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November 2021 

Når jeg forbereder Liljens forside, får jeg ofte inspiration fra mange flotte hjemmesider de forskellige 
organisationer eller foreninger laver, sådan var det også denne gang og her faldt jeg for en 

hjemmeside jeg ikke kendte, men helt sikkert vil se mere på. 
Jeg blev inspireret til at lave nøddesmåkager, se på orme i mine æbler, se mere på skovens særlige 

træer, kigge i almanakken o.s.v. 
 

Tænk hvis man bare kunne gå i skole igen på denne måde, men selvom vi nu er gået ud af skolen 
(for mange år siden) så kan vi da sagtens bruge en masse af ideerne fra hjemmesiden til aktiviteter 

for os Gildebrødre…. SKAL VI? 
 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/november-0 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

Liljen 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/november-0
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Lolland – Falster Distrikt 2021 - 2022 
 

DGM:  

Victor Birch-Pedersen Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo victorbirch@mkpost.dk 

  Mobil: 21 97 36 22 

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:   

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: 
2021 

 
 

  
13. November I-dag 

2022 
13. januar Distrikstsgilderådsmøde – arr. 2. Nykøbing 
10. maj Distriktsgildeting – arr. Sakskøbing 
16. juni Friluftsgildehal – arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet 

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:k@jak5.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Lolland – Falster Distrikt  
 
Rettelse til referat af Distriktsgilderådsmøde den 16. september 2021 
Dagsorden pkt. 3: 1. Nykøbing: 
 
Nykøbing lukker 30.9.2021. Gildets værdier anvendes efter vedtægtens paragraf 11, til 
støtte af spejderarbejdet i henhold til vedtægtens paragraf 2.  
I Liljen oktober 2021 vil der være et indlæg fra 1. Nykøbing om deres beslutning og 
fremtiden. 
 
Referent  Merete 
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Kære  

 

Da jeg fylder  27 år  

inviteres du/I til en god 
gammeldags børne-
fødselsdag med alt hvad 
det indebærer. 

s.u. senest den  

06.11.2021 til 

Birte Larsen 

 

vi ses 

fødselsdagsgruppen 

 

 

Man bliver aldrig for gammel til at 

være ung 

 

Alle skal medbringe  

en gave til en værdi af  

ca. 30 kr. 

 

Bemærk ikke tirsdag men 

Torsdag den  

11.11.2021 

I Kudu 

Kl 15.00 
Bemærk tidspunktet 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

 
 

 

November 
 

  3. Fælles gildegåtur 

23. Fødselsdagsgildehal 

26. Gløgg på Torvet 

28. Jubilæumstur til København 
 

December 
 

14. Julemøde i Ulvehytten 
 

 

HUSK 
Jubilæumsturen til København søndag den 

28. november. Turen begynder i Spejder-

vænget, hvor vi mødes kl. 10. 

 

Gildeledelsen 

 

 

Fælles gildegåtur  

onsdag den 3. november 
 

Vi mødes på P-pladsen på Skibevej, 4941 

Bandholm, kl. 10.00. Her er der informa-

tionstavler, toiletter, borde og bænke. 

 

 

 

 

 

Vi går en tur i Merritskov, hvor vi vil 

forsøge at få et glimt af bisonokserne  

og vildsvinene. Turen er på ca. 6 km. 

 

Husk det gode humør, madpakke og 

kaffe/vand. Vi ses. 

 

Med gildehilsen 

Hanne 

 

 

Fødselsdagsgildehal 

tirsdag den 23. november 

 

 “Der var engang” – hvor vi 

holdt fødselsdage med boller, 

kringle og lagkage. Det vil vi 

sørme gøre igen til gildehallen 

tirsdag den 23. november, hvor 

vi fylder 80 år.  

 

Da det er en rund fødselsdag, vil vi donere 

lidt penge til de lokale spejdergrupper. Vi 

mødes alle i Qvades gård i ”Det gamle pak-

hus” kl. 19.15 til en velkomstdrink i van-

drehallen. Her møder også de spejdere, som 

skal modtage donationer.  

 

Kl. 20.00 siger vi farvel til spejderne og går 

til byrådssalen, hvor der afholdes gildehal. 

 

I eftergildehallen serveres kaffe med boller, 

kringle og lagkage. Prisen for deltagelse er 

50,00 kr. 

 

Tilmelding senest den  

12. november til Besse.  

Tlf. 60651838 eller e-

mail besse.j@email.dk. 

 

Med gildehilsen 

Kulturelt laug 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:besse.j@email.dk
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Juletræstænding på Maribo torv 

fredag den 26. november 
 

Juletræet tændes på Maribo torv fredag den 

26. november kl 17.00 og … 

 

 
 

Sct. Georgsgildet prøver endnu engang at  

holde fast i traditionen med at sælge gløgg 

og æbleskiver fra en bod på torvet denne 

dag. Boden vil være åben fra kl. 16.00 til kl. 

18.00. 

 

 
 

Der mangler dog yngre gildemedlemmer 

til at opsætte og nedtage salgsboden. Hvis 

der ikke kan samles mandskab nok, bli-

ver arrangementet med salg af æbleski-

ver aflyst. 

 

Med stor gildehilsen 

Julelauget 
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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. 

 
 

 

Tirsdag den 12. oktober var der god 

grund til at sige – hold da op til et indlæg 

af Kim Borregaard Eriksen om Astrid Lind-

gren. Jeg husker ikke, nogensinde, at 

havde hørt en fortælling med et så stort 

vid og indlevelse. Emnet var, Astrid Lind-

gren og hendes forfatterskab og ikke 

mindst hendes egenskaber som menne-

ske. 

Gruppe 2/Flemming 

Fødselsdagsgildehal 

torsdag den 11. november 

 

 
Vi starter kl. 15 med velkomstdrink – lur mig 

om farverne ikke er rød, gul og grøn 😊 

Du kommer med en gave til ca. 30 kr. og så 

vanker der boller og lagkage 

Nu skal der leges/gættes/quizzes og selvføl-

gelig er der gevinster (gaverne vi har med-

bragt) 

Der afholdes fødselsdagsgildehal midt i hele 

festen – vi skal jo nå at puste ud 

Inden der kommer ”pølser og brød, med so-

davand” - altså et pølsebord med masser af 

tilhørende lækkerier og drikkevarer der pas-

ser til 

 

Vi lover Jer at det bliver en særlig fødselsdag 

med alt hvad dertil hører af, hygge – sjov og 

festlig stemning  

Og så er prisen kun de sædvanlige 50 kr. 

 

Opslagstavlen  

Tirsdag d. 11. november 

Fødselsdags-gildehal 

Tirsdag d. 7. december 

Julemøde 
 

Jubilæum 
10 år 8/11 Susanne Nielsen 

25 år 20/11 Lis Halling 

mailto:birte_l@hotmail.com
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 

November: 8/11 kl. 19.00 Glade minder fra spejderlejre 

December: Julestue 2. december kl. 18.00 i Lions Klubhus 

 

”Sommerlejrfoto” – husker du? aften på Saxenhus – mandag den 8. 

november kl. 19.00 

Sakskøbing spejderne har en masse gamle papir-fotos og lysbilleder 

liggende. Disse er nu er blevet gjort digitale. Kom og oplev dem.  

Entre 30,00 kr. incl. kaffe og kage 

Gruppe 2 har arrangeret denne aften, som er blevet meget fint beskrevet 

i Sakskøbing Avis uge 42, under overskriften: Glade minder fra 

spejderlejre 

Tilmelding: gruppevis 
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Gilde gåtur den 1.12.2021  

Når du læser dette, er vi i november, men inden vi får set os om, er det 

1.december og årets sidste Gildegåtur er en realitet. 

Vi mødes ved Saxenhus, Juniorsgade i Sakskøbing kl. 10.00.  

Dagen tur udgår herfra. Vi går en dejlig tur gennem Sakskøbings smukt 

julepyntede gader, videre ud i naturen og slutter turen ved Saxenhus, 

hvor vi spiser vores medbragte ”Julefrokost” i Sakskøbing gildets lokale. 

Vi laver kaffe/te, så den behøver i ikke at medbringe. 

På glædeligt gensyn. 

Lone og Anne-Birthe 
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Så er tiden igen kommet, hvor vi skal mødes til en hyggelig julestue. 

Gruppe 1 har lagt sig i selen, for at arrangeret alletiders julestue, så glæd jer til en 

hyggelig aften i gode venners lag. 

Vi har sørget for en dejlig julemenu samt kaffe og småkager til denne aften. 

Hvis det kommer bag på nogen, så skal vi også i år dyste om ”RULLEN” hvor vi får 

afgjort, hvem der er de heldige, til at stå for næste års julestue. 

Så derfor kære gildebrødre med ægtefæller/samlevere mød op til den hyggelig aften 

Torsdag den 2. december kl. 18.00 i Lions klubhus, Fabriksvej 21 

Husk at medbringe drikkevarer til jer selv til hele aftenen, samt en pakke til  

ca. kr. 25,- per person 

Prisen for arrangementet er kr. 150,00. 

Tilmelding gruppevis til Bodil tlf. 20335430 eller mail: besm@mail.dk  

senest 17. november. 

Vi glæder os til at se jer. 

På vegne af gruppe 1. Bodil 

 

 

mailto:besm@mail.dk
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Referat af 

d. 4.okt. 2021 

En aften man sent vil glemme – om nogen sinde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildehallen indeholdt to optagelser, Gerda Øbo blev optaget som svend, og  

Anne K. Andersen blev optaget som væbner.  

Gildemestertalen var delt mellem kansleren, skattemesteren og 

gildemesteren. De havde valgt at kurtisere over gildeløftet. Det kom til at ligne 

en tanke, for allerede her blev hensynet til andre og respekt for det, som har 

værdi for andre sat i fokus, og vi skulle senere blive mindet om det i 

eftergildehallen! 

Efter at Birgit Lohse havde læst gildeløftet, holdt Anni 5 min Sct.Georg, der 

havde ”Årets gang” som emne. Her blev vi ledt gennem årets måneder, der 

på smukkeste vis fik bundet en af vore kendte sange til sig. 

 

I eftergildehallen blev der serveret et mindre traktement og den hyggelige 

snak gik. 
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Men så skiftede eftergildehallen pludselig karakter, idet Renata Kauschwitz 

berettede om sin opvækst ”i 

skyggen af MUREN”. En beretning, 

der endnu engang satte fokus på 

respekten for andre ---- eller 

mangel på samme. 

Renata fortalte, hvordan Tyskland 

efter krigen blev delt i fire dele, og 

Berlin blev delt i én plus tre dele. Vi 

fik en gribende beretning om, hvordan Rusland pludselig lukkede for el, vand 

og varme til Vestberlin, hvilket medførte en desperat situation for 

befolkningen dér.  

Kun en luftbro fra de tre allierede reddede dem. 

Renata berettede, hvordan hendes familie sammen med hundrede andre 

familier blev delt af en mur d. 13.8.1961, og hvordan myndighederne i øst 

gjorde, hvad de kunne for at gøre livet utåleligt for befolkningen.  

 

I kølvandet på denne undertrykkelse fulgte en del forsøg fra østtyskere på at 

flygte til Vestberlin. Vi har vist alle set det ikoniske billede af den unge 

østtyske soldat, Conrad Schumann, der springer over pigtråden. Men som vi 

alle ved mislykkedes det langt fra for alle, der prøvede, og Renata kunne 

berette, hvordan hun havde oplevet, at disse blev beskudt af de østtyske 

grænsevagter --- og blot fik lov at ligge og dø langsomt. 

 

På et tidspunkt erfarede Renata, at hun havde en søster fra faderens første 

ægteskab; men al samkvem med hende blev hver gang standset af de 

østtyske myndigheder.  

Renata fortalte hvordan hun havde planlagt sin uddannelse efter at komme 

ind for den tyske pendant til det danske PET. Det lykkedes hende også, men 

hun måtte opgive det igen p.g.a. denne familiære forbindelse til øst. 
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I juni 1972 åbnedes en lille mulighed for at møde slægtninge fra øst, idet der 

blev lavet en besøgsordning; men også den blev besværliggjort mest muligt. 

Vi hørte, hvordan den begyndende opstand, der startede ved den ungarske 

grænse d. 3.okt 1989 tændte et lille, meget spinkelt håb i familien. Opstanden 

viste sig heldigvis at brede sig, så MUREN faldt 9.nov 1989. 

 

Renata var i mellemtiden blevet gift og fået en datter. Familien havde gennem 

nogle frimærkevenner fået smag for Danmark, og der voksede et større og 

større ønske frem om at flytte til Danmark. For ikke at ”begive sig ud på for 

tynd is” flyttede hende og hendes mand hertil ad to gange. 

Tingene faldt heldigvis i hak for familien, og Renata fortalte malende, hvordan 

hun den 1. aug. 1997 stod på en færge og så Tyskland forsvinde i disen, 

mens Danmark dukkede op i horisonten. 

 

Renata er nu bosiddende i Sakskøbing. 

Gildehallen startede som før nævnt med at der blev sat fokus på vores pligt til 

at tage hensyn til og have respekt for andre. Renatas beretning satte denne 

del af gildeløftet i et helt nyt perspektiv for os alle. 

 

Vi sluttede eftergildehallen med at synge ” ”En enkel sang om frihed”. 

Lad mig citere vers tre: 

Hvorfor har man valgt at lave grænser 

Og adskilt bror og søster med en mur? 

Hvem kan være tolk 

For alle jordens folk, 

Så de høje statsmænd ser, det ikke dur? 
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Efterskrift: Da jeg påtog mig at referere denne aften, tænkte jeg, det blot var 

at skrive et referat. Men Renatas beretning gjorde, at jeg flere gange var ved 

at fortryde mit tilsagn. Det er slet ikke været muligt at referere, den stemning, 

der opstod i eftergildehallen. 

 

Ref: Gerner 

 

 

Ref.: 

 

 

 

 

 

 

 

Gåtur ved Bavnehøj Fritidsområde, Nørre Vedby d. 6. oktober. 

 

Så fik vi set og oplevet endnu et dejligt sted, denne gang på Falster. 

Bavnehøj fritidsområde er en del af Nørre Vedby grusgrav. De områder af grusgraven der ikke er aktive, 

ejes af kommunen og er indrettet som fritidsområde. 

Vi bevægede os hele vejen rundt i kanten, enkelte steder udfordret af meget fugtigt underlag, men alle 

kom helskindet igennem. Undervejs så vi bl.a. så en fantastisk beliggende shelterplads, samt en labyrint 

som enkelte fik afprøvet, men kaffen lokkede, så alle fandt ud igen! 

Endnu en dejlig tur, vi ses igen i november. 

Gildehilsen 

Lone 

 

 


