
 
 

 

 

 

Endelig er der lys forude, over os og omkring os – vi har længtes efter at mærke 

varmen, komme ud og komme hinanden ved. 

 

 

Når man føler at man har ligget i hi, er det skønt at 

vide at årets længste dag er forude – en dejlig 

sommer er nu på vej og vi kan føle os (næsten) frie 

igen.  

Og nu kan vi mødes mange flere igen, føle værdien 

af samværet i vore Gilder, skabe grobund for et nyt 

gildeår og reflektere over hvad vi savnede……. 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE  
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Lolland – Falster Distrikt 2022 - 2023 
 

DGM:  

Susanne Bjørklund Brødregade 6, 4930 Maribo sb@mkpost.dk 

  Mobil: 23 96 84 06 

DGK: 

Merete Nilsson 
 

Skovvænget 10, 4930 Maribo 

 
mereteogerling@gmail.com 

  Mobil: 24 23 61 41 

DGS:   

Jytte Peterson Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing jytte@peterson.dk 

  Mobil: 50 12 05 66 

DIS:   

Lone Andersen Granvænget 24, 4990 Sakskøbing lb.andersen@privat.dk 

  Mobil: 42 32 25 25 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør: 
  

Espen Buch Kristensen Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 
   

Mødedatoer:  
2022 

 

  
14. September Distriktsgilderådsmøde. Arr. Maribo 
24. Oktober Fellowship. – arr. vores egen netværksgruppe 

 
2023 

12. Januar Distriktsgilderådsmøde. Arr. Sakskøbing 
9. Maj Distriktsgildeting. Arr. 2. Nykøbing 
14. Juni Friluftsgildehal - arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet 

 

mailto:sb@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Kære gildebrødre i Lolland-Falster distrikt, I inviteres hermed til  

Fællessang 
Kære gildebrødre og ægtefæller 

Kom og vær med til fællessang den 15. august 2022 kl. 19.00 i spejderhuset på 

Birkevej 1, Sakskøbing. 

Vi håber på godt vejr, så vi kan samles om bålet. Medbring gerne egne stole.  

Hanne Eilersen fra Nykøbing F. kommer med sin guitar og hjælper os godt igennem 

aftenen. Hanne har rod i spejderbevægelsen og er sang- og musiklærer på 

Nordbyskolen. 

Der bliver kaffepause ca. kl. 20.00, hvor gruppen sørger for kaffe og kage. 

Pris for arrangementet er kr. 20 pr. person. 

Gruppe/gildevis tilmelding senest den 7. august 2022 til Anni Nielsen, tlf. 21766983 

eller mail mmlak@mail.dk  

Fællesspisning 

Har I lyst til mere end sang, så er I velkomne til at møde kl. 18.00, så kan vi sammen 

spise vores medbragte mad (husk også drikkelse). 

God sommer 

Gildehilsen gruppe 2 

 

mailto:mmlak@mail.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

 
 

 

Juni 
 

  8. Fælles gilde-gåtur 

13. Friluftsgildehal på Kråruplund 
 

Juli Ingen arrangementer 
 

August 
 

16. Opstartsmøde i Ulvehytten 

21. Gildetræf 
 

 

Fødselsdage i 

juli 
 
 

 

30. Kåre Christiansen – 60 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

 

Fælles gilde-gåtur 

onsdag den 8. juni 
 

Vi mødes på havnen i Høvænge, Høvænge-

vej 23, 4894 Ø. Ulslev, onsdag den 8. juni 

kl. 10.00, og går 4 eller 6 km., alt efter hvil-

ken rute vi vælger. 

 

Med gildehilsen 

Susanne 

 

 

Gildetræf i Ore Strandpark 

søndag den 21. august 
 

Søndag den 21. august inviterer Debatlau-

get og Spejderlauget til træf i Ore Strand-

park nr. 42 i Stubbekøbing.  Vi mødes om 

formiddagen og griller, laver mad over bål 

eller spiser medbragte madpakker til fro-

kost.  

 

Om eftermiddagen vil Vagn fortælle lidt 

om sin barndom i Ore, og der vil være mu-

lighed for spil i haven, gåtur ved stranden, 

badning og hygge med kaffe og kage. 

 

Tilmelding senest den 14. august til  

Kåre S ksletved@hotmail.com, eller  

Lene  Lene@sletved.com. 

 

Med gildehilsen 

Lene 

 
 

Jytta’s 60 års gildejubilæum 
 

Jytta kunne fejre sit 60 års gildejubilæum 

den 26. april. Jytta deltog i Debatlauget ind-

til hun flyttede på Margrethecenteret, og 

dem hun kendte fra lauget, overraskede 

hende med et besøg, i forbindelse med 

jubilæet.  

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:ksletved@hotmail.com
mailto:Lene@sletved.com
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Jytta fik overrakt sin 60-års nål og brev fra  

 

Landsgildet, og hun læste brevet op for os. 

Fra Gildet fik hun en buket blomster. 

 

           
 

Jytta var meget glad for vores besøg, og vi 

nød den medbragte kaffe/te og kager sam-

men i en opholdsstue, der var stillet til 

vores rådighed. Dejlig dag.  

 

Mgh. 

Lena Holsko 

 

 

Tur til Schleswig 6.-8. maj 
 

Så kom dagen endelig, hvor vi skulle afsted 

på tur med Naturlauget til Tyskland efter ét 

års ventetid. 24 friske og veloplagte rejse-

deltagere drog hjemmefra fredag d. 6.maj i 

forskellige biler, og ad forskellige ruter 

nåede vi alle frem til vores hotel, Wikinger-

hof.  

 

Vi mødtes i gårdhaven til en dejlig kold øl, 

inden vi skulle ind og spise en 3-retters 

menu. Denne var dejlig og veltilberedt. Ef-

ter aftensmaden mødtes vi på værelse 59 

hos Hanne og Lisbeth. Her gik nogle dej-

lige timer med snak og hygge og lidt til 

halsen og maven. 

 

Lørdag morgen kom vi i forskelligt tempo 

ned til en dejlig morgenmad. Her var der 

også sørget for, at vi kunne smøre os en 

madpakke til dagens udflugt. Vi mødtes til  

 

en lille en til halens ude på parkeringsplad-

sen, og afsted det gik kl. 10 til vores første 

stop, som var Dannevirke.  

 

          
 

Dette var en spændende og interessant op-

levelse med en dansk guide, som kunne for-

tælle levende om Dannevirke og de arkæo-

logiske fund på stedet og et fint udsnit af 

Valdemarsmuren. 

 

Efter vi havde indtaget vores frokost gik tu-

ren til Hedeby, og her var der ligeledes en 

dansktalende guide på, og også han kunne 

fortælle levende om perioden omkring 

vikingetiden. 
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Da vi havde indtaget vores eftermiddags-

kaffe, var der fri leg. Nogle valgte at køre  

 

hjem til hotellet, og andre tog ind til Slesvig 

by, og gik en tur og så bl.a. kirken. 

 

Så stod den igen på en 3-retters menu, og 

da denne var indtaget, var der komsammen 

på værelse 203 hos Lena og Erik, og igen 

gik snakken lystigt, og der kan sagtens være 

22 mere eller mindre sidende på sådan et 

værelse. 

 

            
 

Søndag forlod vi hotellet kl 9, og drog mod 

Malente, hvor der ventede os en dejlig sejl-

tur på næsten 2 timer på de 5 søer. Dette 

foregik i højt solskindsvejr. Efter turen gik 

vi hen til slagter Petersen, og indtog en dej-

lig pølseplatte. Herefter gik turen hjemover. 

Nogle af os mødtes på færgen og fik en 

sidste snak, inden vi drog hver til sit. 

 

Tak for en dejlig tur fra 3, som var med for 

første gang. 

 

Med gildehilsen 

Janne, Jens og Lisbeth 

 

 

Gilde-gåtur den 11. maj 
 

Gilde-gåturen den 11. maj startede med, at 

12 gildebrødre/ægtefæller og en hund tog 

færgen til Askø kl. 09.00.  

 

 

 

 

           
 

På Askø havn ventede Grethe og Peter med 

bil og ”jagtvogn”, som vi blev transporteret 

rundt med hele dagen. 

 

Første stop var ved sommerhusudstyknin-

gen. Her gik vi en tur i det dejlige område, 

hvorefter vi fortsatte til Østerhoved. Næste 

stop var laden ved Claus Meyers hus på 

Lilleø, hvor der blev budt på smagsprøver 

af æblemost og kvædeøl. 
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I samlet trop gik vi en tur på stranden og 

gennem æble- og pæreplantager. Mange af 

træerne stod i fuldt flor. Peter og Claus 

Meyer dyrker sammen 30 æblesorter og  

10 pæresorter. Nogle plantager dyrkes 

konventionelt og nogle økologisk. 

 

 

           
 

Tilbage i laden blev madpakkerne fortæret, 

hvorefter nogle gik en tur til spidsen af 

Lilleø, og andre hyggede videre i laden.  

 

Peter samlede alle op igen, og kørte os til 

Askø kirke og fhv. præstegård, hvor der nu 

er et lille museum. Både kirke, kirkegård og 

museum blev besigtiget, inden vi tog fær-

gen hjem kl. 14.50. 

  

Tak til Hanne for en velarrangeret tur, og 

tak for stor gæstfrihed til Grethe og ikke 

mindst Peter, der fulgte os hele dagen, og 

fortalte engageret om ø-livet, fugle og plan-

ter, frugtdyrkning, kirken, Apple Flower, 

dronningens forestående besøg og meget 

meget mere. 

  

Susanne 

 

 

Nattergaletur den 20. maj 
 

Den 20. maj mødtes 27 gildebrødre/ægte- 

fæller ved Ulvehyttten, hvor vi startede 

med fælles spisning af grillpølser, vendt 

med kærlig hånd af Vagn og Mogens. 

 

           
 

Herefter gik turen via mosen og langs golf- 

banen til Bønnersvig, hvor vi hørte både 

nattergal, kukker og flere andre eksotiske 

småfugle, bl.a. lommelærken. 
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Tilbage ved Ulvehytten nød vi Lisbeth’s og 

Vibeke’s dejlige kager til kaffen, hvorefter 

en hyggelig og vellykket nattergaletur var 

forbi. 

 

Med gildehilsen 

Susanne 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Afbud meldes til GK Birte Larsen 30 24 46 16 eller mail:   birte_l@hotmail.com 

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 14. juni 

Sommerafslutning  

S t o r t  t i l l y k k e   

til Carsten Egeskov, 

 som fylder 75, den 8. juli 

 

75 år Carsten Egeskov 

Petersen 08.07.2022 

 

 

 

Sct Georgesgildehal 26/4-2022 
Vi mødtes i KUDU spejdernes hytte, til en dej-
lig gildehal, hvor gildets nye ledelse blev ind-
sat. 
 Vi fik oplæst årets Sct Georges budskab, og 
fornyede herefter alle, vores gildeløfte. 
 
Efter gildehallen, havde arrangerende 
gruppe, sørget for lækre tærter, samt dejlig 
salat. 
 Der var mere end rigelig mad, så der var flere 
der købte overskydende tærte med hjem til 
nem mad, dagen derpå.  
 
Tak til arrangerende gruppe for et godt og 
hyggeligt arrangement. 
 
Beate gruppe 3 

 

Referat fra gildemøde 19.05.2022 

Dette var aftenen hvor grupperne skulle 
fremlægge de projekter/temaer, der var 
blevet arbejdet med igennem det sidste 
år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe 2 havde valgt at finde mindesten 
med inskriptioner rundt om på Falster og 
Lolland – og historien bag dem. 
Ved Korselitse står en mindesten over Jo-
han Frederik Classen. 
 

Skalkekorset, der 
står øst for Frejlev 
by er et minde om 
en stridighed mellem 
Frejlevbønderne og 
lensmanden på 
 Ålholm slot, der gav 
 Omkringliggende 
 Landsbyers bønder 
 lov til at hugge, hvad 
 de ville af skovens træer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Der kunne også fortælles en grum historie 
– om en henrettelsesplads, hvor en 16-
årig præstedatter fra Gunslev mistede ho-
vedet. Hun var blevet trolovet med en no-
get ældre præst fra Stadager Kirke, men 
tabte sit hjerte til præstesønnen fra Tor-
kilstrup Kirke. Hendes trolovede mødte 
op i Gunslev for at få sat en dato for bryl-
luppet. Her blev han trakteret med pan-
dekager med – viste det sig -  rottegift. Det 
overlevede han ikke og præstedatteren 
påtog sig alene ansvaret for handlingen, 
som kostede hende livet. 
V i hørte også om Emil Aarestrup, læge og 

digter.   
 

Gruppe 1 havde  
valgt at koncen- 
trere sig om ”det 
danske sprog” – 
 og udvalgt nogle  
ord, der blev dis- 
kuteret.  Ordene  
var: Mådehold,  
loyalitet, sarkas- 
me, ironi, ansvar, 
konsekvens, tillid, 
vilje, respekt, ven- 
skab og nysgerrighed. 
Det gav mange gode diskussioner og for-
skellige opfattelser af ordenes betydning. 
 

Gruppe 3 havde arbejdet med spejder-
korpsene – deres forskelligheder og lighe-
der, antal medlemmer og noget historie. 
DDS – De blå spejdere er med på IT-udvik-
lingen med netværker, aktivitetsdataba-
ser og kommunikation. 
Noget af ovenstående vil kunne findes på 
Gildets hjemmeside og Facebook. 
 

Så skulle vi lege ! Vi fik forskellige opgaver, 
der skulle løses: følekimsleg, binde et flag-
knob og et råbåndsknob, en besked med 

morse, bygge et tårn, tegne en kompas-
rose og piske flødeskum i en pose. Vi blev 
næsten som ulveunger igen.  
 
Og ja, vi drak selvfølgelig også kaffe og 
dertil en lækker rababerkage og æble-
kage. 
 
Amy orienterede om gildets besøg på Ov-
strup Spejdercenter, hvor vi fik en grundig 
rundvisning og indblik i arbejdet derude.  
Der var stor enighed om at gildet melder 
sig ind. Amy har tidligere udsendt ”Ved-
tægter for foreningen ”Ovstrup Spejder-
center”, så alle har haft mulighed for at 
orientere sig. 
Kontingentet er kr. 2.000 om året. Amy 
kontakter Martin Steenstrup. 
 
Jens nævnte gildets sommerudflugt til 
Fakse. Der er 15 tilmeldte. 
 
Birte Larsen  
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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 

11.juni Tur til Femern Byggeriet (se nedenfor) 

13.juni Frilugtsgildehal på Kråruplund 

 

SOMMERTUR TIL FEMERN BYGGERIET 
 

Vi håber mange af jer har lyst til en 

fælles udflugt! 

Lørdag d. 11. juni går turen til Femernbælt 

Udstillingscenter, Havnegade 2, i Rødbyhavn. 

Vi mødes først kl. 10, på parkeringspladsen mellem 

Vandrerhjemmet og Hal B og giver mulighed for 

samkørsel. 

Når alle er fordelt i bilerne kører vi mod Rødbyhavn. 

Der er tilknyttet guider til udstillingscentret, som vi kan følge.  

Når vi har set og hørt hvad vi vil, så kører vi alle til Lundehøje Havn, hvor det er planen at vi spiser den 

medbragte mad og drikke. 

Der skulle være borde/bænke ved havnen, men det er nok en god ide at gardere med stol, og evt. 

autobord, 

så alle kan komme til at sidde ned! 

Når vi er færdige med mad og hyggeligt samvær går turen atter 

hjemad! 

Tilmelding til undertegnede senest d. 7. juni på mail:  

annettebryllehansen@gmail.com 

Eller sms til mobil: 41183132 

Gildehilsen Gr. 3 

Annette 

mailto:annettebryllehansen@gmail.com
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Sct. Georgsdag afholdt den 21.april 2022 

For første gang i 2 år, lykkedes det torsdag aften at samle Sakskøbing spejdergruppe og Sct. 

Georgs gildet i spejderhuset på Birkevej. 58 spejdere og 16 Gildebrødre, samt medhjælpende 

ægtefæller nød, at vi igen kunne være sammen på denne dejlige aften i april. 

Vi startede med flaghejsning og en sang, hvorefter Gildet stod for et terningeløb, som gav god 

motion og undervejs skulle der løses sjove opgaver. 

Der skulle tændes bål og brændes snore over. Bindes knob, flyttes vand i selvfoldede papirs 

bægre, ringridning på kæphest, flyttes flasker med snore og elastikker, kastes med drager og 

gummistøvler osv. Man kunne risikere at ”ryge i fængsel” og her skulle der synges højt for at 

komme ud igen og videre i spillet. 

Efter løbet, blev der spist drageguf og drukket dragevand inden løfterne blev aflagt. 

En rigtig dejlig aften med al den glæde, fællesskab og spejderånd, som vi har savnet under Corona. 

Da spejderne var gået hjem, fortsatte gildet aftenen med Gildehal, hvor vi hørte Sct. Georgs 

budskabet og aflagde vores gildeløfte. Herefter blev Jane Blach indsat som Stavherold. 

Aftenen sluttede med lækker kyllingesalat m. flutes og derefter kaffe og hyggeligt samvær.  

Tak til arrangerende gruppe. 

Anne-Birthe 

 

Redaktøren ønsker alle en god sommer 

 

 

 


