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Når kalenderen nu igen siger at det er december,
så er det med sikkerhed også jul i det ganske land.
Og det betyder masser af mad og mange godter, men sådan har det ikke altid været.
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/vidste-du-vi-engang-fastede-i-julen
Her er et udpluk af historien om julen gennem tiden:
Adventstiden op til jul var en hellig tid, hvor man skulle faste.
Og i fastetiden måtte man kun spise fisk.
Med den borgerlige juls indtog i 1800-tallet ændrede julemenuen sig.
Borgerskabet i byerne skiftede flæskestegen ud med gås eller and,
og de nye smarte jernkomfurer gjorde det muligt, at koge kartofler,
tilberede rødkål og lave sovs, mens fuglen var i ovnen.
Risalamande med kirsebærsauce blev udbredt omkring år 1900, og var borgerskabets alternativ til
risengrød, der ellers var blevet en fast del af danskernes julemåltid.

Glædelig jul og velbekomme med julemaden

Endnu engang tak til Lis for forside.
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Fellowshipday 2021, set baglæns….
Vi i netværk Lolland-Falster havde været ude i god tid, meget god tid endda - da vi havde planlagt
alt til at foregå i 2020, men grundet Corona blev det jo ikke til noget, men så var det jo nemt at
”hive op af mølposen” at få Christoffer Knuth til at komme og fortælle om opdagelserne i Peru,
samt holde dagen på Oreby Kro.

Alt var klappet og klart, fuldstændig som Egon
Olsen altid sørger for – men sådan skulle det så
ikke være, få dage før kom der besked om at
Christoffer Knuth IKKE kunne nå til Danmark inden
Fellowshipday, så her var gode råd dyre men en
anden Olsen = Leif Olsen kunne lynhurtigt få en
aftale på plads med en ny foredragsholder, nemlig
Otto Paludan og hvilket godt bekendtskab vi alle
fik her…..
Han er en fantastisk fortæller, der virkelig har
megen viden om ”Den store Peter” – mon ikke vi
alle blev en del klogere på en Grønlandsfarer fra
vort lokalområde, på hans liv og levned samt
eftermæle.

Vor egen Distriktsgildemester Victor Birch fik
ordet inden vi forlod Oreby Kro, der blev lyttet
andægtigt til årets Fellowshipbudskab, med disse
ord i vore ører kunne vi så småt finde hjemad
efter en god aften.

Netværk Lolland-Falster kunne se tilbage på en dag med stor deltagelse, rigtig god mad – god
stemning og måske lige lidt for lidt plads.
Netværk Lolland-Falster mødes igen og mon ikke vi sammen finder på at arrangere endnu en
Fellowshipday i 2022.
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Referat fra Fellowshipday den 25.10.2021.

Oreby Kro ved Sakskøbing fjord dannede i år rammen for Fellowshipday arrangementet for
Lolland/Falsterdistrikt, som Aktivitetesgruppen havde inviteret til.
62 glade gildebrødre og pårørende havde tilmeldt sig denne aften.
Kl. 18.00 mødtes vi. I år kunne arrangementet gennemføres og vi kunne hilse på hinanden.
Herefter indtog vi vores pladser ved de smukt pyntede borde og startede aftenen med en fællessang.
Aftenens menu var Gris braiseret med æbler i sherry, hertil blev serveret bagt selleri, spidskål og
persilledryssede kartofler samt sovs.
Efter et virkelig veltilberedt måltid kom aftenens oplægsholder på banen.
Otto Paludan fra Nakskov fortalte om ” Peter den store” også kendt som grønlandsfarer Peter Freuchen,
der efter sine ekspeditioner med bl.a. Knud Rasmussen, bosatte sig på Enehøje i Nakskov Fjord. Her drev
Peter Freuchen landbrug og var redaktør på svigerfamiliens blad ” Margarinebladet”, der senere blev til
” Ude og Hjemme”.
Vi fik også indblik i Peter Freuchens liv i USA og her tegnede der sig et billede af en dygtig ” Influencer”, der
forstod at skabe sig et liv som kendis.
Otto er en virkelig dygtig fortæller, så de 2 x 40 minutter fløj afsted.
Efter kaffe med macarons blev Fellowshipbudskabet læst op af Distriktsgildemester Victor Birch og efter
endnu en fællessang sluttede en rigtig dejlig aften.
Tusind tak til distriktets Aktivitesgruppe for et flot og meget velgennemført arrangement.

Gildehilsen
Anne-Birthe
Sakskøbing Gildet.
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Maribo

årlige rafledyst og derfor bedes man medbringe hver 2 pakker a ca. 20-25 kr.

www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Pris kr. 80, og så får man sild, smørrebrød,
kaffe, småkager, øl/vand og snaps.
Tilmelding senest den 7. december til
Anne Marie på amc@mkpost.dk eller
tlf. 20 87 26 28.
Med julehilsen
Gildeledelsen

Jul på Torvet med tombola
søndag den 19. december
December
14.
19.

Julemøde i Ulvehytten
Jul på Torvet med tombola

Januar
5.
6.

Fælles gildegåtur
Nytårsgildehal

Fødselsdage i
december

8.

Gildet vil prøve en ny dato i gamle klæder
ved at opsætte en tombola på Maribo torv
den sidste søndag før jul kl. 12.00 – kl.
16.00, hvor der er juleoptog og byens
butikker har åben.

Kåre Sletved – 70 år
Gildet ønsker hjertelig tillykke

Julemøde tirsdag den 14. december
i Ulvehytten
Traditionen tro inviteres gildebrødre og
ægtefæller til julemøde med spisning.
Efter spisning skal vi igen i år afvikle den
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Der modtages gerne gevinster til tombolaen
i form af let fordærvelige varer og lignende.
Jo flere gevinster, I er med til at skaffe, jo
færre skal der indkøbes. Afleveres til
Merete senest den 14. december ved
julemødet
Med stor julehilsen
Julelauget

Tilmelding senest den 14. december til
Victor på mail birch@mkpost.dk. Betaling
ved tilmelding (husk navn) på konto 957012746601 eller Mobilpay til Anne Marie på
tlf. 20 87 26 28.
Med gildehilsen
Gildeledelsen og Julelauget

En herlig I-dag i Haslev
Gildegåtur
onsdag den 5. januar kl. 10
Denne gang mødes vi på den store parkeringsplads Lysemose Nord, og går rundt
om først Nørresø og derefter ind i Lysemoseskoven.
Turen er på ca. 6 km. Der er borde, bænke
og toilet ved P-pladsen. Hvis det mod forventning skulle blive snestorm, aflyses
turen.
Med gildehilsen
Gutte

Nytårsgildehal torsdag den
6. januar i restaurant Lysemose
Gildeledelsen og Julelauget har hermed
fornøjelsen af at invitere til Nytårsgildehal.
Gæster er velkomne, men gildehallen er
lukket, da der er væbneroptagelser.

Vi starter kl. 17.30 med velkomstdrik og
herefter går vi til gildehal. Efter gildehallen
serverer Lysemose en dejlig buffet efterfulgt af kaffe. Pris efter tilskud fra gildet kr.
200,- inkl. 1 gl. vin, øl eller vand.

Vi var 4 fra Maribo-gildet, der deltog i Idagen. Vi kørte sammen til Haslev, og
snakken gik lysteligt i bilen. Et af de mange
samtaleemner var, hvordan forholdene er i
Lolland kommune, når vi som endnu ældre
får brug for hjælp!!!
I-dagens formiddag handlede om den anden
ende af vores livscyklus – barndommen.
Belyst fremragende af forfatter Jens Andersens fortælling om Astrid Lindgren og
hendes bøger. Jeg blev mindet om Emil fra
Lønneberg, der vil redde sin voksne ven
Alfred ved at køre ham til lægen. Snestormen overmander dem, og Emil siger:
”Man bliver så stærk, når man skal”. Eller
Jonathan, der siger til Tvebak: ”Der er ting,
der skal gøres, ellers er man en lille lort” i
Brødrene Løvehjerte. Eller Pippi, der er så
glad, fræk og ligefrem, men som også kender ensomheden.
Astrid Lindgren sagde, at ensomhed er et
sammensat begreb. Man skal lære sig at
være ensom. Alenehed bør man ikke frygte.
Ensomhed er en klangbund i Astrid Lindgrens forfatterskab, ligesom hun som den
første tematiserede døden, glæden og
sorgen for børn i sine bøger. Bøger der i
allerhøjeste grad også har budskaber til
voksne.
Eftermiddagen bød på en hel anden slags
underholdning. Retsmedicineren Hans
Petter Hougen fortalte i morsomme vendinger om sit liv og med alvor i stemmen
om retsmedicinsk arbejde i USA og
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Danmark og om identifikation af tortur og
krigsforbrydelser over hele verden. Hvad
mennesker dog kan finde på at gøre ved
andre mennesker – det er heldigvis
ubegribeligt.
Vi sang højt og klart med på sangene
undervejs, og vi tog dygtigt for os af den
gode mad. Sådan har jeg lært, det skal være
i gildesammenhæng.
Lene Sletved

Kære gildebrødre
I og jeres familier ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår.
Selvom gildet også i dette år har været
påvirket af coronarestriktioner, er det
heldigvis lykkedes at være samlet til en
del af vores faste arrangementer.
Vi håber meget, at vi i det nye år kan
fortsætte med alle vores aktiviteter.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
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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 d. 7. december
Julemøde
Torsdag d. 6. januar
Nytårsgildehal
80 år’s fødselsdag
Anni Petersen 23.dec.

Julemøde den 7. december
Julemødet bliver i år, som i gamle dage. Vi
skal ud og fælde, eller bare købe et træ,

hos Solvang Juletræer, Solvang 9 4800.
Vi mødes kl. 14. på adressen. Vi har save og
andet med, hvis der skal fældes. Hvis I ikke
selv kan transportere, har vi en trailer og
træet bliver kørt hjem.
Efterfølgende kører vi til Virkethus hvor vi
drikker kaffe/the (som vi hver især medbringer) Gruppe 2 vil medbringe lune æbleskiver.
Kaffen kan nydes under halvtag eller i det fri.
Der er samtidig mulighed for toilet.
Vi glæder os til at jer alle.
Gruppe 2
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”Den gamle redaktør” har tilladt sig at bringe oplægget på vor hjemmeside, da det IKKE skal forkortes!
De 4+ A4-sider findes her:
2-nyk-f-gilde.weebly.com/oplaeligg-til-fremtidens-2-gilde.html
Her er det samme link i en kortere version 😊: bit.ly/3CXfcob

Traditioner er da skønne!!!
Så derfor skal vi da holde fast i dem, og glædes over
at vi igen kan holde Nytårsgildehallen hos:

Charlotte Krøyers spisestuer
Torsdag den 6. januar 2022 kl. 18

Vi vil som sædvanlig starte med Nytårsgildehallen og få sat stemningen med musik og taler, så får
vi pragtfuld mad, fint pyntede borde, lidt underholdning og det hyggelige selskab vi selv skaber,
så denne aften igen kan finde plads i mindernes dagbog.

Forret – hovedret samt kaffe/te og lidt lækkerier som dessert.

Til kun 195 kr. excl. drikkevarer – betaling ved ankomst.
Tilmelding til Lis på e-mail: lmhenriksen@gmail.com
eller mobil: 2622 6747 senest mandag den 20.12

Vi i gruppe 3, glæder os til at se Jer
til endnu en festlig Nytårsgildehal.

10

Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

At huske:
December 2021:
Julestue : 2. december kl. 18.00 i Lions Klubhus, Fabriksvej 21
Januar 2022:
Nytårsgildehal 5. januar 2022 – reserver datoen, indbydelsen vil blive
fremsendt pr. mail.
Referat af
”Sommerlejrfoto”
Den 8.11.21
Der var mødt 15 gildebrødre og 10 gæster til denne aften.
Anni og Erik Petersen fra lokalhistorist havde udvalgt billeder fra spejderlejre i årene 1970 til 2012, i alt 33
lejre. Det havde ikke været en let opgave, da mange af billederne var af dårlig kvalitet. Men der blev vist ca.
180 billeder og dette gav anledning til megen snak om hvem der var på billederne, og hvilke oplevelser man
havde haft. Nogle kunne næsten ikke genkende sig selv. Der var billeder fra korpslejre med 800 deltager,
Vipporetten, ture til Norge og Bornholm m.fl.
I pausen blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage, og snakken gik lystigt.
En helt igennem hyggelig aften og dejligt at se tidligere spejdere og ledere blandt gæsterne.
Tak til gr. 2 for en hyggelig aften.
Ref. Gr. 1 Bodil

I ønskes alle en god jul og et godt nytår
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