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Månedens citat: 
"Det er bedre at tænde et lys, end at forbande mørket" 

- Gammelt kinesisk ordsprog 
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 Lolland – Falster Distrikt       2012 - 2013 

DGM: 

Lis Mølvig Henriksen Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F lmhenriksen@gmail.com  

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Hanne Hansen Nystedvej 4, 4930 Maribo  hoeegh@hotmail.com 

     Mobil: 24 43 54 78 

DGS: 

Birte Larsen  Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F birte_l@hotmail.com 

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

Solveig Garsdal Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

Webredaktør: 

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2012:  Mødedatoer:  

5. september   Distriktsgilderådsmøde i Nykøbing F. 
24. oktober  Fellowshipday i Rødby 
11. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2013: 
16. januar  Distriktsgilderådsmøde 
16. marts  Distriktsarrangement 
15. maj  Distriktsgildeting 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:hoeegh@hotmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

 

Julen står for døren og året rinder ud…… 

Vi har nu brugt de fleste af årets dage, og forhåbentlig har der været flest gode dage 

at se tilbage på. Og nu kommer julen hvor vi traditionen tro nyder dage og timer med 

familien, den gode mad, hyggen og alt det vi hvert år finder frem og omgiver os med 

af pynt og ting. 

Fellowshipdagen blev en dejlig aften hvor rammerne i Rødby var perfekte til at give 

os der deltog, en rigtig god oplevelse med dejlig buffet med alt hvad hjertet kunne 

begære af lækkerier og arrangementsgruppen havde søde overraskelser til os, i form 

af en skøn hjemmelavet dessert. 

Helge Lund havde lavet en film fra sin rejse til Bhutan, som gav et meget fint indtryk 

af landet, kulturen, infrastrukturen og landets befolkning. Helge var klar til at besvare 

spørgsmål efterfølgende og her var interessen også et bevis på deltagernes 

manglende viden om landet.  

Vi sluttede med Distriktsgildehal, hvor vi fik glæden af traditionerne som vi kender fra 

alle gildehaller. 

TAK FOR EN DEJLIG AFTEN  

 

 

I ønskes en rigtig glædelig jul 

samt er lykkebringende Nytår. 

           DGM Lis  
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

December 

 

Ingen arrangementer 

 

Januar 

 

6. Nytårsparade / -taffel 

24. Nytårsgildehal 

 

 

Fødselsdage i december 

 
19. Lena Holsko – 60 år 
 

Vi ønsker Lena hjertelig tillykke.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lokalredaktionen ønsker, at I alle får en 

dejlig og hyggelig jul, og at 2013 bliver et 

godt år. 

 

/ tba  

 

 

Fra gildeledelsen 

 

I Maribo gildet er vi stolte af, at vi deltog 

med 16 gildebrødre i den årlige Fellowship-

dag.  

Vi havde en hyggelig og fornøjelig aften 

ved besøget hos vores venner i Rødby Gil-

det. Så tak for en hyggelig aften skal lyde 

herfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære gildebrødre 

Som det er med julekortene – er det med 

decembernummeret af Liljen - her skrives 

år efter år de samme gode ønsker om en 

glædelig jul og et godt nytår. Det skal af 

den grund ikke gøres anderledes i år.  

Først vil vi dog gerne sige mange tak for 

indsatsen i forbindelse med julebazaren, 

som virkelig igen har vist sig som et bære-

dygtigt arrangement for vores gilde. Vi 

hjælpes ad, man yder indsat efter lyst og 

evne og det præger vores sammenhold, at vi 

kan lide det vi gør. Så fra gildeledelsen skal 

lyde en stor tak for det.   

Tilbage til det med jule-

kort!   

Alle gildebrødre med 

familie ønskes hermed 

en hjertelig god jul og et 

lykkeligt nytår. Vi glæ-

der os til at tage hul på 

den nye kalender sam-

men.  

 

Med stor julehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Fødselsdagsgildehallen  

den 21. november. 

 
40 gildebrødre og enkelte gæster samledes i 

Lolland kommunes lokaler i Balling-Engel-

sens tidligere administrationsbygning endnu 

tidligere Maribo Sukkerfabriks ditto. 

 

Vi startede med at besøge overboen firma 

Softline. Her fortalte direktør Finn Søren-

sen om firmaets tilblivelse og udvikling til 

at være producent af moderne kvalitets 

sidde- og liggemøbler. En hel del stod 

fremme, så vi kunne afprøve komforten og 

bedømme den og farver. Lækre sager! 

 

Vi gik nedenunder til gildehal. To svende - 

Connie og Merete - skulle optages som 

væbnere. Begge gav rigtig fine væbnersvar! 

 

Gildemestertalen var ret usædvanlig, idet 

den drejede sig om Tivoli. Der blev fortalt 

om Georg Carstensen, som fik ideen og 

grundlagde forlystelseshaven, og om 

Tivoli`s udvikling og følgen med tiden, 

således at stedet i dag er Danmarks mest 

besøgte turistmål og kendt verden over. 

 

Musikindslagene i gildehallen var meget 

passende melodier af Tivoli`s mangeårige 

kapelmester H.C. Lumbye. Vi fik en lille 

bid Danmarks kulturhistorie. 

 

 

 

 

Ja - vi er jo kulturelle i Maribo Gildet! 

 

Fem minutter Sct. Georg klarede Døs på 

12-15 minutter. Døs fortalte, at alle menne-

sker har en god fortælling - eller flere. 

 

Han kom selv med en oplevelse fra selv 

samme bygning, som vi netop befandt os i. 

Han skulle vise Shell`s øverste chef Bal-

ling-Engelsens produktionsapparat, og 

havde med vanlig energi forberedt tale og 
information på engelsk. Efter kort tid 

spurgte den høje chef, hvorfor han fik for-

klaringer på engelsk. Han var nordmand og 

forstod udmærket dansk. 

 

Det var en stor lettelse for Døs, som så på et 

tidspunkt fik nævnt, at han to gange havde 

været på spejderlejr i Norge. Shell-manden 

replicerede, at han også havde været spejder 

og var i Sct. Georgs Gildet. Så talte de her-

rer om spejder- og gildeliv, og hvordan 

fremstilling af skumplast sker, blev vist 

næsten glemt. 

En god fortælling fortalt af en gammel 

spejder! 

 

Eftergildehallen fandt sted i husets kantine. 

Kulturelt laug serverede en ret, som min 

svoger kalder "langsomtgående dyr i brun 

sovs". "Dyret" smagte lækkert, og isen vi 

fik bagefter var bestemt også god. Tak til 

lauget! 

 

Anne Marie og Hanne H. fortalte lidt om 

bygningen og de omkringliggende bygnin-

gers anvendelse tidligere og nu, og der er 

faktisk mange aktiviteter. 

Vi sluttede en interessant, spændende og 

fornøjelig aften med at synge ”Spejder-

bror". 

 

Ole. 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com  
 

 

 

Fødselsdagsgildehallen blev en, syntes vi, rigtig god aften, god mad, god musik og 
sang, god underholdning, lykønskningstale til den runde fødselar fra 2. Gilde – (du 
skulle have været der!) Gildehallen havde også sine overraskelser, for hvornår er du 
sidst blevet bedt om at gå til bords i gildehallen? Her var der lykønskninger fra Di-
striktsmesteren med lidt historie og tak bl.a. vedr. Midtvejstræf og 5 minutter Sct. 
Georg af Espen. Gildemestertalen var bygget op om de historiske milepæle med gode 
historier og anekdoter bl.a. fra krigsårene.  

Tak til alle der var med til at gøre det til en hyggelig aften! - Tosomvarder. 

 

************************************************************** 
 

Snør støvlerne! – og gå en tur for julemærkehjemmene. 
 
Pump stokken! - tag venner, kollegaer,  

familien og hunden med på tur. 
 
 

Der startes igen i år fra spejderhuset på Poul Martin Møllersvej 4, fra kl. 9-11, Der er 

korte og lidt længere ruter. Se mere på www.julemaerkemarchen.dk  
 

Og så er du klar til - 
 

Julestue torsdag den 6. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, så 
hver deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir ind-

pakket gave til en værdi af max 20 kr. Og du er mere end velkommen til, 
at tage din samlever med! 

Vi vil gerne høre, at du selvfølgelig kommer på tlf. 23 30 93 43. 
Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! D&O 

 
 Skatmesteren meddeler at, det er sidste udkald for indbetaling af kontingent! (Husk når 

du indbetaler dit kontingent, at angive dit navn og hvilket kvartal indbetalingen er for). 

 
Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år! 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 

 

KALENDER, december 2012  

Søndag d. 2. december: Julemærkemarchen 

 

Torsdag d. 6. december: Julestue kl. 18.30, på Bogfinkevej.                                  

 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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5 min Sct georg ved fødselsdagsgildehal 1. og 2. Nykøbing F. 

 

Tiden! 

 Tiden er en mærkelig størrelse. Den er præciseret ned til mindste 

Micro sekund, og kan stadig opfattes vidt forskelligt. Den kan flyve afsted. 

Eller føles som en uendelighed. 

Da jeg var mindre føltes den oftest som en uendelighed. Hver gang man 

skulle vente på noget. F.eks. til jul, eller til man havde fri fra skole. 

Men som tiden gik, blev tiden forandret. Det lod til at den gik hurtigere og 

hurtigere. Dagene, ugerne, månederne og årene. 

Pludselig var man konfirmeret, og skulle til at begynde at tænke over hvad 

man skulle efter folkeskolen.  

Tre år føltes ikke som ret lang tid til at træffe en så stort valg, alderen taget i 

betragtning. Valget blev dog truffet og tiden gik videre. 

Tiden kom nu til forelskelse, igen vendte tiden på en tallerken. 

Tiden imellem at man sagde farvel en stille sommeraften under gadelygten, 

til man skulle ses igen var næsten umulig at overskue. 

 

Da jeg var 20, blev jeg far, og nu tog tiden for alvor fart. 

Månederne fløj forbi i et væld af ble skift, søvnlæse nætter, barnelatter og 

dejlige ture på legepladsen. 

For 8 år siden blev jeg far igen, og alle opgaverne og glæden ved at blive 

forældre startede forfra. 

 

Hvorfor lige snakke om tiden???? Det gør jeg fordi jeg tænker meget over 

tiden. Eller rettere hvordan jeg bruger tiden. 

Er der en ting jeg har lært af bitter erfaring, er at hvor gerne man end vil 

kan man ikke nå det hele! 
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Der skal være tid til arbejde, hjem, kone/kæreste, fritids interesser, venner 

og meget andet. Dagene er ikke lange nok. Derfor er man nødt til at 

prioritere. 

 

Der kommer min ”tænke tank” ind i billedet, for mon ikke alle på et 

tidspunkt har spurgt sig selv, om man prioritere sin tid rigtigt. 

Hele min forhistorie har den pointe, at tid der ER gået kan vi ikke ændre på! 

Men tiden der står foran os, er vi helt og holdent selv herre over. 

De fleste af os prioritere at gå på arbejde, eller er det tvunget??? 

En god ven sagde engang til mig at i bund og grund går vi på arbejde for at 

have råd til at holde fri! Det syntes jeg ikke! 

Jeg prioritere også at gå på arbejde for at være sammen med mine kolleger! 

 

Stort set resten af min tid forsøger jeg at prioritere på min familie. 

Men jeg har en skavank, som nogen vil kalde det. 

Jeg kan ikke sige nej hvis nogen beder om min hjælp. 

Dette føler jeg ikke er forkert, så længe det er afbalanceret med min tid hos 

familien. 

At hjælpe andre kan give et overskud til mange andre ting. Jeg bliver glad af 

at hjælpe. 

Er jeg glad får jeg overskud, og har jeg overskud kan jeg for alvor være 

sammen med min familie. 

Om det er rigtigt eller forkert det jeg gør ved jeg ikke. 

Men jeg vil altid hellere bruge tid på at hjælpe og have overskud, end at 

bruge tid på ingenting og syne hen. 

Hordan vælger DU at bruge DIN tid???......... 
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,  

 

 

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender:                                                                                                                                                                          

                                        
                          

 

 

                   04.   Julemøde.   Grp. 3 arr.   Grp.  2 ref. 

 

 

 

 

 

                 

                 10.  Nytårsgildehal.    Grp. 4 arr.   Grp. 3 ref. 

 

 

 

Julemøde i Kudu-hytten 
tirsdag den 4. december kl. 19 

 
Vi får besøg af Tommy Hansen, som vil underholde os med uddrag af sin store 

interesse:  

 

De tidligere jernbaner på Falster of Lolland 

Vi skal naturligvis også have gløgg og æbleskiver samt en kop kaffe. 

 

Det er der også (h)jul i! 

Gruppe 3 

 

Redaktøren siger: 

Jeg vil hellere, jeg vil hellere, jeg vil meget hellere ha en Star  

Lokalredaktør: 

Allan Mølvig Henriksen 

Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F. 
26 62 44 21  
Mail: moelvig50@gmail.com 
 
Deadline for indlæg er d. 15.  

Er du forhindret, så meld afbud til:  

GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62  

Mail: cegeskovp@gmail.com  
så vidt muligt senest 5 dage før. 

Er intet andet er anført - afholdes  

Gildemødet /- hallen i Kudu hytten  

Poul Martin Møllers Vej, Nyk. F. Kl. 19.00 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Tak til alle gildebrødre som hjalp til ved Dansk Flygtningehjælps 

landsindsamling søndag d.11. november 2012.  

Sydfalster og Nykøbing F. fik samlet 50.618 kr. ind af 62 indsamler.  

Håber at flere gildebrødre vil hjælpe til søndag d.10. november 2013. 
 
 

 

 

 

 

 

 

NYTÅRSGILDEHAL 
torsdag den 10.1.2013 

 
Vi mødes på Café Klint, Torvet 2, Nykøbing Fl. kl.18.30 

Prisen er 160 kr. pr. kuvert ekskl. drikkevarer. 

Tilmelding til Kjeld Mikkelsen på tlf. 54 44 16 64 

 

Med gildehilsen 

4.gruppe 
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

December måned 2012 

 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Tlf. 54605370 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Her i skrivende stund er forberedelserne med 

julen godt i gang. Juleudvalget medlemmer er 

rundt ved de handlende og ”tigge” gevinster 

til tombolaen, der holdes foran Super Brugsen 

i Rødby. Men vi som gik rundt, fandt det 

rigtig svært i år, da de handlende var meget 

påholdende med at give sponsor gaver. Dette 

skyldes sikkert den almindelige afmatningen i 

samfundet. 

 

Vi havde indsamling til Dansk 

Flygtningehjælp den 11. november, og det 

indsamlede beløb fra Rødby området blev på 

ca. 7.600 kr., indsamlet på 11 ruter af  9 

indsamlere. Det indsamlede beløb burde have 

været større, men sådan skulle det ikke være i 

år, nogle år har vi indsamlet knapt det 

dobbelte. På min rute, der er en af de gode, 

blev indsamlet ca. 850 kr., øvrige år har den 

givet ca. 1200.  Mange steder blev der ikke 

lukket op. 

 

Den 24.  oktober afholdt vi Fellowship day i 

Rødby, og emnet var det lille kongerige på 

syd skråningen af Himalaya bjerge - Bhutan. 

Desværre glemte jeg at fortælle om landets 

optræden på den internationale scene, hvor 

Bhutan i FN har foreslået, at gøre lykke til en 

ny global målestok, og at landets politik var, 

at man vægtede bruttonationallykke, kaldet 

Gross National Happines GNH, højere end 

bruttonationalproduktet BNP.  

 

Dette at man måler landets velstand suppleret 

med bæredygtighed og lykke, er blevet en ide, 

der i dag  vækker interesse verden over. 

Denne ide har været en del af Bhutans 

udvikling siden 1972, hvor filosofien blev 

udtænkt af daværende konge Den 4. Druk.  

 

                  

           

 

  
 

Turist ikon nummer 1 i Bhutan ”Tigers Nest”, 

der rangerer som et af de 10 steder i verden, - 

- man bør besøge. 

 

Hus-k-at! 

 
Gadesalg ved Super Brugsen Rødby den 01 

december fra kl. 1000 til kl.1300. 

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. 

 

 

 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i december: 
02. JUL i Spejderhuset. 

05. Gildets julestue. 

24. Julehygge for enlige. 

 

Og i januar: 
06. Nytårstræf i Spejderhuset. 

08. Nytårsgildehal. 

 

Jul i Spejderhuset. 
Det er søndag den 2. december kl. 13-16, at Sakskøbing Spejderne inviterer os til 

Julehygge på Birkevej, hvor der vil være æbleskiver, juleaktiviteter, hygge samt salg 

af spejdernes gode brombærmarmelade samt julesmåkager. Alle er velkomne. 

 

Gildets Julestue. 
Nu har alle fået invitation til ÅRETS JULESTUE, som afhol-

des den 5. december  kl.18.30 på Saxenhus. Vi har lagt op til 

en hyggelig aften med god julemad og en spændende konkur-

rence, så vi får afgjort, hvilken gruppe, der skal have fornø-

jelsen af at lave julestue til næste år.  

Julehilsen fra Gruppe 1. Lotte. 

 

JULEHYGGE FOR ENLIGE afholdes igen i år sammen med Lions Club 

i deres hus på Industrivej. Arrangementet starter med hyggeligt 

kaffebord, bankospil og forfriskninger i løbet af eftermidda-

gen. Knud-Børge spiller julemusik, der bliver sunget og læst 

juleevangelium. Og der sluttes med lækker julemiddag. Gilde-

folk der har lyst til at hjælpe et par timer først eller sidst på efter-

middagen kan ringe til Jørgen på 54704161. 
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HER ØNSKER REDAKTØREN JER ALLE OG JERES FAMILIER EN 

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR MED TAK FOR 

FINT SAMARBEJDE I DET GAMLE ÅR, OG SÅ LIGE ET PAR LI-

NIER OM JANUAR-aktiviteter 2013. 

Nytårstræf i Spejderhuset: 
Søndag den 6. januar kl. 10 mødes vi med spejderne til en rask travetur. Det er en god 

chance for os alle at komme ud i naturen og få rørt os lidt. Der er ikke tilmelding, så 

bare på med vanterne og kom glad  

Efter traveturen er der hyggeligt samvær i spejderhuset, hvor gruppe 3 står for det 

kulinariske. På gensyn alle sammen.  

Lilian Gruppe 3. 

 

NYTÅRSGILDEHAL: 
Tirsdag den 8. januar kl. 19 mødes vi på Sukkertoppen. Vandrehal fra kl. 19-19.30, 

hvor vi med et glas champagne ønsker hinanden godt nytår. Herefter er der gildehal, 

og i eftergildehallen får vi lidt godt at spise samt kaffe, og så er der lagt op til råhygge 

med nogle gode sange. 

Gruppevis tilmelding senest den 4. januar på 54705659 eller 41415359. 

Gildehilsen Gruppe 4. Peter.  

 

Gildemøde den 13. nov. 2012.(ref.) 

Et spændende gildemøde på vandrerhjemmet, hvor Villi Hansen fortalte og viste flot-

te billeder fra hans sejltur fra Sakskøbing til Middelhavet. Det var en god aften med 

god tilslutning og så fik vi kaffe og en meget skøn lagkage. Tak til Gruppe 4. 

Gruppe 1. Lotte. 

 

JULEMESSEN  - den første af sin art er løbet af stabelen. 
Jeg synes, det var et flot arrangement og hyggeligt at være med til, især lørdagen, 

hvor der afgjort var mere gang i den, end der blev om søndagen, selvom KRUMME- 

Bandet satte liv i kludene. Vores stand var smuk og fik mange rosende ord, og i Jule-

værkstedet var der alligevel mange børn igennem, selvom der ind imellem så lidt 

tomt ud. Vores team ved billetsalget førte statistikker og har gode råd til næste 

års julemesse. – Tak til jer alle sammen, (ingen nævnt ingen glemt), vi har været med, 

og vi har ”vist flaget”, som man siger, og forhåbentlig er det ikke kun mig, der synes, 

det har været sjovt, - selvom benene blev lidt lang-

somme hen på søndagen.  

Med julemesse-hilsen Birgit 

. 
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GENERATIONSSKIFTE I TELEFONKÆDERNE. 
Som medstifter og leder af Sct. Georgsgildets telefonkæder igennem 33 år har 

Iris Sonn nu valgt at gå på pension. Iris – det er fantastisk, hvad du har overkommet 

i alle de år, først sammen med Else og senere alene. Du har haft styr på alle kæder-

ne, og du har ofte ringet rundt og snakket lidt med de forskellige kædedeltagere uden-

for telefontiden, og det har for mange enlige været en opmuntring med en lille snak i 

utide. Du har arrangeret busture rundt på Lolland-Falster og altid lagt et stort ar-

bejde i at finde de bedst egnede og prisvenlige steder at få kaffe, boller og lagkage på 

turen. I alle årene har du 

arrangeret julestue på 

Sakskøbing Vandrerhjem, 

Du har sørget for den musi-

kalske underholdning 

og du har passet på sanghef-

terne, så de kunne 

bruges år efter år efter år. 

Vi håber, du forstår, at vi 

i Sct. Georgsgildet sætter 

stor pris på, alt hvad du 

har udrettet. At du selv er 

gildebror har jo ikke skullet 

forpligte dig til din helt spe-

cielle indsats. Netop på 

Julestuen den 26. november 

blev du behørigt hyldet og ”begavet”, og når du den 1. december sidder ved telefo-

nen kl. halv ni om morgenen, så er det for at blive ringet op som deltager og selv 

ringe videre til den næste deltager. Hjertelig tak for en stor indsats i mange år, og vi 

ønsker dig et godt og velfortjent otium. – Iris, du har selvfølgelig sørget for, at kæ-

derne ikke går i stå, du har opfordret Keld Nielsen til at være ny kædekoordinator, og 

Keld har sagt ja, så derfor ønsker vi Keld rigtig god arbejdslyst og held og lykke med  

det nye hverv, du har været med i mange år som leder af en enkelt kæde, så du ved, 

hvad sagen drejer sig om.  

På vegne af kædedeltagere og kædeledere samt afløsere. 

Birgit – kæde 1. 

   

 

NB NB NB. 

 

Fra kansleren meddeles, at Alis Hansen har fået nyt telefonnummer – 21 76 69 08. 

Bedes rettet i den lille grønne. 

 

Lilian har for nogen tid siden fået mail-adressen: lilian@mail123.dk 

mailto:lilian@mail123.dk

