30-09-2018 blev der afholdt gildemesterstævne på Bygholm ved 
Horsens. 

Landsgildemesteren aflagde beretning, og kom i den forbindelse ind på nogle 
af de overvejelser der er blevet gjort med hensyn til strukturelle forandringer, 
der bliver nødvendige, grundet medlemstab, som jo påvirker økonomien. 

De barske realiteter er, at hvis tendensen fortsætter som nu, vil det betyde, at 
der ifølge en udarbejdet prognose i 2019 vil være et overskud på kr. 62.000, i 
2020 vil være et underskud på kr. 36.000, i 2021 et underskud på kr. 153.000 
og så fremdeles. I samme perioden forventes en medlemsnedgang på ca. 
550 personer. 

Helt konkret betyder det at landsgildekontoret fremover alene vil være 
bemandet med 1 medarbejder, 30 timer om ugen. Herudover havde der 
været overvejelser omkring helt at nedlægge kontoret, samt andre tiltag for at 
nedbringe driftsudgifterne. I den forbindelse vil jeg gerne slå et slag for at 
man overvejer at få bladet Sct. Georg digitalt, da udsendelse af bladet er en 
meget omkostningstung udgift på ca. kr. 200.000 om året. 

Om lørdagen var der oplæg vedr. plan 2017-2019, herunder forskelligheder i 
gildernes virke, orientering omkring kursusudvalgets arbejde med at 
udarbejde gildehåndbøger, formidle nyheder vedr. højskole, udarbejde 
inspirations-materiale m.v., og en kort ”midtvejsorientering” omkring økonomi. 

Her efter var der indlæg omkring elevatorkort, fredslyset, persondataforord-
ningen, sommerlyset, internationalt arbejde, og ikke mindst et meget 
inspirerende indlæg omkring Spejderne.dk og Ungdommens Ø. 

Søndag var der fint besøg af Grevinde Sussie og grev Ingolf, der på vegne 
Østeuropæisk Børnehjælp fik overrakt en donation på kr. 10.000,00 fra 
frimærkefonden. Oveni det donerede Helmuth Werth kr. 5.000,00 som han 
havde fået tilbage i skat, og Gilderne i Silkeborg donerede kr. 2.500,00. Vi fik 
en indgående introduktion til børnehjælpens arbejde i Letland og Rumænien, 
og det var en glad grevinde der takkede for donationerne. 



Endelig har landsgildeledelsen taget et fantastisk initiativ med udsendelse af 
nyhedsbreve ca. en gang om måneden. Det giver alle gildebrødre mulighed 
for løbende at få en god indsigt i hvad der rører sig. 

 

Landsgildeting afholdes i september 2019 i Vejen Idrætscenter, og 
arrangeres af Vestjysk distrikt.  

 

På distriktsplan har der været afholdt distriktsgilderådsmøder den 18-01-
2018 og 06-09-2018.  

Distriktsgildeting blev afholdt den 08-05-2018. DGS og DGK var på valg, og 
de blev begge genvalgt. Herudover blev der, som noget nyt, valgt en DIS, 
Lone Andersen fra Sakskøbing, og en DUS, Amy Jørgensen fra 2. Nykøbing. 

Som noget nyt, var det distriktet der stod for en fælles friluftsgildehal på 
Kråruplund den 14-06-2018, med hjælp fra vores spejderlaug, og musik 
under gildehallen, leveret af Anders og Karen Louise. Det var en stor succes 
med 65 deltagere, og godt vejr, lige indtil vi skulle spise. 

Netværksgruppen havde igen i 2018 arrangeret fellowship-day, der blev holdt 
på Sofieskolen i Nykøbing F. den 25-10-2018. En dejlig aften, med fint 
fremmøde, lækker mad, lavet af skolens elever, og et meget inspirerende 
lysbilledforedrag, hvor Viggo Bostrup fortalte om nødhjælpsarbejde rundt om i 
verden udført på hospitalsskibet ”Africa Mercy”. I stedet for honorar for 
aftenens foredrag, fik Viggo Bostrup en donation fra gilderne og distriktet på 
kr. 5.500,00 til det fortsatte arbejde. 

Stor tak til netværksgruppen. 

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

Nytårsgildehal i Pilgrimshuset den 10-01-2018, arrangeret af Naturlauget, 
hvor Terkel i eftergildehallen fortalte meget underholdende om vægternes 
historie. 

Den 06-02-2018 blev der afholdt udvidet gildeledelsesmøde med deltagelse 
af ledelsen og laugsformændene. 

Februar-arrangement den 24-02-2018, arrangeret af kulturelt laug. Ca. 30 
deltog i en hyggelig dag med lækker frokost, efterfulgt at et foredrag med Uffe 
Nielsen, der fortalte om Naturpark Maribosøerne, ledsaget af flotte billeder. 



Gildetinget blev afholdt den 15-03-2018. 24 gildebrødre deltog. Der var ikke 
nyvalg hverken i ledelsen eller blandt herolderne, idet alle der var på valg, 
blev genvalgt, ligesom vores redaktør, den PR-ansvarlig, og vores 
kontaktperson til SOS-børnene tog et år mere. 

25-04-2018 blev der afholdt Sct. Georgsgildehal i Ulvehytten, med ikke 
mindre end 3 væbneroptagelser. Gildehallen var arrangeret af 
Skleroselauget, debat-lauget og væbnerlauget, der i eftergildehallen 
serverede små lækre retter. 

08-04-2018 havde naturlauget inviteret til vandretur i Bøtøskoven på 
Sydfalster. 11 deltog i den ca 7,5 km lange tur i dejligt vejr. 

Den 05-05-2018 havde spejderlauget arrangeret et ”virksomhedsbesøg” på 
Kramnitze Pumpestation, med rundvisning af pumpemester Henning 
Rasmussen, og efterfølgende indtagelse af den medbragte mad ved 
Mindestenen i Rødby Fjord. Ca. 20 deltog heri. 

Den 18-05-2018 var der nattergaletur arrangeret af naturlauget. 25 
gildebrødre og ægtefæller deltog i en hyggelig aften, der startede med 
grillpølser på havnen i Blans, efterfulgt af en gåtur ud i Kelvigen, med Mogens 
som guide. 

Efter sommerferien startede vi med fælles gildemøde den 15-08-2018, hvor 
der var lejlighed til at høre hvad der rørte sig i de forskellige laug og få lidt 
fællesinformation.  

Den 17-08-2018 inviterede Kulturelt laug til Dr. Zhivago i Hylddalen, med 
forudgående lækker buffet i Åparkens gildesal, hvor 39 gildebrødre og gæster 
deltog. 

Den 16-10-2018 havde naturlauget arrangeret ”virksomhedsbesøg” hos 
Østergaards Vinmageri i Stokkemarke, hvor Henrik Ploug fortalte om 
processen med at dyrke vin, og serverede smagsprøver af sine produkter. 12 
personer deltog i arrangementet. 

Den 20-10-2018 blev der afholdt førstehjælpskursus i Ulvehytten, med 22 
deltagere. 

Den 22-11-2018 holdt vi fødselsdagsgildehal i ulvehytten, arrangeret af 
naturlauget. 26 deltog i en aften, hvor eftergildehallen bød på tarteletter og 
lagkage samt tipskupon. Fhv. gildemester Victor Birch havde påtaget sig at 
holde gildemestertalen. Tak for det. 



Juletræet på torvet blev tændt den 30-11-2018, og der var vi, vanen tro, på 
plads i vores bod, med salg af æbleskiver, gløgg m.v. 

Den 09-12-2018 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 13-12-2018 deltog 25. 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 2018 stillet deres arbejdskraft til rådighed for Maribospejderne i 
forbindelse med Grøn koncert og julemarked på Engestofte. Vi har hjulpet 
Sydhavsdivisionen med nøgleudlevering og pleje af udenomsarealer ved 
Kråruphytten, deltaget i planlægningen af Dansk Flygtningehjælps 
Landsindsamling i Maribo, sat skilte op og passet hoppeborg i forbindelse 
med onsdagsmarkederne henover sommeren, stået på post i forbindelse med 
Hjerteforeningens nytårsmarch i Knuthenborg Park, og meget mere. Det 
nævnte dækker ikke alt, og det der ikke er nævnt, er ikke mindre værd. 

Der er blevet sat støjdæmpende plader op i loftet i ulvehytten, hvilket har 
hjulpet enormt på akustikken. 

I 2018 har vi haft 2 gildejubilæer, nemlig Helge Lund der den 13-05-2018 
kunne fejre 50 års jubilæum, og Leif Jørgensen, der den 17-11-2018 kunne 
fejre 25 års jubilæum. 

I 2018 er 1 gildebror afgået ved døden. Vi har ikke optaget nye gildebrødre i 
2018, og er i dag 38 gildebrødre i Maribo. 

---000--- 

Lidt om fremtiden – og til almen oplysning: 

Den 15-06-2019 fylder Dannebrog 800 år, hvilket fejres af 
Danmarkssamfundet med en stor event på Rådhuspladsen. 



Friluftsgildehallen bliver også i år fælles for gilderne på Lolland Falster, og 
afholdes af distriktet. Jeg håber det bliver lige så stor en succes i år, og 
måske denne gang også med lejrbål. 

Den arrangerende gilde-tværgruppe har også i 2019 påtaget sig at arrangere 
Fellowship dag. den afholdes den 24-10-2019 på Globen i Holeby. 

Jeg deltager i Landsgildeting den 21 og 22 september 2019. 

Gildeledelsen har besluttet at både mødet i februar, som hidtil har været for 
ledelse og laugsformænd, samt opstartsmødet i august, fremover får 
fællesbetegnelsen Gildemøde. Alle gildebrødre inviteres til begge møder, og 
opfordres til at møde, så vi 2 gange om året har mulighed for at drøfte og 
udføre fælles gildearbejde, såsom stillingtagen til oplæg fra 
landsgildeledelsen og distriktet, drøftelse af evt. forslag til landsgildeting et 
m.v. 

---000--- 

Til slut vil jeg bringe en stor tak til alle gildebrødre, deres ægtefæller og 
andre, som i 2018, 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. 

 

 


