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Tid er ikke noget definerbart.  

Det er skabt af mennesket så vi har noget at forholde os til i forhold til verdenen, dagene, 

månederne osv.  

Ordsprog om tid er en måde at kunne forstå dette på. Vidste du at tiden ikke går lige 

hurtigt for alle? Jep, tiden går nemlig langsommere for de hurtigste.  

Det er svært at forklare og så skal vi bevæge os ud i fysik og kvantemekanik.  

Vi bruger tiden til at komme frem til aftalt tidspunkt, vi ved hvor mange timer der er på et 

døgn og kan planlægge derefter.  

 

Der kommer atter en dag… 

Tid er ikke noget der går, det er noget der kommer. 

Der er ingen fremtid i at bruge nutiden, på at ærgre sig over fortiden. 
Du siger, du ikke har tid. – Spørgsmålet er: Hvad vil du bruge din tid til? 

 

 

 
Hentet fra ordsprog om tid! 

 
 

 

 

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:  
2022 

 

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

 
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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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 
onsdag den 14. september 2022 kl. 18.30. 

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990  Sakskøbing. 

 
 

Deltagere:  

Gildernes & Distriktets GM, GK, GS, DGM, DGK, DGS, DUS og DIS er automatisk tilmeldt. 

Gildernes GU, GIS, redaktører og andre gildebrødre bedes tilmelde sig til mødet. 

 

 

Dagsorden fremsendes pr. mail til Gildeledelsesmedlemmerne. 
 

 

Det forventes, at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.  

Prisen for traktement til mødet er ca. kr. 70 pr. deltager, som opkræves af Sakskøbing Gildet.  

Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktementet.  

 

Mødet starter med spisning kl. 18.30 

 
 

Afbud og tilmelding skal ske til DGK Merete Nilsson pr. mail: mereteogerling@gmail.com. 

senest den 7. september 2022. 

 

 

Med gildehilsen 

Distriktsgildeledelsen 
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Indbydelse til alle i distriktet 
GILDEMØDE HOS NYKØBING-GILDET 

DEN 11. OKTOBER 2022 KL. 19.00 I KUDU-HYTTEN 

Poul Martin Møllers Vej 6B, Nykøbing 

 

GRØNLANDSK 

AFTEN 
 

 

Nuuk-gildets årlige Tivoli 
 

Leif og Beate fortæller om deres 
besøg i Nuuk og arbejdet med at 

etablere og afholde tivoliet. 
 

 
 

 
 

En del af indtægterne går til børn                 

og unge og ungdomsarbejdet. 

 

 
AQISSEQ 

 

Det grønlandsk kor 

"AQISSEQ" 
fra Sakskøbing underholder med grøn- 

landske sange. Har bl.a. sunget ved        
-Grønland i Tivoli- glæd jer. 

 
”AQISSEQ” 

er navnet på grønlænderforeningen og er for 

grønlændere og andre med interesse for 
Grønland med formål at udbrede kendskab til 
Grønland og grønlandsk kultur.  
Hør dem på linkene  
https://www.youtube.com/watch?v=8MQuOAP1rrE 
https://www.youtube.com/watch?v=9dcwsoZTi0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MQuOAP1rrE
https://www.youtube.com/watch?v=9dcwsoZTi0E
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Der er en summen af glæde, så snart 

folk træder ind af hoveddøren. Det er 

tegn på, at der holdes 

Kaffemik 

Kaffillerneq 

Kaffemik er udtrykket for den 

traditionelle grønlandske 

selskabelighed – åbent hus! Dejligt 

selskab, kaffe og kage er opskriften på 

god hygge i Grønland. 
 

 
 

Glæd jer – (sæl og spæk er valgt fra) 

 

 
Tilmelding til Jens k@jak5.dk eller          

2283 3899 senest den 5. oktober (men gør 

det nu så er det gjort og ikke glemt)  

Pris alt incl. 50 kr. der betales til mødet. 
 

Vi glæder os til at se rigtig mange denne 
aften. 

Gruppe 3, Nykøbing-gildet 
Vi ses 
Takuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k@jak5.dk
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Så skal vi da mødes igen til Fellowshipday! 

Mandag den 24. oktober er dagen. 

Stedet er Hotel Falster 

Netværksgruppen i Lolland-Falster Distrikt har ”strikket” endnu en aften sammen,  

i år får vi besøg af en ny ildsjæl, nemlig selveste Mickey Pless der vil underholde med 

musik og fortælle om sit liv med revyen. 

 

De fleste kender sikkert navnet og hvad han står for, men hvem er han og hvad er 

det for en slags arbejde, der er med at lave den bedste revy år efter år? 

Du kan glæde dig til en aften, med en spændende person i centrum - rigtig god mad 

– og et dejligt selskab med gildebrødre fra hele Lolland- Falster. 

Sæt kryds i kalenderen den 24. oktober 

Tilmelding og yderligere oplysninger kommer i næste nummer af Liljen 
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Friluftsgildehal 16.8.2022 på Oustrup Spejdercenter 

 

Aftenen var henlagt til spejdercentret, som vi jo er blevet medlem af i år. 

Vi startede med gildehal i et fantastisk flot og meget varmt sommervejr. 

Gruppe 2, der stod for arrangementet, havde heldigvis fundet et dejligt sted 

med skygge og en let brise. 

Som noget nyt sad vi alle i en rundkreds til gildehallen, hvilket var en rigtig 

god idè. 

Jytte Peterson blev indsat som skatmester. 

Beate holdt 5 minutters Sct. Georg og Birthe Rasmussen læste Gildeloven. 

Vi spiste den medbragte mad og bålet brændte flot med klare flammer. 

Efter maden gik de, der havde mulighed for det, en dejlig tur på den anlagte 

natursti i området. 

Tilbage igen indtog vi kaffen og kage, bagt af gruppe 2, - i rigelige mængder.  

Snakken gik alt imens solen sænkede sig over området og bålet brændte ned 

og blev til gløder. Næste år tager vi snobrødsdejen med.  

Referat gruppe 3, Jens 
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KAFFEMIK I 

GRØNLAND 
Dejligt selskab, kaffe og kage er opskriften på god 

hygge i Grønland. 

EN HYGGELIG SLUDDER 

Der står mange par sko uden for huset. I gangen møder man den velkendte duft af 

rensdyrkød og nybagte kager og brød. 

Der er en summen af glæde, så snart folk træder ind af hoveddøren. Alt dette er tegn 

på, at der holdes kaffemik indenfor. Kaffemik er udtrykket for den traditionelle 

grønlandske selskabelighed – åbent hus! 

EN SOCIAL INSTITUTION 

Grønlænderne holder kaffemik, når de skal fejre en særlig begivenhed – fødsel eller 

fødselsdag, første skoledag eller konfirmation – men den ægte nydelse kommer af at 

være i samme rum med en masse andre menneske. 

Hvor man i andre lande ofte holder festen ude, foretrækker grønlænderne at fejre de 

festlige begivenheder tæt på deres hjem. Æresgæsten holder nemlig sin egen fest, og 
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plejer som regel at forberede den mange dage i forvejen og sætter ofte alle sejl til 

ved at tage både det fine porcelæn og de fine duge frem. Når den store dag oprinder, 

vil deres hjem danne rammen om den store fest, hvor både gamle venner, familien 

uden for byen, kollegaer og også helt nye venner vil komme på besøg i løbet af 

dagen. 

Da grønlænderne er vant til at omgås hinanden på kryds og tværs, kan kaffemik 

næsten føles som en lille genforeningsfest eller som første skoledag. I rummet er der 

nemlig både velkendte og nye ansigter, som nikker venligt goddag til hinanden. 

Imens styrter børnene rundt mellem bordene og ind i soveværelset. Alt imens ordene 

“Velkommen!” og “Tillykke!” bliver sagt igen og igen. 

 

“Til kaffemik kommer du virkelig tæt på grønlænderne. De er meget glade, åbne og 

rigtig nemme at tale med!” 
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

 
 

 

September 
 

  7. Fælles gilde-gåtur  

 (se Liljen for august) 

18. Tur til Reventlowparken 
 

Oktober 
 

  1. Femern Bælt besøg 

24. Fellowshipdag 
 

 

Halvdagstur til Reventlowparken 

søndag den 18. september 
 

Vi mødes i Spejdervænget kl. 09.30, fylder 

bilerne op, og kører til Reventlowparken, 

Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. 

 

Her går vi en tur i den over 300 år gamle 

landskabspark, der rummer mange monu-

menter, eksotiske træer, et thehus, søer og 

meget andet. 

 

Inden vi kører hjem, nyder vi sammen 

vores medbragte klemmer. 

 

 

 

Medbring: madpakke og drikkelse, her-

under evt. kaffe/the. 

  

Med gildehilsen 

Naturlauget 

 

 

Femern Bælt besøg 

lørdag den 1. oktober 
 

 
 

Som en opfølgning til Jørgen Kozaks meget 

spændende foredrag om danmarkshistori-

ens største byggeri inviterer Spejderlauget 

hermed alle gildebrødre på fællestur til 

Rødbyhavn. Her skal vi se og opleve, hvor-

dan det går med byggeriet af tunnelen til 

Tyskland. 

 

Vi mødes ved Ulvehytten kl. 10.30, og kø-

rer sammen til Rødbyhavn ved det tidligere 

Danhotel. Her går vi ind i udstillingen og 

får en rundvisning, der giver et grundigt 

indblik i alle facetter af det store anlægs-

arbejde med tunnelen. 

 

 
 

Efter besøget i udstillingscentret kører vi til 

udsigtsplatformen ud til byggeriet. Den  

http://www.sct-georg.dk/maribo
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befinder sig på diget for enden af Gammel 
Badevej.  
 
Til sidst skal vi se Rødbyhavns nye bade-
strand, som man har lavet, fordi kystlinjen 
er blevet flyttet 500 meter ud i havet med 
opfyld. 
 
Det hele vil tage ca. 2 timer, så det vil være 
på sin plads at medbringe kaffe og mad-
pakke til fortæring undervejs. 
 

Tilmelding til Ksletved@hotmail.com 
senest onsdag den 28. september. 
Arrangementet er gratis. 
 

Stor gildehilsen 
fra Spejderlauget 

 

 

Vil du have mere eller mindre? 
 

På landsplan ser man på, om noget skal 

ændres i Sct. Georgs gilderne. Nok mest for 

om muligt at tiltrække nye medlemmer.  

 

Hos os i Maribo vil vi gerne høre, om der er 

noget, den enkelte gerne vil have mere af i 

gildet, eller noget den enkelte gerne vil ha-

ve mindre af i vores eget gilde. Alle bedes 

svare og gøre sin demokratiske ret gælden-

de. 

 

Man kan sende en mail (lene@sletved.com) 

til mig om, hvad man gerne vil have mere 

af, og hvad man gerne vil have mindre af. 

Eller man kan skrive det ned og give det til 

mig. Den enkelte kan også tage en snak 

med mig om mere og mindre. Metoden 

vælger du – bare du svarer inden den 1. 

oktober. 

 

Med gildehilsen 

Lene 

 

 

 

 

Nye medlemmer i Maribogildet 
 

Vi har et godt gilde i Maribo. Jeg er tak-

nemmelig for at være med i gildet. Hvor 

ellers kan jeg være sammen med dejlige 

mennesker om spejder-, kulturelle-, natur-, 

debat-, vandre-, sociale-, personligheds-

udviklende- og humanitære aktiviteter? 

 

Og jeg vil gerne dele gildet med endnu flere 

mennesker. Der er andre gilder, der gerne 

vil have flere medlemmer, og vi kan måske 

gensidigt inspirere hinanden. 

 

Vil du være med til at gøre noget aktivt for 

at få nye medlemmer i gildet – så sig det 

lige til Lena eller mig. 

 

Med gildehilsen 

Lene 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ksletved@hotmail.com
mailto:lene@sletved.com
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Opslagstavlen  

Torsdag 22 september 

Gildemøde 

Tirsdag den 11. oktober 

Gildemøde 
 

 

Be My Eyes 

er en gratis app, med det hovedformål, at 

gøre verden mere tilgængelig for blinde og 

svagtsynede. 

Hans Jørgen Wiberg, der selv er svagtsynet, 

er grundlægger af appen.  

Han har lovet at fortælle os om appen og 

hvilke muligheder den giver. 

Alt det kan du høre mere om til gildemødet 

Torsdag den 22.09. kl. 19.00 i KUDU 

På gensyn gruppe 1 

 
 

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. 

 
En stolt gildebror/mor siger at i bør klikke på dette link: 

kudu-spejder.weebly.com/sl2022.html                    Det kan jeg godt forstå 😉😊

 

KAFFEMIK I GRØNLAND 

Dejligt selskab, kaffe og kage er opskriften på god hygge i Grønland. 

EN HYGGELIG SLUDDER 
Der står mange par sko uden for huset. I gangen møder man den velkendte duft af rens-

dyrkød og nybagte kager og brød. 

Der er en summen af glæde, så snart folk træder ind af hoveddøren. Alt dette er tegn på, 
at der holdes kaffemik indenfor. Kaffemik er udtrykket for den traditionelle grønlandske 
selskabelighed – åbent hus! 

 

Der henvises til Distriktets side for dette indlæg. Tidspunkt for 

dette gildemøde, er mig ikke oplyst. 

Der er her tale om dobbelt konfekt i rigelige mængder, og jeg hader halvtomme sider. 

Jeg bestræber mig normalt for at kunne fylde en, eller to, sider mindst 2/3 ud (hvorefter i belemres med 

mine egne indlæg hvis nødvendigt). 

Med venstre hånd, den gamle redaktør.  

 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
https://kudu-spejder.weebly.com/sl2022.html
https://kudu-spejder.weebly.com/sl2022.html
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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 

 

September/Oktober 2022: 

 

Åben Løvfalds Gildehal 

Invitation til Løvfalds Gildehal den 5. oktober 2022 kl. 19.00 på Saxenhus 

Efter gildehallen drikker vi kaffe/the og vand. Gruppen bager kage. Dette til en pris 

af kr. 20,- pr. person. 

Medbring selv øl/vand. 

I eftergildehallen får vi besøg af Mette Pedersen som har taget imod Ukrainske 
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flygtninge, og hun vil fortælle om sine oplevelser med at have dem boende. 

Hvilke tanker har I gjort jer, i forhold til at invitere fremmede ind og evt. have dem 

boende, etc.? 

Tilmelding gruppevis senest den 1. oktober til: besm@mail.dk eller sms til  

20335430. 

 

 

Ref.: 

Gildegåtur den 3.8.2022 

Den fælles gildegåtur blev skud i gang efter sommerferien med en tur arrangeret af Sakskøbing gildet. 

Vi mødtes på havnen i Sortsø, hvorfra det i stegende hede gik over markerne til sommerhusområdet, hvor 

vi fulgte kysten et stykke og herefter tog landevejen retur til Sortsø Havn, hvor vi spiste vores medbragte 

klemmer og fik tanket væskebeholdningen op igen. 

 

På billedet ses: 

Merete, Erling, Hanne, Lone og Rosa. 

Anne-Birthe er fotograf. 

 

 

 

 

mailto:besm@mail.dk
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Ref: 

Fællessang den 15.8.2022 

 

Gruppe 2 havde inviteret til Fællessang i spejderhuset på Birkevej. 

Nu skulle gildeåret skydes i gang efter en lang og god sommerferie. 

16 gildebrødre og ægtefæller havde smurt madpakken og fundet de kolde drikke frem. 

Endnu en aften med varme og fantastisk vejr til en udendørs aktivitet. 

Kl. 19. kom Hanne Eilersen fra Nykøbing med sin guitar og sit gode humør. 

Hanne guidede os med tekst og musik gennem en rigtig dejlig aften med fællessang. 

I pausen blev der serveret kaffe/te og hjemmebagte muffins. 

Aftenen sluttede med ” Spejderbror” og en stor tak til gruppen for et super godt arrangement. 

 

                  Referat gr. 3 -Anne-Birthe 

 

         

 

 


