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 Lolland – Falster Distrikt       2013 - 2014 

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.dk 

     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 Birkehegnet 27, 4850 Stubbekøbing  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 

 

 

 
2013:  Mødedatoer:  

17. august  Distriktsarrangement, Maribo 
10. september Distriktsgilderådsmøde 
23. oktober Fellowshipday, Maribo 
 
2014: 
15. januar  Distriktsgilderådsmøde 
14. maj  Distriktsgildeting 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:hoeegh@hotmail.dk
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       2013 – 2014 

Nyt fra Distriktet 

Tusind tak til Maribo Gildet for en flot Fellowshipday, rammerne i Administrationsbygningen 

var fantastiske – smuk bygning, dejlig hall og skøn akustik, især da der blev sunget. 

En veltillavet buffet med lækkert kød, fine tærter og salat samt kaffe og kage blev nydt i 

kantinen, som i størrelse var meget passende til de ca. 65 deltagere som deltog. 

Foredragsholderen fra Grænseforeningen generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, var en 

virkelig god formidler og det var tydeligt at han brændte for sagen, en rigtig ildsjæl som 

gennem mange år har brugt sig selv til at sende budskabet om foreningens målsætning: 

 Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal. 
 Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer. 
 Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund. 
 Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer. 

 

Du kan se mere her: http://www.graenseforeningen.dk/ 

Vi kan se tilbage på en rigtig dejlig aften, hvor alt gik op i en højere enhed – TAK. 

___________________________________________________________________ 

 

JULEN 2013 

  

Julen står for døren, vi ved at der bliver hygget og spist 

god mad i alle hjemmene og hvor er det dog en skøn 

tradition vi har her i Danmark. 

 

I ønskes alle en rigtig god jul og et 

lykkeligt Nytår. 
 

 

 

http://www.graenseforeningen.dk/


 

4 

 

 

 

 

 

 

Der indkaldes til: Distriktsrådsmøde i Sakskøbing  

15. januar 2014 kl. 19 

 

Dagsorden: 

- Nyt fra Gilderne 

- LGT 2013 - næste LGT 2015 i Køge 

- Hvordan ser spejderarbejde ud i nutiden 

- Teambuilding  

 

Endelig dagsorden sendes i Liljen for januar 2014 

 
 
Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet, desuden er redaktører 
samt GIS og GU indbudt til mødet. 
Prisen for traktement til mødet er 40 kr. pr. deltager, som betales til DGS.  
 
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.  
 
Eventuelle afbud fra Gildeledelser og tilmeldinger fra GIS, GU og øvrige senest den 
10.1 til: 
DGK Hanne Hansen, 
Mail: hoeegh@hotmail.dk 
Mobil: 24 43 54 78 
 
 
 

mailto:hoeegh@hotmail.dk
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Midtvejstræf 2014 

 
Fra 28. juni til 5. juli, ved Amagerhuset i Sørup på Falster 

Det er 17. gang der afholdes midtvejstræf ved Amagerhuset, 

Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op til statsskoven i et 

fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44. 

Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år hvor der ikke 

var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal. Det er nu ”Sct. Georgs 

Træf-Venner” der afholder det ordinære træf i uge 27 i 2015. 

Midtvejstræffet er et uformeldt ”sammenrend” af gildefamilier og 

gildebrødre fra hele landet – der kommer med eget telt eller 

campingvogn, (der er ikke strøm på pladsen, køleelementer kan fryses). 

”Sir Georgs Inn” er lejrens restaurant, hvor 

der bl.a. tilbydes fælles vel tilberedt varm 

aftensmad, ved tilmelding dagen før 

(lørdagene er eneste dage, hvor der ikke 

laves mad i Sir Georges Inn) – det er også 

her der er mulighed for hyggelige stunder 

ud på aftenen. 

Der er mulighed for et alsidigt program, hvor afslappet samvær 

veksler med ture på Sydhavsøerne i egne biler. Nogle aftener foregår 

en fælles aktivitet, lejrbål, friluftsgildehal, og den afsluttende grill 

bøf spisning med indlagt spontan underholdning i haven. 

Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed. 

Pris: Voksne 40 kr. pr. døgn – børn 20 kr. pr. døgn. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med et ring eller 

en mail, til ”Midtvejslauget” Anja, Espen, Dorte og Ole m.fl., som også 

besvarer evt. spørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker. 

Vi ses på Midtvejstræf 2014, 

 på laugets vegne Ole Simonsen, tlf. 23 30 93 43, E-mail: osscout@gmail.com 

 

 

      www amagerhuset.dk 

mailto:osscout@gmail.com
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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 
5. Nytårstaffel 

22. Nytårsgildehal 

 

 

Nytårstaffel 
 

År 2013 er ved at være gået – og vi nærmer 

os et forhåbentligt godt år 2014.  

I den anledning holder vi sammen med 

spejderledere, seniorer og bestyrelses-

/rådsmedlemmer Nytårstaffel i Sognets Hus  

Søndag den 5. januar 2014 kl. 1130  

Da der ikke afholdes nytårsparade i 2014 

vil vi opfordre de af jer, som har lyst og 

mulighed for det, at deltage i gudstjenesten 

i Domkirken kl. 1000.  

Vi vil hygge os sammen i et par timer, hvor 

vi har fået Leif ”Salle” Nielsen til at for-

tælle om ”Lue – glød – røg og damp”.  

Der serveres brunch. Prisen - incl. drikkeva-

rer kr. 75.  

Af hensyn til traktementet skal vi have til-

melding - gruppevis.  

Tilmelding senest den 27. december 2013 

til Besse tlf. 54781039 / 60651838 - 

besse.j@email.dk.  
På gensyn og rigtig glædelig jul.  

 

Spejderlauget 

FØDSELSDAGSGILDEHAL 
12. november 2013 

For at slå det fast med det samme, på en 

skala fra 0 til 10 var denne Fødselsdagsgil-

dehal et 9-tal med en pil opad. 35 forvent-

ningsfulde mennesker var mødt op, og de 

blev ikke skuffede. 

Gildemesteren bød velkommen og med-

delte at aftenens musikalske tema var rent 

dansk, i forbindelse med den nyligt overstå-

ede "spil dansk dag". Temaet i Victors gil-

demestertale var det efterhånden mere eller 

mindre misbrugte ord "UNDSKYLD".  Det 

bliver stadig brugt i mange relevante og 

naturlige forbindelser, men især sportsfolk 

og politikere, ingen nævnt ingen glemt, har 

gjort, at der efterhånden er gået inflation i 

det lille ord. 

Knud holdt 5 spændende minutter, hvor han 

fortalte om sit lange og indholdsrige liv, 

både familielivet, arbejdslivet og det 

omfangsrige foreningsliv. Især hans til-

knytning til roklubben, hvor han for nylig 

var blevet hyldet ved sit 70 års jubilæum. 

Lone læste gildeloven, og gildehallen slut-

tede på den sædvanlige højtidelige måde. 

Eftergildehallen blev holdt i et smukt pyntet 

lokale ligeledes i det udmærkede frivillig-

center, og de deltagere der havde ladet sig 

narre, af at der i indbydelsen stod "en let 

anretning" og evt. havde snuppet en portion 

havregrød derhjemme, blev slemt snydt, for 

menuen bestod af den største pariserbøf jeg 

nogensinde har oplevet, og jeg har ellers sat 

en del til livs på Lytterkroen, da jeg i sin tid 

boede på Frederiksberg.  

Så stemningen var høj, og den blev ikke 

mindre da det bagefter blev bekendtgjort, at 

underholdningen nu stod på banko. Der var 

mange fine præmier, dels på rækken og på 

hele pladen, og det hele blev dirigeret af 

Susanne. Jeg var selv heldig med en fuld 

række, hvilket jeg blev gjort opmærksom på 

Ilse, min borddame. 

Efter nogle særdeles muntre timer, takkede 

Victor for god ro og orden og en dejlig og 

indholdsrig aften var til ende. 

Stor tak til Kulturelt laug for et førsteklas-

ses arrangement.  

Jørgen 

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

 
 

Snør støvlerne! – og gå en tur for julemærkehjemmene. 
 

Pump stokken! - tag venner, kolleger,  
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 onsdag den 4. december. 
Vi mødes på Tingstedvej 4-6, 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. 54 86 84 35. 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Beate og Leif 

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

Nytårstaffel onsdag den 8. januar, 
på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18.30. 

                                 -Glæd dig!- 

Det er traditionen tro, GildeClanen der står for aftenen og disker op med, 
lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om det bliver w……………? 

Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 2. januar på 2330 9343! 
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug, 

GildeClanen  
 

Når vi nu kan skue lidt ind i det nye år glæder vi os til bl.a. at komme i gang med for-
beredelserne til et lidt anderledes, måske bedre, Midtvejstræf 2014, hvor vi glæder os 
til at møde gamle og nye ”Sct. Georgs Træf-Venner” og meget gerne nogle flere fra vo-
res lokalområde. Vi har selvfølgelig også andre ting på programmet – det vender vi til-
bage med senere.  

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 2013 og januar 2014  

Søndag d. 1. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Onsdag d. 4. december: Julestue kl. 18.30, på Tingstedvej.  

Onsdag d. 8. januar: Nytårstaffel kl. 18.30, på Bogfinkevej. 

    

                              

 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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Aktivitets og møde kalender:                                                                                                                                                                          
                              
     
                                                         5. Nytårsparade       

           3.  Julemøde                         9. Nytårsgildehal 

.          gpr. 4 arr. grp. 3 ref.              grp.1 arr. grp. 4 ref.          

 

 

 

 

Julemøde tirsdag den 3. december 2013 

 

Vi skal i år lave et pakkespil, så medbring hver en pakke til ca. 25 kr. 

Vi skal have gløgg og æbleskiver. Derefter vil der blive serveret kaffe og te. 

Og så hører det sig vist til, at vi skal synge et par julesange og ellers julehygge. 

 

Gruppe 4. 
 

 

Referat af fødselsdagsgildehallen den 7. november 
 

Sammen med 1. gilde og et par tyske gæster fejrede vi vor fælles 90 års fødselsdag. 

 

Det var en rigtig fødselsdagsfest med en lækker og anderledes lagkage, den skulle spises 

med kniv og gaffel. 

 

Vi skulle udfylde en tipskupon med spørgsmål om bl.a. vor viden om gildet. Præmierne 

til 12, 11 og 10 rigtige svar var fine glasting fra glaskunstneren i Moseby, hun laver sine 

ting af genbrugsglas. 

Ind imellem sang vi nogle gode sange. 

 

Stor tak til gruppe 3 for en hyggelig aften. 

Lis Halling gruppe 2 

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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Dansk Flygtningehjælp 
 

Tusinde tak til alle gildebrødre som hjalp til, d. 10. november 2013, med at få en god 

indsamling til Dansk Flygtninge Hjælp, med udlevering og indsamling af raslebøsser. 

 

I Gedser var 5 indsamler de fik 4.191,50 kr. i Væggerløse var 5 indsamler de fik 5.513,00 

kr. i alt for Syd Falster 9.704,50 kr.  

Nykøbing F. var der 46 indsamler de fik 50.547,00 kr.  

I alt et meget flot resultat, da vi fik flere penge indsamlet end sidste år. 

Sidste år fik Syd Falster 7.413,00 kr. og Nykøbing F. 43.205,00 kr. 

Så trods regn og blæst fik vi et meget flot resultat. 

Gildehilsen Mona J. 
 

 

Nytårsparade 

 

Søndag d. 5. januar 2014, holder alle spejder i Nykøbing F. nytårsparade. 

Vi går fra cementen kl.9.20 til Klosterkirken, hvor gudstjenesten starter kl. 10.00 

Efter gudstjenesten er der kaffe, te og sandwich i Kudus hytte. 

Håber at mange Gildebrødre møder op denne dag. 
 

 

Hurra 

Mandag d. 9. december kan Bo Rasmussen fejre sin 70 års fødselsdag. Vi ønsker tillykke 

 

 

 

 

 

NYTÅRSGILDEHAL 

Årets største (og første) fest, afholdes i 

hyggelige og intime lokaler hos >>>>>  

Torsdag den 9. januar kl. 18.30 

 

Vi starter med gildehal og får derefter – som sædvanlig - en udsøgt 

betjening og skøn mad, samt kaffe og lidt til den søde tand. 

Underholdningen bliver helt uovertruffen morsom, så glæd Jer til denne 

særlige og festlige aften. 

Alt dette for kun 150 kr. som betales ved ankomst 

 

 

Vel mødt  - Gruppe 1 

Bindende tilmelding senest 2. januar til: 

Anni og Jørgen Tlf: 5149 1561 / 5444 1888  

eller på mail:  

ahjh9@stofanet.dk 

mailto:ahjh9@stofanet.dk
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen november 2013 

 

Lokalredaktør: 

Anette Hvidsten   Tlf. 22584199 

Byhavevej 10 

4970 Rødby 

E-mail:   anetbagg@gmail.com 

 

Så er efteråret over os, selvom det ikke 

umiddelbart ser sådan ud. For en gangs skyld 

kan man ikke klage over vejret… Eller kan 

man??? Eller gør vi det bare, fordi det er så 

nemt at brokke sig. Er vi gået hen og blevet 

nogle brokkehoveder, sådan i 

almindelighed??? Vurder selv. 

 

 Jeg henviser nu til Helge Lunds 5 min Sct 

Georg som han fremlagde på gildehallen 5. 

oktober. 

 

Logik for tyranner. 

Da jeg var barn eksisterede autoritetstroen i 

bedste velgående. Vi sagde ”De” til vores 

lærere, til de voksne vi kendte og vi rejste os 

op i klassen, når læreren eller inspektøren 

kom ind, men udenfor skolen stod de gamle 

elever og demonstrerede mod at samfundet 

udviste stor autoritetstro mod dem der 

bestemte. 

Da jeg var skoleelev, var det Koreakrigen 

man demonstrerede imod, senere blev det 

krigen i Vietnam. Så var det imod 

atombombesprængninger i Stillehavet, hvad 

enten det var amerikanerne eller 

franskmændene det gjorde det. Der stod de, 

halvsnavsede, langhåret med hjemmelavede 

skilte og trodsede autoriteterne. De sagde  

”du” og brugte fornavne og sagde deres 

mening. Alt det vi ikke turde. 

 

 Sådan er det ikke længere. Folk har lært at 

sige deres mening og lært at sige fra og gør 

det hele tiden. Ja, de har lært det nu og det har 

jeg det fint nok med, men der er noget der 

ikke rimer…. 

Lad os bare slå fast, at autoritetstroen er 

blevet udryddet ganske eftertrykkeligt 

Mange voksne lader nu deres børn overtage 

magten over familien og dagligdagen det ses 

når de er med på indkøb og farer fra den ene 

reol til den anden, hiver varer ned, råber og 

skriger til de, som oftest får deres vilje. 

Børnene bestemmer hvad der skal spises til 

middag, hvad der skal ses på TV ect. Billedet 

er vendt på hovedet der sidste årtier. 

 Dette sceneri kendes fra os selv, den lille 

barnlige tyran i os alle, der er blevet voksen. 

Vi finder os ikke i noget som helst. Vi syntes 

det er i orden at overfalde andre verbalt, når vi 

føler at vi er blevet forurettet på 

skattekontoret eller i trafikken, Bare VI 

kommer af med VORES vrede og aggression. 

Forældre forfølger børnenes 

institutionspersonale og lærere med enorme 

krav til, hvordan de skal udfylde den stilling 

de beklæder og hvordan de skal opdrage vores 

børn, da vi selv har spillet fallit. 

 Man klager over at lægerne ikke altid kan 

gøre os raske, når vi har røget og drukket  

uhensigtsmæssigt  meget gennem en 

menneskealder. Man hører endda at der 

lægges sag an med krav om erstatning.  

Samtidigt fatter vi ikke at personalet flygter 

fra sundhedssektoren når de burde passe de 

syge i døgndrift. Selv har vi jo ikke tid og 

nogen skal jo gøre det…. 

Vi overfalder parkeringsvagter i byen gader, 

når de giver os en både for at holde ulovligt. 

Ja, det manglede da bare. Vi finder os ikke i 

noget længere. Hvis nogen taler grimt til os 

eller råber af os i trafikken får de af samme 

skuffe. Vi findes os ikke i noget som helst 

længere, for så klager vi til deres 

overordnede, til borgmesteren, til 

ombudsmanden og til menneskerettigheds 

kommissionen, for vi er krænket og MÅ have 

ret. 

 

Kommende møde:  
Østersøtur d. 20 nov. OBS datoen kan blive 

ændret….                           

mailto:anetbagg@gmail.com
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Red. Birgit Lohse     
Kalkbrænderivej 2    
4990 Sakskøbing    

54704161 – 52242235    

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

At huske i december: 
01. Jul i spejderhuset. 

04. Gildets julestue. 

24. Jul for enlige. 

Og i januar: 
05. Nytårstræf i spejderhuset. 

08. Nytårsgildehal. 

                                                                                 

Jul i spejderhuset. 
Søndag den 1. december kl. 13-16 er der åbent hus med julehygge i spejderhuset på 

Birkevej, hvor der vil være forskellige juleaktiviteter, forfriskninger og ikke mindst 

salg af spejdernes berømte brombærsyltetøj. Lad søndagsturen gå omkring Birkevej. 

 

JULESTUEN 

den 4. december kl. 18.30 afholdes på hos Marianne på Sukkertoppen, og ikke 

som først meddelt i Lions Hus, - men som der stod i invitationen i november med-

bringer man selv drikkevarer. (Dette er dog et særtilbud). - Tilmelding var jo den 

20. nov., men skulle der være en eftertilmelding, kan man ringe direkte til Marianne 

på 54700060. 

Hilsen Gruppe 4. Peter. 

 

JULEHYGGE for enlige den 24. december kl. 13.30 til 18 - afholdes som 

sædvanlig sammen med Lions Club i deres hus på Industrivej. Gildefolk, der er inte-

resserede i at hjælpe, kan ringe til Lotte på telefon 40203194. 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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2014. 

 
NYTÅRSTRÆF  
Søndag den 5. januar kl. 9.30-13 i spejderhuset. Vi mødes 

med spejderne til en rask travetur. Dejligt at komme ud i na-

turen og røre sig lidt. Der er ikke tilmelding, så bare på med 

vanterne og kom glad  Efter traveturen er der hyggeligt 

samvær i spejderhuset, hvor Gruppe 2 står for det kulinari-

ske. På gensyn alle sammen. 

Annelis Gr. 2.  

 

 

 

 

Nytårsgildehal den 8. januar kl. 19 på Restaurant Sukkertoppen. 

Traditionen tro får vi et glas champagne og ønsker hinanden godt nytår, inden vi kl. 

19.30 går til gildehal. 

I eftergildehallen er der en let anretning samt kaffe/the til kr. 100,- pr. person, drik-

kevarer købes. – Vi får besøg af Merete og Morten fra spejderne, de kommer og for-

tæller om det store spejderløb ZAXSEZ, som nu fylder 5 år og for første gang afhol-

des syd for Storstrømmen. Det er den 21/23. februar 2014, og der bliver brug for gil-

defolk til at hjælpe.  

 Sct. Georgsgildet i Sakskøbing har gennem de 5 år 

støttet arrangementet både økonomisk og ved aktiv 

deltagelse, bl.a. var nogle af os med som ”pleje-

hjemsbeboere” for et par år siden. (Det klarede vi 

rigtig godt!!!)   

TILMELDING til nytårsgildehallen senest søndag 

den 5. januar til Lotte på 40203194. Vi håber selvføl-

gelig på et godt fremmøde til starten på det nye år. 

Hilsen Gr. 1. Lotte.  
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Gildemøde 7/11. (ref.)  
 
MIT LIV SOM POLITIBETJENT I GRØNLAND. 
  

Ja, det var emnet til vores gildemøde d. 7/11 2013 på Saxenhus. Gruppe 3 , havde 
indviteret Linda Sommer fra Sydsjælland- og Lolland Falsters politi til at 
fortælle om sin tjenestetid i Grønland, der strakte sig over 4 1/2 år. Tjenesten i 
Grønland bød på mange udfordringer f.eks. var man tit alene om opgaverne, og 
måtte tage 
hurtige beslutninger om, hvordan en opgave bedst og hurtigst kunne løses. Alkohol 
gav ofte anledning til husspektakler, ganske tit måtte der ske anbringelse af børn 
udenfor hjemmet, hvilket altid var en hjerteskærende oplevelse. Vi fik indblik i, 
hvordan grønlændernes “lunte” hurtigt kunne tændes, knive og skydevåben blev 
taget i brug, og opgaven endte som oftest ulykkeligt. 
Tjenestetiden bød også på vikariater i små bygder, og her kom man meget tæt på 
befolkningen, op- 
levede et fællesskab og en stor hjælpsomhed overfor hinanden, f.eks. blev fattige 
borgere betænkt, 
når der havde været gode fangster. Tjenestetiden på Grønland, havde for familien 
(Linda havde mand og 2 børn med), været en 
oplevelse for livet, man havde tid til at være 
noget for hinanden, stress og jag fandtes ik-
ke, og man forstår, at familiefællesskabet har 
givet dem en grobund, som er helt uvurder-
lig. 
 
En stor tak til Linda Sommer for et fyldestgø-
rende 
foredrag, og ikke mindst den humor der fulg-
te med.... 

Til gruppe 3, TAK SKAL I HA´, EN RIGTIG GOD AFTEN, 

dejligt med den store deltagelse. 

  
Gruppe 4, Hanne 
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Så mange juledekorationer og adventskranse er der lavet, nu skal de bare sælges på 

det store julemarked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                          

 
 
 

 

                       Hyggelig julestue for telefonkæderne D. 25/11 på Vandrerhjemmet 

 


