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Nytår 2022/2023 
 

De sidste 3 år har vendt op og ned på mange ting, så intet er som det plejer! 

Vi kender antallet af måneder, uger og dage, men det er vel også alt!  

Med hvilke forventninger går vi nu et nyt år i møde? 

Så hvad kan/skal vi vente os af et nyt år? 

 
Må I alle få et bragende godt Nytår,  

og lad så bare 2023 komme an! 

 

 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

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 
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 
 

 

 
 

 

Januar 
 

  4. Fælles gildegåtur 

  7. Nytårsgildehal 
 

Februar 
 

  2. Udvidet gildeledelsesmøde 

25. Februar-arrangement 
 

 

Fælles gildegåtur 

onsdag den 4. januar 
 

Vi mødes kl. 10 ved Knuthenlund Gods, 

Knuthenlundvej 7, 4952 Stokkemarke, og 

går en tur i Ugleholt skov med Mogens fra 

Maribogildet som guide. 

 

Gildehilsen  

Susanne 

 

 

 

 

 

Udvidet gildeledelsesmøde  

torsdag den 2. februar 
 

Vi mødes i Ulvehytten kl. 19, og vi håber, 

at rigtig mange har mulighed for at deltage, 

så vi kan drøfte, hvad der rører sig i gildet, 

og hvad er er af planer i laugene. 

 

Der bliver serveret en kop kaffe eller the og 

en småkage. 

 

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

Fælles gildegåtur den 7. december 

 

Gildegåturen gik denne gang til Hamborg-

skoven, hvor vi var med på en guidet tur 

med Guldborgsund kommunes naturvej-

leder.  

 

Vi startede ved parkeringspladsen ved 

Middelaldercentret. En meget smuk tur i 

solskinsvejr, hvor vi hørte om svampes 

formering og forskellige træarter m.m.  

 

            
 

Vi lærte også, hvor man skal søge efter 

vand i en skov. Der hvor ”tæerne på bøge-

træerne” er mest fremtrædende, er der størst 

mulighed for at finde vand.  

 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Og roden på bøg og gran går vandret, og på 

egetræer går roden nedad. Vi fik alle genop- 

frisket vores skolelærdom. En meget 

interessant tur. 

 

 

            
  

Turen sluttede for vores vedkommende med 

fælles kaffe på parkeringspladsen, inden vi 

skiltes og kørte hver til sit. Vi var 15 gilde-

brødre og 3 hunde plus øvrige deltagere fra 

Guldborgsund kommune. 

 

Med gildehilsen 

Merete og Gutte (billeder) 
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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  

Torsdag 5. januar  

Nytårsgildehal  

Tirsdag den 7.  februar             Gil-

demøde 

 

 

Festgildehal 29. November 

 

Gildebrødrene mødtes med gæster til flot op-

dækning i Stubbekøbings tidligere Byrådssal. 

 

Vores Gildemester Amy holdt talen for vores 

jubilar Lis Henriksen, der havde 25 års Jubi-

læum, og omtaler alle de arbejdsopgaver Lis 

har påtaget sig i disse 25 år, både for Gildet  

   

og for Distriktet, og samtidig drivkraften i vo-

res Fremtidslaug.  Lis modtager en fin nål og 

flere gaver for hendes indsats. 

 

Der er tag-selv-bord og tag-selv-drikkevarer, 

så det er meget festligt, alt sammen. 

Efter spisningen fik Stubbekøbing Lokalarkivs 

leder Karin Suhr Rasmussen ordet for at for-

tælle om tilblivelsen af hele Rådhusbygnin-

gen, der blev bygget i 1860 og var rådhus ind-

til kommunesammenlægningen i 2005. Byg-

ningen indeholdt også fængsel og retssal i en 

hel del af årene. 

 

 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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På pladsen foran er opstillet en buste af Fre-

derik den 7. fra 1870 og indtil torvet skulle 

bygges om i 1937, så blev busten opsat i det 

mindre anlæg ved anlægget. 

I 1991 blev torvet igen bygget om og her blev 

busten igen flyttet til Torvet og herudover 

blev der også sat en 0 km. sten i modsatte 

ende af torvet, for at skabe balance i udsmyk-

ningen. 

Således opfattet og refereret 

Carsten for gruppe 3 

 

Julemøde 

Igen i år, blev det for nogle af os, pludselig 

tid til julemøde.  

I år lagt i hænderne på gruppe 1 som ser-

verede masser af gløgg og æbleskiver 

samt hjemmebagte småkager til kaffen.  

Inden vi nåede kaffen, måtte vi dog 

kæmpe noget med julepynten.  

At flette julestjerner var for nogle af os en 

stor udfordring, men, men adskillige flotte 

stjerner blev produceret.  

En hyggelig aften og en god start på det 

sidste juleræs. 

Gruppe 2  

 

NYTÅRSPARADE 7. JANUAR 2023 

KOM OG VÆR MED 
Lørdag den 7. januar 2023 er der nyt-

årsparade. 

Vi går fra Cementen kl. 12.30 sammen 

med spejderne og tamburkorpset til Klo-

sterkirken hvor der er gudstjeneste kl. 

13.00 

Efter gudstjenesten går vi i samlet flok til-

bage mod Cementen og er inviteret til at i 

en hyggestund i KUDU-gruppens hytte. 

Man kan naturligvis også køre til og fra 

Klosterkirken og stadig vær en del af ar-

rangementet og hygge i spejderhytten. 

Varme gildehilsner 

 

 
 

GILDEBEVÆGELSEN FYLDER 90 ÅR 

 

 

………………… og dette vil blive fejret 

over hele landet den 23. april 2023 – 

også her i vores gilde. 
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Vi har fået nedsat en lille ad-hoc-gruppe som har påtaget sig at planlægge denne 

dag. 

Gruppen består af en repræsentant fra spejderne, vores PR-gruppe, spejderlauget 

og kontaktpersonen for gruppe 1 (arrangerende gruppe for Sct. Georgsgildehallen) 

og jeg har fået fornøjelsen af at være tovholder. 

Men frygt ikke – I skal nok blive involveret. 

Start med at sætte kryds i kalenderen ud for den 23. april 2023 

Varme gildehilsner 

Amy 

 

JEG ER IKKE 90 ÅR GAMMEL MEN 18 ÅR MED 72 ÅRS ERFARING 

 
 

            Hvilken frækhed!!  

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

Den har han tænkt sig at holde på Lanzarote (igen igen), netop på den tid 

hvor februar udgaven skal 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 

 

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

Januar 2023: 

 

 Inge Pedersen fylder 90 år den 7. januar 

Jane Pedersen har været medlem af Sct. Georgsgildet i 25 år den 6. januar 

 Sct. Georgsgildet ønsker rigtig hjertelig til lykke med dagene. 

 

 

Husk: 

Nytårsgildehallen 5. januar 2023 kl. 18.30 på Saxenhus 
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NYTÅRSGILDEHAL 2023 

Torsdag den 5. januar kl. 18.30 

Vi inviterer alle gildefolk og fæller til 

Nytårsgildehal på Saxenhus og håber at vi får en 

rigtig festlig aften. 

 

Vi mødes og skåler på et godt nyt år, i et glas bobler inden vi går i 

gildehallen. 

Efter gildehallen serveres en ”stjerne anretning” (drikkevarer hertil 

medbringes) og efter dette serveres kaffe og hjemmebagt kransekage!! 

 

Prisen for denne aften er 75,- kr. pr. person. 

Tilmeldingsfrist er fredag den 16. december gruppevis til 

annettebryllehansen@gmail.com eller 41183132 

 

Vi glæder os til en festlig aften i fællesskabets tegn! 

 

Med gildehilsen 

På vegne af Gruppe 3 

Annette 

 

 

 

 

 

mailto:annettebryllehansen@gmail.com
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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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 

 

 

Referat: 

Sakskøbing gildet havde traditionen tro inviteret deltagerne på de 3 Telefonkæder til julehygge på 

Saxenhus den 24.11.2022 kl.12.00 

 

37 deltagere, kædeledere, afløsere og gildeledelsen havde taget imod invitationen og mødte glade og 

forventningsfulde op til nogle timers julehygge i godt selskab.  

 

Gildemester Anne-Birthe Holm-Rasmussen bød velkommen og samtidig gjorde status. En lang tradition i 

Sct. Georgs gildet hører desværre op. 

Situationen er den, at Telefonkæderne fra 1.12.2022 drives videre af Ældresagen, som i de sidste år, har 

hjulpet Gildet med at skaffe kædeledere og afløsere. 

Tovholder på kæderne bliver fremover Georg Klitmøller, som kan kontaktes, såfremt man ønsker at komme 

med på en kæde. 

 

Efter tak til kædeledere, afløsere og ikke mindst Ældresagen for at tage over på denne vigtige opgave, blev 

der serveret sild med karrysalat, smørrebrød og kaffe med småkager. 

mailto:mmlak@mail.dk
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Eftermiddagen var præget af en rigtig hyggelig og varm stemning, der blev sunget alle de gamle julesange 

og alle hyggede sig med hinanden. 

Gildehilsen Anne-Birthe 

 

        

 

 

 

 

 

 

Referat fra julestuen 

 

Den 1. december var det blevet tid til den årlige julestue og gr. 1 havde 

for efterhånden flere år siden vundet rullen og derfor arrangeret denne 

aften. 

Grundet de flere gange aflysninger pga. Corona, havde vi alle glædet os 

ekstra til denne aften. 

Stedet var LIONs klubhus og bordene festligt pyntede og der var skruet 

helt op for varmet om end den tog lidt tid at komme i gang! 😉 
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Vi var 22 (tror jeg) gildefolk og fæller samlet i god julestemning. Der var 

som altid masser af snak og grin omkring bordene. 

Efter en indledende julesang var der lækre og rigelige julefrokostretter, 

bl.a. Sild med karrysalat, varmrøget laks med dressing, varm fiskefilet, 

flæskesteg med rødkål, leverpostej med champignon og bacon, hønsesalat 

og som afslutning risalamande!! Så vi 

spiste os nærmest en mavepine til! 

Efter maden var det tid til kaffe og 

småkager og ikke mindst bankospil om de 

mange medbragte pakker. 

Annelis styrede bankospillet, med Knud, 

som stafet med gevinsterne! 

Nogen manglede brikker, medens andre havde flere ”brikker” at flytte 

med!! 

Spændingen var intens, for hvem vandt 

”Julerullen”? 

Det var Lone der fik ”kassen” og dermed fik hendes gruppe retten til at 

arrangere næste års julestue. 

Ja, hvor heldig kan man dog være! 

Gildehilsen 

Annette ( og billeder fra Anne-Birthe) 

Gruppe 3 

 

 


