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Det er svært at spå om fremtiden,  

og hvad skal vi vente os af nye udfordringer i den kommende tid. 

Så her kommer det gamle spejdermotto ind, VÆR BEREDT… 
 

 
 

 

 

Og det må vi så 

hellere leve op til….. 
 
 

 

 

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 

 

  
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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Fra Distriktet. 

 
alle gildebrødre er velkommen til at deltage i andre gilders gildehal - dog ikke lukkede 

gildehaller. 
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Fellowshipday 2022 

Det bliver festligt, fornøjeligt og med masser af god mad,  

så du skal vel med til Fellowshipday? 
 

Vi mødes på Hotel Falster den 24. oktober kl. 18.00 

Mickey Pless er årets taler – vi kan helt sikkert forvente at møde en munter mand,  

der har en masse at fortælle om hans liv som revydirektør gennem de seneste år,  

krydret med lidt musik der kan synges med på. 

 

 
 

Hotel Falster har tilbudt os en dejlig menu, bestående af kalvesteg med alt hvad dertil hører  

samt kaffe/te og lidt sødt til, alt dette får du/I for kun 175 kr. pr. gildebroder 

Gæster skal betale 200 kr. 

 

Vores nye Distriktsgildemester vil oplæse Fellowshipbudskabet, og selvfølgelig vil der være 

hyggeligt samvær med gildebrødre fra hele Distrikt Lolland-Falster. 

 

Tilmelding til Lis Mølvig Henriksen: 

lmhenriksen@gmail.com senest den 15.10, med oplysning om navne og gilde. 

Betaling sker til DGS Jytte Peterson, konto nr.:  9570  0013 460 639 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange 

 Netværk Lolland-Falster 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Oktober 
 

  1. Femern Bælt besøg 

  5. Fælles gildegåtur 

 (Sakskøbing arrangerer) 

24. Fellowshipdag 

 

November 
 

  2. Fælles gildegåtur 

12. I-dag 

23. Fødselsdagsgildehal 
 

 

Fødselsdage i 

oktober 
 
 

 

  7. Birte Christiansen – 85 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

Fælles gildegåtur 

den 7. september 
 

Gildegåturen i september gik denne gang til 

området omkring Brunddragerne. På vejen 

derud så vi en flok traner, der spankulerede 

rundt på en mark; flot syn.  

 

     
 

Desværre var vi ikke udstyret med et godt 

kamera, så det blev kun til mobiltelefonen.  

 

     
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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En dejlig tur rundt omkring sommerhusene, 

og vi sluttede med kaffe ved naturcenter 

Lyttesholm, som bestemt er et besøg værd.  

 

Med gildehilsen 

Gutte 

 

 

Tur til Reventlowparken 

den 18. september 
 

Søndag den 18. september, var vi 7 gilde-

brødre, der mødtes ved Reventlowparken, 

for at gå en tur i den skønne naturpark. 

 

Mogens var vores turguide, og han ledte os 

gennem den over 300 år gamle park og for-

talte om de forskellige bl.a. eksotiske træer, 

planter, bygninger mm. 

 

          
 

Efter at have kigget på hovedbygningen på 

herregården Pederstrup, valgte vi at gå ad 

stien ned til broen, som fører over søen. 

Men desværre har den lige været udsat for 

hærværk, så man kunne ikke gå over den.  

 

Derfor gik vi tilbage ad en skovvej til par-

ken igen. Her så vi bl.a. frøknernes thehus 

og iskælderen, inden vi gik ad stien på den 

anden side af søen (så fik vi også set den 

ødelagte bro fra den anden side). 

 

 

      

         
 

Tilbage igen, sluttede vi af med at se den 

fine billedudstilling, der er lavet - og med at 

spise vores medbragte madpakker i den 

skønne park, i solskinnet. 

 

        
 

Mogens syntes også, at inden vi kørte hver 

til sit, så skulle vi lige se Kong Svends Høj, 

som ligger ikke så langt derfra. Det er en 

velbevaret jættestue med et kammer på 12,5 

m (faktisk Danmarks næst længste). Der-

efter kørte vi så hjemad. 

 

Tusind tak for en dejlig tur og tusind tak til 

Mogens for at dele sin viden om området 

med os. 

 

Med gildehilsen 

Mette 
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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 den 11. oktober  

Gildemøde 

 

Tirsdag den 29. november  

Festgildemøde 
 

 

Gildemøde den 22. september 2022  
 

Hans Jørgen Wiberg gæstede sammen med 
sin hustru Rigmor 2. Nykøbing F. Gilde, hvor 
han fortalte om fortalte om sin opfindelse 
”Be My Eyes”, som er en App for blinde og 
svagtseende. 
 

Hans Jørgen Wiberg er 58 år gammel og bor i 
Sdr. Vedby, har ”kikkertsyn”, ser kun 3-5 gr til 
siderne, og hans øjne er meget lysfølsomme. 
Øjensygdommen fik han allerede som 25-
årig. Han er uddannet landmand fra vest-
møn. 
 

I år 2012 opstod den ide hos ham, om man 
kunne bruge sin SmartPhone via kameraet til 
at få andre til at se ting, som man var i tvivl, 
om hvad var. Ved en ”Start Up Weekend” i 
Århus for opfindere med nye ideer fik han 1. 
Prisen for sin ide / opfindelse, blandt andet 
på grund af den enkel og simpel betjening.  
 

Appen har kun to knapper man kun trykke på. 
Den ene knap ringer automatisk op til 20 
SmartPhone / personer. Når opkaldet bliver 
besvaret, bliver de resterende opkald auto-
matisk annulleret. SmartPhone kamera åb-
nes automatisk, og man viser hjælperen 

(modtageren af opkaldet) den ting eller gen-
stand, man ønsker at vide noget om. F.eks., 
hvilket program står vaskemaskinen på, eller 
indeholder denne dåse flåede tomater? Der 
er mange muligheder. Både brugeren og 
hjælperen er anonyme, man ved ikke, hvem 
man taler med. 
 
Den 15. januar 2015 var der et indslag i dansk 
TV om Appen ”By My Eyes”. Inden for få dage 
havde allerede mere end 100.000 mennesker 
meldt sig til at være frivillige hjælpere, til at 
modtage opkald fra brugerne af Appen.  
 

På verdensplan er der for nuværende ca. 
430.000 blinde / svagtseende brugere, ca. 
6.000.000 frivillige hjælpere (modtagere af 
opkald), Appen virker i 150 lande og på 185 
forskellige sprog. 
 

Opkaldet bliver besvaret det sprog, som bru-
geren har tilmeldt sig. Sker opkaldet om afte-
nen (efter kl. 21.00) finder Appen en hjælper 
i en anden tidszone med det samme sprog. 
 

Den anden knap på Appen giver opkald til de 
internationale virksomheder, der hjælper / 
sponserer Appen. F.eks. Microsoft, som i sit 
Callcenter har en afdelingen, som udeluk-
kende modtager opkald fra Appen, ”By My 
Eyes”. 
 

Referent 2 gruppe.  

 

 

Billederne fra frilufts-
luftsgildehallen blev der 
ikke plads til, prøver 
næste måned. 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Ovstrupdysten 2022 

Blev afholdt i Ovstrupcentret i dagene 10-11. september, i det skønneste  

sensommervejr man kunne ønske sig. Og med afsæt i historien om Kong Arthur  

og ridderne om det runde bord, skulle spejderne løse en masse opgaver.  

Der blev dystet i forskellige ridderkundskaber, og hele lørdagen var der poster  

med følgende opgaver: Sy en fane der repræsenterer din patrulje, lav en ridder- 

hjelm, et skjold og et sværd så du kan komme igennem nattens udfordringer,  

hvor der var store opgaver der gav muligheden for at løse gåden, der kunne få  

sværdet Excalibur op af stenen og bringe fred. 

Spejderløbet var tilrettelagt for de 10-13 årige spejdere og FDF’ere, der kom  

både lokale spejdere men også fra Borup med en patrulje.                               Ridder Søren tager imod…. 

Som spejder skal man være beredt, men der kan jo komme mange oplevelser i løbet af en weekend, 

som man måske ikke lige havde tænkt og måske var en lille smule betænkelig ved, men med kammera-

terne omkring sig, så styrker det selvtilliden og så løser man flere opgaver end man havde troet muligt. 

Der blev øvet mange færdigheder hele dagen og da natløbet startede blev der endnu flere udfordringer 

af forskellige slags. Sct. Georgs Gildet i Nykøbing bidrog med 2 poster om dagen og 2 mere på natløbet, 

det hele blev bundet sammen af de ildsjæle der normalt står for aktiviteterne på Ovstrupcentret. Alt 

forløb på allerbedste vis, med trætte men meget glade spejdere der kunne tage hjem om søndagen 

med endnu nogle fantastiske oplevelser i bagagen efter de havde løst gåderne og forløst sværdet fra 

stenen. 

 

 
et skjold og et sværd så du kan komme igennem nattens udfordringer, 

 
hvor der var store opgaver der gav muligheden for at løse gåden, der

 

6 gildebrødre var meget aktive i dagene op til løbet 

og hele lørdagen, der sluttede med lederhygge, musik 

og natmad… 

 

Afslutning om søndagen med flot ridderud-

styr til alle 

 

 

GRØNLANDSK 

AFTEN 
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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 kend-

skab til Grønland og grønlandsk kultur.  
Hør dem på linkene  
https://www.youtube.com/watch?v=8MQuOAP1rrE 
https://www.youtube.com/watch?v=9dcwsoZTi0E 

 

Der er en summen af glæde, så 

snart folk træder ind af hoveddø-

ren. Det er tegn på, at der holdes 

Kaffemik 

Kaffillerneq 

Kaffemik er udtrykket for den tradi-

tionelle 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MQuOAP1rrE
https://www.youtube.com/watch?v=9dcwsoZTi0E
mailto:k@jak5.dk


10 
 

 
 

                  
 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk  
 

Deadline: den 20. i måneden før 

Oktober/November  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 

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. 

mailto:besm@mail.dk
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Fælles gåtur onsdag d. 5. oktober 

 

Vi skal ud og trave en tur i den dejlige og afvekslende Maltrup Skov.  

Vi mødes kl.10.00 og parkerer på Stenstrupvej, se x på kortet. 

 

Turen kan desværre ikke byde på bord og bænke, men læg evt. en klapstol i bilen, 

så benene kan hvile og kaffen kan nydes siddende.  

 

Et tip til de seje: Drop de korte bukser, da ruten byder på et par stier med høje 

brændenælder. 

 

På gensyn 

Anne-Birthe og Lone 
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ALLE gildebrødre med ægtefæller i Lolland Falster distrikt inviteres til: 

Virksomhedsbesøg på MØN BOLSJER 

mandag den 7. november kl. 10,00 

på Ankervej 1, 4800 Nykøbing. 

 

På besøget skal vi høre historien om,  

hvordan den lille bolsjefabrik på Møn,  

ændrede sig til en hel blomst af  

forskellige aspekter inden for  

konfektureverden. 

Vi skal se produktionen og butikken,  

hvor Møn Bolsjer har 8000KvM at  

boltre sig på. 

”Møn bolsjer har i alle årene haft  

hjertet med i fremstillinger,  

udviklinger af nye smage og i  

serviceringen af kunderne,  

så du altid kan finde den smag, den  

gave eller den oplevelse du søger 

 

Pris for arrangementet er kr. 50,00,  

hvor hver person får en lille pose med 
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lækre smagsprøver med hjem. 

Håber at mange ønsker at deltage, 

måske kan vi lige finde julehilsenen  

eller mandelgaven eller bare lidt til  

den søde tand blandt alle de  

mange produkter.  

Tilmelding gruppevis til Bodil 20335430 eller besm@mail.dk - senest den 12. 

oktober  

 

Efterårshilsen  

 gruppe 1, Sakskøbing Gildet. 

 

 

 

 

 

mailto:besm@mail.dk

