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Månedens fugl: Sanglærke 

Sanglærken, Alauda arvensis, er ikke kendt for et prangende udseende, faktisk gør 
den slet ikke ikke stort væsen ud af sig, men dens sang er skøn at lytte til. Det 
lyder sig ofte, at når sanglærken kommer tilbage til Danmarks i februar, så er 
foråret på vej.  

Der er dog nogle sanglærker, som overvintrer herhjemme, selvom størstedelen 
trækker sydpå til mildere himmelstrøg. Fælles for alle sanglærker er, at deres sang 
kan høres på solskinsdage i februar, hvor de glad triller rundt om i landskabet og 
haverne.  

Teksten lånt fra: https://www.plantorama.dk/guide/plantekalendere/fuglekalender/havens-fugle-i-februar 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

Liljen 

https://www.plantorama.dk/guide/plantekalendere/fuglekalender/havens-fugle-i-februar
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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 

  
9. Maj Distriktsgildeting. Arr. 2. Nykøbing 
14. Juni Friluftsgildehal - arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet 
24. Oktober Fellowship. – arr. vores egen netværksgruppe  

 

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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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

Februar 
 

  1. Fælles gildegåtur 

  2. Udvidet gildeledelsesmøde 

25. Februar-arrangement 
 

Marts 
 

23. Gildeting 
 

 

Fælles gildegåtur 

onsdag den 1. februar 
 

Årets første gåtur druknede i regn, så nu 

prøver vi igen onsdag den 1. februar. 

Vi mødes kl. 10.00 ved Knuthenlund Gods, 

Knuthenlundvej 7, 4952 Stokkemarke, og 

går en tur i Ugleholt skov med Mogens fra 

Maribogildet som guide. 

  

Gildehilsen  

Susanne 

 

 

 

 

 

 

Februar-arrangement 

lørdag den 25. februar 
 

Lørdag den 25. februar inviterer Kulturelt 

Laug alle gildebrødre og ledsagere til det 

årlige februar-arrangement. Vi mødes i 

Ulvehytten kl. 13, hvor vi starter med en 

dejlig frokost og hyggelig snak omkring 

bordene. 

 

             
 

Ca. kl. 14.30 vil Finn Antonisen fortælle 

om sit liv og virke med beredskabet i Lol-

land kommune, og det glæder vi os meget 

til at høre om. Vi forventer at slutte ca.  

kl. 16. 

  

Pris pr. person: kr. 100 inkl. drikkevarer. 

  

Tilmelding senest den 15. februar til 

Besse på mail  besse.j@email.dk, og 

beløbet indbetales samtidigt til gildets 

konto 9570-12746601. 
 

Vi glæder os som altid til at se veloplagte 

gildebrødre, og ser frem til en hyggelig 

eftermiddag. 

  

Med gildehilsen 

Kulturelt Laug 

 

 

 

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:besse.j@email.dk
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Nytårsgildehal den 7. januar 
 

Der var 32 tilmeldte til Nytårsgildehallen, 

som ikke har kunnet afholdes de seneste 2 

år som følge af corona. Lena bød velkom-

men til året 2023, og talte bl.a. om at styrke 

kammeratskabet. 

 

Herefter kom hun ind på krigen i Ukraine, 

de aktuelle kriser, stigende varmeudgifter, 

så nogle er nødt til at flytte i campingvogn, 

de generelt stigende priser osv. Hun berørte 

også de positive ting i Danmark i forhold til 

mange andre lande som f.eks. gratis skole-

gang og sygehusophold.  

 

Der blev også læst digte af H. C. Andersen. 

Det første digt hed ”Og nu farvel du gamle 

år”, og det andet hed ”Nytårsdigt”.                                                                                                                                                   

 

    
 

Gutte holdt 5 min. Sct. Georg. Hun har på 

øverste hylde derhjemme en kasse med kort 

og breve; bl.a. 42 breve som Victor og 

Gutte har skrevet til hinanden. Hun gemmer 

alle sine gamle kalendere, hvor hun f.eks. 

har skrevet, hvornår hun skulle på økseløb, 

til møder, tandlæge, og hvad hun ellers har 

lavet igennem alle årene. Hun kigger i 

kalenderne mindst en gang om ugen, og 

glæder sig til at bruge sin kalender for 

2023, som hun har gjort alle de andre år.  

 

Anne Marie læste Gildeloven. Lena nævnte 

herefter, at 2022 har været et godt gildeår 

med flittigt fremmøde, og håbede, at vi vil  

 

 

 

 

 

se endnu mere til hinanden i 2023. I det nye 

gildeår har Sct. Georgs Gilderne bl.a. 90-års  

jubilæum på landsplan. Dette fejres søndag 

den 23. april, hvortil alle vil modtage en 

indbydelse. 

 

           
 

           
 

Til sidst, vil jeg lige nævne, at vi fik stort 

carvery bord. Der var fisk, mørbrad, kylling 

mv. Derefter kaffe/småkager og chokolader. 

 

Tak til Kulturelt laug for dette gode arran-

gement. 

 

Med gildehilsen 

Connie 
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                           Hvilken frækhed!!  

Redaktøren tillod sig at holde ferie fra den 16. januar til og med den 30. 

Den holdte han på Lanzarote (igen igen), netop på den tid hvor 

februar udgaven skulle redigeres og indsendes. 

”Hvad gør vi nu, lille du” (Kim Larsen).  

Den 5. februar er den på vores hjemmeside: 

2-nyk-f-gilde.weebly.com/liljen-februar.html 

 
 

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 7 februar 

Gildemøde  

Torsdag den 9. marts 

Gildeting 
 

 

 

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/liljen-februar.html
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 

Februar 2023: Virksomhedsbesøg 2/2 TV-Øst - for tilmeldte 

Marts 2023: Gildeting på Saxenhus den 6. marts 2023 

 

Rundvisning på 

TV2 ØST 
Der er arrangeret rundvisning på TV2 ØST 

Torsdag den 2. februar 2023 kl. 18.30 – 20.30. 

Prisen pr. person er kr. 50 inkl. Kaffe og kage. 

Adressen er: Kildemarksvej 7, Vordingborg. 

Tilmelding gruppevis til Anni Nielsen, mail mmlak@mail.dk senest den 20. januar 

2023. 

Da der er begrænset antal pladser (20 i alt) er tilmeldingen efter først til mølle 

princippet. 

Gildehilsen gruppe 2 

 

 

 

mailto:mmlak@mail.dk
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Referat fra Nytårsgildehal 5. januar 2023: 

17 gildebrødre (fuldt hus) og 5 ægtefæller mødtes på 2.sal på Saxenhus . 

Vi skålede nytåret ind med bobler og blev derpå kaldt i gildehallen. Gildehallen startede med: Vær 

velkommen herrens år. 

Gildemestertalen var, i lighed med tidligere, tredelt med emnet fremtiden. 

Gildemester Anne-Birthe ønskede alle et godt nytår og lykønskede derpå Jane P.  med hendes 25 års 

gildejubilæum den 6/1, med tak for hendes indsats på rigtig  mange områder i de første 25 år.  

Efterfølgende gratulation til Inge P. som kan fejre 90 års fødselsdag 7/1, dette som Sakskøbing gildets 

ældste gildebror med 62 år i gildet. Symbolsk er det at Inge blev født det år Sct.Georgs gilderne i Danmark 

blev stiftet. Flot at Inge fortsat er aktiv i både i gruppe- og i fællesmøder.  

2023 er nyt og ubrugt og det er spændende hvad året byder os. Vi ved at gilderne i Danmark kan fejre 90 

års jubilæum den 23/4 og dette skal fejres med spændende tiltag både lokalt, i distrikterne og på landsplan. 

I vores gilde skal nedsættes en arbejdsgruppe så vi kan få planlagt og udført forskellige opgaver i den 

anledning. 

Skatmester Hanne fortsatte fremtidstalen med personlige forventninger/ønsker og realiteter. 

 Ved et nyt år standser man op og tænker tanker om hvordan gik det og hvad nyt venter. Hanne ved nu at 

hun , sammen med sine kære, skal synge nationalsangen i samvær med mange mennesker, og glæder sig til 

den oplevelse af sammenhold som det vil give. Er stolt af at være dansker og glad for at bo i vore land, 

selvom uroen omkring os er bekymrende. 

Hannes tale bød også på en opsang til os ældre, trist med alt det brok om at pensionen ikke slår til m.v. 

hvorfor kan jeg ikke få ydelser fra det offentlige ? Vi er så forkælede, men mere vil hele tiden have mere. 

Vores velfærdssystem bygger på at hjælpe dem som har mindst og kan ikke bære ,at alle kræver! 

 Vi ser nu på strømpriser, undgår madspild, og sorterer skrald, og overvejer genbrug. 

Det nye år giver sikkert mange udfordringer og bekymringer som skal tackles – men mest af alt mange 

oplevelser og glæder. Vi må igennem næste år med humøret og forstanden i behold, for så bevarer vi håbet 

og troen på at livet har mange gode ting at byde os. 

 Hanne sluttede sin del af talen med: Du kan ikke ændre fortiden, fremtiden kender du ikke, men nutiden er 
i dine hænder- husk at leve lige nu  

Gildekansler Lone Hvad kommer der til at ske i samfundet/verden næste år 

Ja, det er svært at spå om. Krigen i Ukraine har snart varet 1 år. Vil den nærme sig en afslutning og hvem 
bliver sejrherre? Krigen er ubarmhjertig og har medført inflation med prisstigninger på gas, el, fødevarer og 
materialer. Vi er blevet mere bevidste om vores adfærd og det er vel ikke så skidt. Men der er familier, 
forretninger og virksomheder for hvem økonomien ikke kan hænge sammen, med deraf følgende 
konkurser og familier i opløsning.. De har brug for hjælp, men endnu flere skal, set i lyset af ovenstående 
stoppe klynkeriet. 

Vi lever i et trygt fredeligt velfærdssamfund. Der vil altid være brug for forbedringer, men det sker ikke hvis 
vi bare kræver ind og bruger los af de ressourcer vi har 



8 
 

Vi bliver flere ældre, og dette er endnu en grund til at bruge den sunde fornuft når det handler om forbrug,  
miljø og ressourcer. 

Lone sluttede sin del af talen med citat fra statsminister Mette Frederiksens nytårstale: 

”At være en del af det danske velfærdssamfund handler ikke først og fremmest om, hvad vi hver især kan få 
ud af det, men om hvad vi hver især kan bidrage med.” 

Champagnegaloppen afsluttede talerne 

Annette holdt 5 minutters Sct.Georg: 

”Fremtiden er rent praktisk set, det det der kommer efter nutiden. Og når vi tænker på og taler om 
fremtiden, så er det tegn på håb .Håb om at leve dage, måneder, år, vi endnu ikke har set. Vi har alle små 
og store håb – vi håber det går vores børn, børnebørn og måske oldebørn godt, vi håber på fred i verden, 
på at inflationen og benzinpriserne falder eller at de gæster vi har inviteret kan lide maden o.s.v. 

Disse håb er tegn på livslyst og lysten til at leve er essentielt for at få det gode  liv. Dystre udsigter har vi ok 
af, men det er vigtigt også at se det hele med et glimt i øjet. 

Et af Annettes yndlingsdigte er ”Solkarusellen” af Harald Bergstedt. Den giver et billede af den verden vi 
lever og et  en del af, hvad enten vi vil det eller ej, som vi må affinde os med, glæde os over eller prøve at 
forbedre så godt vi kan. 

 Annette citerede herefter de 5 vers og sluttede med at ønske alle et godt nytår. 

Vi sang herefter Spurven sidder stum bag kvist, og Gerner læste gildeloven for os.  

Gildehallen blev lukket 

Inden vi forlod gildehallen blev vi fotograferet stående bag gildeleden og højbordet: 
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I eftergildehallen blev vi beværtet med stjerneskud, fulgt af kaffe med kransekage og andet sødt til ganen. 

Gruppe 3 ved Annette lykønskede Jane P. med jubilæet og overrakte hende en fin buket. Inge blev også 
lykønsket og fik overrakt en buket i anledning af hendes runde dag lørdag. 

 

 

Birgit Lohse holdt en fin tale for Jane og gildekansler Lone lykønskede og overrakte gildets gave til hende. 

Efter nogle praktiske oplysninger sluttede en meget dejlig aften med at vi sang: Livstræet. 

Stor tak til gruppe 3 for en rigtig fin nytårsgildehal 

Ref. Annelis gr. 1 

 


