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 November 2022 
 

Forventningens glæde er altid den største, siger man…. 

Men lige nu holder man jo vejret, for ingen ved hvad morgendagen bringer! 

Der er nok at tage stilling til – at tænke over og beslutte sig for,  

men det meste er alligevel ude af vore hænder. 

 

Vi må trods alt være glade for at vi bor i lille Danmark. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: Lis Mølvig Henriksen 

Liljen 
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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:  
2023 

12. Januar Distriktsgilderådsmøde. Arr. Maribo 
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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Nyt Fra Webredaktøren 

 
Kære Alle. 

Da jeg af Kåre er blevet gjort opmærksom på denne artikkel fra Sct Georg gildernes 

nyhedsbrev: 

 
 

Dette kan for nogen virke forvirrende, så jeg leger lige Jørgen Klevin. 😊 
Når i søger på google efter billeder, og i har fået jeres resultater, trykker i på 
værktøjer. 

 
 

 

 

Ophavsret 
Vær opmærksom på ophavsretten, når I arbejder med gildeblade mv. Odense Stadsgilde har for 

nylig fået en uventet udgift, da et billedbureau opdagede, at de i et blad fra 2018 via tredjemand 

havde "lånt" et af deres billeder. I stedet for de 11 €, det normalt ville have kostet, blev udgiften 

nu på 2-3.000 kr. 

  

Hvis I finder billeder på internettet og vælger tools/værktøjer (Google Chrome), kan I vælge 

forskellige filtre. Hvis I kun vælger billeder med "Creative Commons license" og husker at 

medtage fotografens/tegnerens navn, er I nogenlunde sikre. Sådanne billeder er normalt gratis at 

bruge. 
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I vil nu få en ny række muligheder frem, hvor i skal trykke på brugsrettigheder. 

 

En menu vil nu vises, hvor i kam vælge hvilken type i vil sortere efter. Her skal i 

vælge Creative Common-licenser. 

 

Google vil nu sortere alle billeder fra, der ikke er af denne licens type, og jeres valg 

vil være vist. 

 

Skulle i sidde og tænke, at der er billeder i har brugt, hvor i ikke er sikre på ophavs 

retten, så send mig en mail, så vi kan få dem sorteret fra og ikke kommer i samme 

situation som Odense. 

 

Håber at dette gav lidt indblik. 

Med gildehilsen 

Webredaktøren. 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

November 
 

  2. Fælles gildegåtur 

12. I-dag 

23. Fødselsdagsgildehal 

25. Juletræstænding på Torvet 
 

December 
 

15. Julemøde i Ulvehytten 

18. Tombola på Torvet 
 

 

Fælles gildegåtur 

onsdag den 2. november 
 

Til november måneds gildegåtur mødes vi i 

Systofte skov, Stubbekøbingvej 187, Nykø-

bing F. Vi mødes som altid kl. 10! Turen er 

på ca. 5 km, og undervejs vil vi nyde den 

medbragte kaffe m.m. 

 

Vi håber, at vi rigtig kan nyde efterårets 

farver i denne skov, og glæder os til at 

møde jer alle. 

 

Mange gildehilsner 

Kirsten og Besse 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal 

onsdag den 23. november 
  

Gildehallen afholdes i Sognets Hus kl. 

18.30. I eftergildehallen serveres mørbrad-

gryde med ris og flutes, øl/vand/vin og kaf-

fe med fødselsdagskringle. Pris kr. 80,00. 

 

Malene Hjøllund kommer og fortæller om 

sin bog ”En vandrehistorie”, der handler om 

hendes tur på Caminoen. 

 

Gildehallen er lukket, da der er både 

svende- og væbneroptagelse. Ægtefæller er 

velkomne i eftergildehallen. 

 

 

Tilmelding senest den 15. november til 

Susanne, sb@mkpost.dk eller 23 96 84 06. 

  

                          Naturlauget 

 

 

Jul på Torvet 2022 
 

Så nærmer vi os igen juletiden, og gildets 

traditionsrige æbleskive/gløgg-bod skal 

igen indtage sin plads på Torvet den 25. 

november. 

 

Hvis der er nogle fra gildet, ud over jule-

lauget, som kunne tænke sig at hjælpe med 

at stille boden op og pille den ned samt 

hjælpe med at sælge, så giv besked inden 

tirsdag den 25. oktober, hvor vi mødes i 

lauget og lægger planen.  

 

Der vil ligesom sidste år også blive tom-

bolabod ved juleoptoget den 18. december. 

Her vil vi blive glade for en donation fra 

vores gildebrødre. Denne skal afleveres til 

Janne senest den 10. december.  

 

Med gildehilsen 

Lisbeth 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:sb@mkpost.dk
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90 års jubilæum  

den 24. april 2023 
 

Sct. Georgs Gildet i Danmark kan fejre 90 

års fødselsdag den 24. april 2023, og man 

har fra Landsgildets side taget initiativ til et 

landsdækkende arrangement under beteg-

nelsen ”Spis ude”, som skal løbe af stablen 

søndag den 23. april 2023. (Der står en del 

om det i de seneste Nyhedsbreve) 

 

Vi har i Gildeledelsen valgt at invitere 

spejdere og lederne samt Gildebrødrene til 

arrangementet i Spejdervænget fra kl 13.00 

til kl 16.00, hvor vi i forlængelse af det, vil 

afholde vores gildehal kl 16.30. 

 

Det medfører så, at vi må rykke vores Sct. 

Georgs Gildehal fra den 24. april 2023 til 

den 23. april 2023, for at samle det på en 

dag. 

 

Med Gildehilsen 

Lena 

 

 

Besøg på Fehmarn projektet  

den 1.oktober 
 

Lørdag den 1. oktober mødtes i alt 7 gilde-

brødre og 1 ægtefælle ved det tidligere 

Danhotel i Rødby Havn for at besigtige og 

høre om det spændende Fehmarn-projekt. 

 

    
 

Kåre Sletved havde fået en aftale om fore-

drag om det store projekt, og vi fik en rigtig  

 

 

 

god information omkring dette. Efterfølgen-

de så vi den spændende film omkring bl.a. 

nedsænkning af tunnelelementerne – en og 

rigtig god og informativ film! 

 

    
 

Efter turen rundt i info-centret kørte vi til  

udsigtsplatformen, hvor det efterhånden er 

svært at se, hvad der laves, da der er store 

 

jordbunker foran platformen. Turen gik så 

ud for at se de store haller, som er opført, 

eller som er undervejs.  

 

Vi kørte dernæst til Hagesvej for at se på de 

spændende huse, som bliver opført her. – 

Også et rigtig spændende projekt, hvor nog-

le af husene vil få vand under sig.  

 

     
 

Alle huse forbindes med gangbroer, og det 

var spændende at se dette på tæt hold, som 

vi jo kunne, fordi det var lørdag. 

 

Da vi på hele turen havde fået regn, beslut-

tede Lene og Kåre, at madpakkerne kunne 

spises i deres udestue og det var dejligt at 

komme inden døre. 
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Tak til Kåre og Lene for en rigtig spænden-

de tur og for at få husly til madpakkerne! 

 

Besse 

 

 

Fælles gildegåtur 

den 5. oktober 
 

10 gildebrødre fra Sakskøbing og Maribo 

gilderne mødtes denne gang ved Maltrup-

skoven, og vi fik en herlig efterårstur i den 

flotte skov. Der var var utrolig mange 

smukke farver på træer og buske og i skov-

bunden lyste de mange forskellige svampe 

op.  

 

            
 

Det er bestemt en skov, der er værd at besø-

ge på alle årstider og med stor variation i 

beplantningen. Endelig nød vi jo også et 

smukt syn over Sakskøbing fjord med kig 

til Oreby slot.  

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            
 

Det er egentligt et ret enkelt arrangement, 

men vi har stor fornøjelse af disse ture og 

glæder os altid til at finde ud af, hvor næste 

tur tager os hen. Og vi vil gerne have flere 

gildebrødre at dele disse oplevelser med.  

 

Med gildehilsen 

Gutte 
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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. 

Opslagstavlen  

Tirsdag 29. november 

Festgildemøde 

Tirsdag den 13. december             

Julemøde 

25 år’s jubilæum  

Lis Mølvig Henriksen 

26.11.2022 

 

 

 
Indbydelse til 

 

Festgildemøde den 29. november 

2022 kl. 19.00 
 

Denne aften har Gruppe 2 beslaglagt 
  

Byrådssalen i Rådhuset  

i Stubbekøbing. 
 

 
 

I Byrådssalen vil Gruppe 2 serverer Tabas 
til en pris a kr. 175,00 inkl. drikkevarer. 

Kuvertprisen kan indbetales nu via Mo-
bilePay 30 69 70 05 til Flemming,  

eller senest til Festgildemødet. 
 

Senere på aftenen vil der blive et kort Ind-
slag til eftertanke. 

 
Lis Henriksen har nu været gildebroder i 

25 år, 
som bliver markeret denne aften. 

 

Skulle der være nogle Gildebrødre, som 
går med en Borgmester i maven,  

så er her muligheden for at kunne sidde 
for bordenden og  

opleve stemningen som Folkevalgt for et 
kort øjeblik. 

 
Tilmelding til Kjeld senest den 21. no-
vember 2022 på tlf. 21 77 77 11, SMS. 

 
På gensyn Gruppe 2. 

 

 

Støt Kudu Gruppen, når du tanker hos OK. 
 

 

Hent OK's app i App 
Store og Google Play  
eller bestil et OK kort 

på  

ok.dk/lokalsporten  
(Søg på KUDU) 

Du kan støtte Kudu gruppen, 

når du tanker hos OK.      

Både dit OK Kort, OK-appen, 

din elaftale og mobilpakke 

kan give støttekroner i kas-

sen hos KFUM-spejderne. 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
http://ok.dk/lokalsporten%F0%9F%98%8A?fbclid=IwAR0yKj6DHbbA48GIWMGnj3Zukcbk66_7WLBbFMpCkXwXgF6UmALJ-i7S8AA
https://www.ok.dk/privat/produkter/ok-kort
https://www.ok.dk/privat/produkter/appen
https://www.ok.dk/privat/produkter/el
https://www.ok.dk/privat/produkter/mobiltelefoni/mobilabonnement
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Grønlandsk aften, var oktober måneds store tilbud…. 

Invitationen fra gruppe 3  v/ Jens …blev effektueret. 

Hvilken aften.. Bordene med grønlandske flag ligeså servietterne, bød os velkommen til en aften af for-

mat… 

Beate og Leif har deltaget i Grønlands tivoli for 20 år siden hvilket vi så mange gode billeder fra og hvor 

vi blev indført i deres oplevelse lige fra intromødet i DK til oprydning… 

Det har været en spændende og givende oplevelse af et velplanlagt forløb, med engagerede gilde-

brødre fra hele landet …som i 3 dage gav grønlænderne især børnene mulighed for at afprøve  TIVOLI s 

fristende tilbud .      

Overskuddet stort, omkostningerne mange, men det gav støtte til grønlandske børns foreningsliv. 

 

Læs Jens anbefalinger i oktober nummeret…det havde gildebrødre i Sakskøbing gjort …tak for jeres be-

søg det er godt at være en flok. 

 

”AQISSE” DET GRØNLANDSKE KOR kom i deres fine skjorter med perlekrans og perlesyede manchetter 

og gav os af to omgange indblik i de grønlandske sange ..koret er fra Lolland-Falster..2 kom fra Nakskov 

og nogle er lokale .. ja især vores gilde har glæde af sange--(vi er ikke det bedste kor)—så godt med gæ-

ster fra andre gilder.      

Jens og Amy har jo atter besøgt deres familie i Godthåb --dette havde givet inspiration i gruppe 3… 

Hvilket kaffebord ….med saltet tørret fisk såvel skind som kød og små fiskekager på blinis  med rogn, 

grønlandsk brød med smør, lagkage, æblekage, marengskage ..m.m. 

Det var virkelig en god aften … tak..  fra gruppe 1 
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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 22: 

 

 Jane Pedersen fylder 75 år den 2. november 

 Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagen 

 

 

Husk: Virksomhedsbesøg på Møn Bolsjer 7/11 kl. 10.00 

 (bemærk tidspunkt) 

Julestue: Torsdag den 1/12 kl. 18.00 – tilmeldingsfrist 13/11 

 

Sidste år blev julestuen aflyst,  –  MEN NU PRØVER VI IGEN: 
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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 1. 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 13. november. 

Vi glæder os til at se jer. 

På vegne af gruppe 1. Bodil 

 

 

mailto:besm@mail.dk
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Referat: 

Åben løvfaldsgildehal  

5. oktober 2022 på Saxenhus 

 

Vi startede med gildehal. 

Gildemestertalen var 3 delt og handlede om livet. 

Vi hørte Livet er nu af Amalie Thørholm. 

Det var denne tekst, der var lagt til grund for talen. Der er kun medtaget uddrag af talerne. 

 

Kansler Lone havde valgt ”at leve i nuet” 

Hun startede med et digt af Piet Hein om at leve i nuet. 

Hvis man en stor del af tiden har tankerne lidt længere fremme end i nuet, så får man ikke den 
følelse af nuet hvor tiden står stille og man bare nyder at være! 

Nuet er den følelse man har når tiden står stille, og man bare nyder at være, og måske ønsker at 
det man oplever her og nu bare skal blive ved, vi bliver opslugt det vi oplever er spændende – vi er 
i nuet. 

Og som de siger mange steder i den 3`verden hvor en Time Manager eller den elektroniske 
kalender ikke altid er fast inventar: ” der kommer altid ny tid”. 

Skatmester Hanne talte om fortiden/historien 

Jeg tror, det for nogen er trygt at blive i fortiden – ”dengang jeg var barn” er ofte den første 
sætning, at hænge sig i minder, alting skal være som det plejer - og derved bliver man opfattet 
som en sur gammel kone eller mand, der ikke er til at rykke, aldrig vil prøve noget nyt eller gøre 
tingene anderledes.  

At leve i fortiden betyder, at du placerer dig selv i det, der er forbi. Du omfavner dets fravær, bliver 
ved med at prikke i dine egne sår og fordyber dig i det, der ikke længere giver mening. Men måske 
er du ikke altid bevidst om det? 

Tiden går med at vente, men på hvad? 

Fortiden er en vigtig del af vores liv, definerer hvem vi var på det tidspunkt. Men vi er ikke den 
person længere. Vi er den, der lever i dag. 
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Gildemester Anne-Birthe talte om fremtiden 

Når vi engang ude i fremtiden gør vores livsregnskab op, vil vi jo helst, at det er et tilbageblik på 
mange skønne stunder, at der ikke er alt for mange ting eller opgaver, som vi ikke nåede at få 
gjort. 

Alle os, der er født i Danmark efter 2. verdenskrig har haft det privilegie, at vi har haft mulighed for 
at tro på fremtiden. 

Faktisk tog vi det for givet, at vi næsten kunne spå om fremtidens udfald, indtil marts 2020, hvor 
Corona for alvor rystede os alle i vores selvforståelse og satte tvivl om vores fremtidsdrømme og 
muligheder. Og bedst som vi troede at Coronamonsteret var bekæmpet, kom der et andet monster 

på banen. I marts 2022 invaderede russerne Ukraine og det sidste halve år, har vi alle set Europa 
og vores eget personlige fremtidsbillede ændret. Vi ser stigende el- og fødevarepriser. Ting som vi 
tidligere tog for givet at købe, kan måske ikke længere leveres osv. 

5 minutter Sct. Georg blev holdt af Alice, der fortalte om sit liv på børnehjem. 

 

Eftergildehallen handlede om at tage mod flygtninge fra Ukraine. Mette Pedersen og hendes datter 
gjorde. 

Mette bor på en gård i Døllefjelde, hvor de har 3 lejligheder, de kunne bruge til de 11 hun havde sagt ja til 
og datteren havde sommerhus til de 8, hun havde/har boende. 

Det var igennem ”Livslinie Ukraine” de fik tildelt flygtningene. 

Det var 9 kvinder og børn og senere kom 2 ældre mænd til. 

De kunne ikke tale andre sprog end Ukrainsk, så de brugte ”say hey” appen for at kommunikere. 

Man får ingen hjælp/penge fra kommunen, når man siger ja, til at modtage flygtninge. Det er kun 
flygtningene, der får integrationsydelse og der gik så lang tid med at få pengene, at det kun var 2 personer, 
der nåede at få ydelse 2 gange, de andre nåede ikke at få noget. De tog hjem efter 6 uger, da de ikke boede 
lige op til krigsområdet og mente, at nu var der mere ro på. 

Mette kørte dem til Næstved for at få deres integrationspapirer i orden og hun kørte for dem, når der skulle 
handles ind. 

Hun viste dem, hvordan tingene fungerer i Danmark, da deres måde at leve på var ligesom vi levede i 
50`erne. 

Mette og hendes familie hjalp dem med alt både penge og anmodning om tøj, legetøj og andre personlige 
fornødenheder. 
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Mette skrev på facebook og spurgte, om der var nogen der kunne hjælpe. 

Hun havde en uheldig oplevelse, hvor der var nogen, der bare havde væltet alt muligt op på en trailer og 
aflevere det til dem. Det var dog ikke særlig gode ting, de havde leveret. Det var hullet og ødelagt tøj og 
fodtøj samt ødelagt legetøj. 

Der var tillige mange af tingene, der var brugt af og så bare afleveret. Det synes Mette var en meget forkert 
måde at hjælpe på, da vi jo ikke skal behandle dem anderledes end vi selv vil behandles. 

Hun kørte derfor traileren tilbage til Vordingborg og læssede det hele af hos dem igen.  

Nogen af pigerne tog arbejde på kagefabrikken i Stege. De fik danskkursus, så de kunne lære at begå sig. 

Den ene familie havde mistet en søn og en anden var savnet, så derfor tog de hjem. 

Det var børnene der var mest trykket af situationen og krigen. 1 dreng gik i dansk skole og 2 børn i 
børnehave. 

De 8 datteren har boende, er her endnu, da de bor i et krigsområde derhjemme. 

Det er hårdt at have fremmede fra andre lande boende både psykisk og fysisk og man skal have et godt 
netværk, samt penge til deres daglige fornødenheder. 

En rigtig god og begivenhedsrig aften. 

 

Referat af Jane gruppe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


