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Hvad venter vi på??
Foråret er på over os og snart banker sommeren også på og dermed ændres vores adfærd som
regel, med mere udeliv og mindre indendørs TV-kiggeri.
Og det er en oplagt mulighed at følge med på
nogle af de spændende ture som Sakskøbing
Gildets Naturgruppe har reklameret for i
sidste nummer af Liljen. Det er et meget flot
program som helt sikkert må få nogle af os op
af
stolene.

Fremtiden er jo lige om lidt – om et øjeblik og i morgen, men fremtiden i Sct.
Georgs Gildet ser desværre ikke så lys ud. Medlemstallet falder hurtigt og der er næsten ingen
tilgang, det har betydet at den nye LGM Helmut Werth hat indkaldt til ekstraordinært træf den 10.
maj på Tydal i Tyskland, hvor programmet lyder på nytænkning for at vende kursen.
Fra indkaldelsen til mødet:
Skal de seneste års afvandring af Gildebrødre stoppes, må der sættes ind på flere fronter:


Synligheden i samfundet og i spejderorganisationerne skal optimeres,



Kontingenterne skal holdes i ro



Gildebrødrene skal have flere tilbud



Sct. Georgs Gilderne skal synliggøres på den lands- og lokalpolitiske scene.

Men hvad skal der virkelig til for at vende udviklingen udover de ovennævnte slagord?
Dette er oplægget til debatten, som helt sikkert er meget vigtig og måske i sidste øjeblik for at få
ændret på det faktum at vi bliver færre - men ældre, at Sct. Georgs Gilderne rundt omkring i landet
lukker og det er svært at rekruttere nye, når der mangler flere generationer.
Jeg er desværre forhindret i at deltage og ved pt. Ikke om en anden kan tage turen til Tydal, hvor
mødet afholdes i tidsrummet kl. 11 – 16.30.
DGM
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Der indkaldes til Distriktsgildeting den 14. maj 2014 kl. 19
Sted: Spejderhytten Poul Martin Møllersvej 4, 4800 Nykøbing F

1) Valg af dirigent og protokolfører.
2) Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3) Forelæggelse af distriktets regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
DGL stiller forslag om ændring af vedtægter i henhold til Landsgildets love.
5) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til
distriktet.
6) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
DGK er på valg – er ikke villig til at modtage genvalg
DGS er på valg – er villig til at modtage genvalg
DIS er på valg – er ikke villig til at modtage genvalg
DUS Villy Hansen er blevet ny GM i Rødby ved et ekstraordinært Gildeting og har derfor valgt at
fratræde sin post i Distriktet, hvorfor denne post også skal besættes.
7) Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år).
8) Drøftelse af arbejdet i distriktet.
9) Eventuelt.
Efter Distriktsgildetinget kan der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af nyvalgte
ledelsesmedlemmer.
I eftergildehallen nyder vi en let anretning. Pris 60 kr. som betales ved ankomst.
Gildeledelsesmedlemmer SKAL melde fra – øvrige gildebrødre som ønsker at deltage SKAL melde til
senest den 8. maj til: DGK Hanne Hansen – hoeegh@hotmail.com eller mobil: 24 43 54 78

Distriktsgildeledelsen
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Maribo

Tur til Femø
10. maj 2014

www.sct-georg.dk/maribo

Se indbydelse i april-nummeret.

Nattergaletur
den 23. maj 2014.
Lokalredaktør
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

Bemærk at juni og juli er ét blad, så
deadline til disse to måneder er den 20.
maj.

Maj
3.
10.
23.

Byløb
Tur til Femø
Nattergaletur

Juni
10.

Friluftsgildehal

Vi mødes i Spejdervænget kl. 18.30, hvor
vi griller pølser.
Egne drikkevarer medbringes.
Herefter går vi den sædvanlige skønne tur
via mosen,
golfbanen og Bøndersvig, og håber
nattergalene giver
koncert.
Tilbage i spejdervænget drikker vi kaffe
(skal ikke medbringes).
Pris 20 kr.

Byløb
Lørdag den 3. maj kl. 1000-1330 inviterer
Spejderlauget alle lokale spejdere i alderen
6 – 12 år samt en ven/veninde til byløb i
Maribo.
Løbet starter på Torvet, hvorfra børnene
skal en tur rundt til spændende steder i
Maribo.
Spejderlauget vil sørge for lidt forsyninger
under turen, og løbet slutter med et lille
traktement i Hylddalen.
Lauget vil med løbet give spejderne en god
oplevelse, og vise deres venner, hvor sjovt
det er at være spejder.
Lauget kan godt bruge lidt hjælp. Har du
lyst til det, skal du ringe til Besse.
/tba

Arkivfoto

Tilmelding senest den 19-05-2014.
Victor – 21 97 36 22
victorbirch@mkpost.dk
Med gildehilsen
Naturlauget
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43
E-Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, maj 2014:
Onsdag d. 14. maj: Distriktsgildeting.

Onsdag d. 4. juni: Aftentur ud i det blå!

Tak til Vordingborg gilderne, for en inspirerende Sct. Georgs aften,
inspiration var emnet i gildemestertalen. det var en fin oplevelse at komme til
en aften med over 60 gildebrødre, hvor vi alle fik god snak og følte os rigtig
velkomne.
Det var det sidste gildearrangement i "Tolstruphus", som nu er solgt, lidt af
samme grund som vi har med "Amagerhuset", der arbejdes nu med et nyt
samlingssted for Stadsgildet i Vordingborg.
***************************************
Ved Distriktsgildetinget er det vores opgave, at sørge for det praktiske, som er
lokalet, en let anretning og oprydning. Tinget afholdes på Poul Martin
Møllersvej. Alt skulle gerne være forberedt, således at vi kan mødes kl. 18.30,
da der er spejdermøde indtil da.

Aftentur ud i det blå!
onsdag den 4. juni kl. 18.00.
Vi mødes på P-pladsen ved Silvan kl. 18, og kører samlet ud i det blå!
På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt hvor vi skal hen, men vi
arbejder på sagen - så hvis du har en god ide´ så lad os høre om det! Måske Gedser, hvor der er flere muligheder, sydspidsen, fyret, remisen
eller redningsstationen som planlagt sidste år eller et helt andet sted?
Medbring madkurv, kaffe/te mv. evt. bord og stol, hvis
du har mulighed for det. Vi spiser ude hvis vejret er med
os, ellers får vi måske husly et eller andet sted.
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, så vi
ved hvor mange vi bliver.

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
danner rammen om Midtvejstræf 2014, som er det
sidste midtvejstræf i Sørup. Udlejningen ophører ved
udgangen af 2014 og ejendommen afhændes!
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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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

Aktivitets og møde kalender:
Maj
8. maj: Gildemøde: Grp. 1 + 2 fremlægger årsprojekt. Grp. 4 arr. grp 3 ref.
24. + 25. maj:
Weekendophold på Agersø
Ledelsen arr.
Juni
3. juni: Gildemøde: Grp. 3 + 4 fremlægger årsprojekt. Grp. 2 arr. grp. 1 ref.

Under gildemødet d.8. maj vil der blive serveret kaffe/te med brød

Vi ønsker stort tillykke til
Flemming Sunke med de 65 år d. 22. maj
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Sgt. Georgsgildehal den 8. april 2014.
Vi havde en dejlig Sgt. Georgsgildehal, hvor vi samtidig havde 2 jubilarer, nemlig Gurli
Hansen som havde 50 års jubilæum og Torben Clasen som havde 40 års jubilæum.
Deres børn med familier var mødt op. Det var en dejlig aften. Der var pyntet festligt op.
Vi startede med spisningen, hvor vi havde fået maden ude fra. Flemming havde bestemt, at
i stedet for at han skulle fortælle om dem, skulle de selv fortælle om deres tid i Sgt.
Georsgildet. Gurli begyndte, og fortalte levende om hendes tid som spejder og gildebror.
Derefter var det Torbens tid til at fortælle om sin tid som forældre og gildebror, hvor han
også mødte Jytte. Det var spændende at høre om. Familierne kunne også fortælle om de to
jubilarer, hvad de havde oplevet i den forbindelse, at de var gildebrødre.
Distriktsmesteren Lis fik også ordet for at hylde jubilarerne overrakte derefter Gurli 50. års
gildenålen.
Derefter gik vi ind til gildehallen, hvor Flemming læste Sgt. Georgs budskabet op.
Derefter blev der indsat to nye herolder, Susanne Nielsen som dørherold og Martin
Sønderskov som faneherold.
Birthe Gruppe 4
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Jf. punkt 9 blev følgende valgt til revisor:
Kurt og Helge med Ove som suppleant.
Jf. pkt. 10 Stavherold: Inge med Lars som
suppleant.

Sct Georgs gildet i Rødby
Liljen maj 2014

Faneherold: Ove med Helge som suppleant.
Jf. pkt. 11 Redaktør: Helge
Frimærkebank: Rita

Vi har haft det rigtigt svært i Rødby gildet
efter gildetinget i marts, da vi på dette ikke
kunne komme nogle vegne med valg af ny en
gildemester. Tom ville ikke mere, han har
beklædt posten i 8 år, og i sådan et job, har
man en evne til at kører træt, hvilket jeg kan
tale med om. Vores ordinære, eller første
gildeting, blev afholdt den 21 marts.
Den 15 april forsøgte vi igen, at få opstillet
en ny gildeledelse.
Første punkt på dagsordnen var valg af
dirigent, hvor John blev valgt.

PR: Inge
Pkt. 12: Økseløbsudvalget blev nedlagt, det
samme blev Juleudvalget.
Den nye ledelse fik til opgave at oprette et
Aktivitetsudvalg til erstatning for de to
nedlagte udvalg.
Under evt. oplyste gildemesteren om datoen
for kommende økseløb, der afholdes ved
Amagerhuset i weekenden 20 – 21 september.
Løbet er lavet af FDF Nykøbing FL og
Eskilstrup.

Pkt. 2 Som referent valgte vi Birgit.
Gildemesteren redegjorde om gildets
situation, og klargjorde for de fremmødte
gildemedlemmer hvilken situation gildet
befandt sig i. Han oplyste, blandt andet at
Rødby gildet nu bestod af 16 medlemmer.
Vi var mødt 12 gildebrødre op til det
ekstraordinære gildetinget, hvilket procentvis
er er et godt fremmøde.
Villy overtog hvervet som gildemester, det
var en god løsning, og et lettelsen suk gik
igennem forsamlingen.
Tak Villy!!.
Tom valgt som gildemester suppleant.

Gildemesteren oplyste endvidere, om
samarbejdes problemer i Landsgildeledelsen,
mellem LGPR og LGUS hvilket har medført,
at LGPR har forladt posten.
Sluttelig blev det aftalt at flytte Sct. Georg
gildehallen til onsdag den 30 april, årsagen
er, at den kommende gildemester havde et
andet arrangement den planlagte aften.

Hus-kat:
Løvspringstur den 21. maj kl. 18.00
arrangeres af gruppe 1, som sikkert kommer
med et mødested.

Birgit genvalgt som gildekansler.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i maj:
03. Sakskøbing Spejdernes Jubilæum.
06. Foredrag og Motion.
13. Nattergaletur.
25. Besøg på Faxe Sundhedscenter m.m.

Og i JUNI:
02. Sommerfest.
17. Gåtur ved Fladet og Kalløgrå.

Foto: Renè A. Larsen.

SPEJDERJUBILÆUM.
Som bekendt fejrer Sakskøbing Spejderne et jubilæum den 3. maj 2014.
Da er det nemlig 100 år siden den
første spejder blev indmeldt i
Sakskøbing. Der er reception i
Spejderhuset kl. 13-15, hvor man
håber at se mange tidligere spejdere
(det er sådan nogen som os), samt
naboer, venner og mange flere.
Gildeledelsen har selvfølgelig sørget
for en gave, men udover det har vi
også påtaget os at smøre et utal af
sandwiches. Ring til mig hvis I vil
hjælpe. Og forhåbentlig kigger rigtig
mange ud på Birkevej lørdag kl. 13-15.
Gildehilsen Birgit. (red.)
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FOREDRAG OG MOTION.
Tirsdag den 6. maj kl. 19 er ALLE velkomne til at møde op på vandrerhjemmet og få
en interessant aften, hvor Hanne Kofoed veksler mellem foredrag, fællessang og
selvfølgelig motion, som jo er nøgleordet, hvis vi selv vil gøre noget for at have det
godt i hverdagen. Læs invitationen – og kom glad.
På vegne af Motionsgruppen.
Birgit.

VELKOMMEN
på Sakskøbing Vandrerhjem tirsdag den 6. maj kl. 19.
FOREDRAG med Hanne Kofoed.
Temaet er ”Ud under åben himmel – motion i det fri – egenomsorg”.
Den fantastiske danske natur med de fire årstider byder på mange gratis
glæder og masser af muligheder for motion året rundt.
”Motion er det eneste, der virkelig dur for at holde hjernen
i gang”, (citat – hjerneforsker Peter Lund Madsen).
Vi kan selv være med til at forebygge aldring, herunder demens! Alle taler om
løbetræning og fitnesscenter, men Hanne Kofoed vil fortælle
om det at komme ud i naturen og motionere – at få himlens og naturens farver,
fuglesangen og den friske luft med. Hanne veksler
mellem foredrag, fællessang fra Højskolesangbogen og
praktiske øvelser i det fri.
”Motionspladsen i Doktorparken” lige bag vandrerhjemmet
står parat til en omgang hyggelig motion under Hannes
kyndige vejledning.
Sct. Georgsgildet er aftenens arrangør og håber, at rigtig mange af byens borgere vil
benytte sig af dette spændende tilbud, også selvom man ikke lige har lyst til ”de store
armbevægelser”.
Ingen tilmelding – bare kom – og tag naboen med.
Arrangementet er gratis.
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NATTERGALETUR.
Gruppe 3 indbyder til
Nattergaletur
Tirsdag den 13. maj kl. 18.30.

Man tager en god madkurv, med alt hvad dertil hører + kaffe, plus bord og
stol. (Vi har til dem der mangler).
Tag nogle gode sko eller støvler med/på – et tæppe og varmt tøj.
Der er mulighed for at gå en tur i ”mosen” og klø fårene bag ørerne
Vi spiser vores madkurv i haven på Sdr. Boulevard 67, (benyt P-pladsen
ved spejderhytterne ,Spejdervænget)..
Når det mørkner – bliver bålet tændt – så kan vi i bålets skær sidde og lytte
til nattergalen, medens vi drikker vores kaffe el. andet.
Vi satser på det gode vejr og håber vi får en god og
hyggelig aften, og håber at se mange.
På gruppe 3’s vegne
Lilian.

Besøg på Faxe Sundhedscenter,
i Kalkbruddet og hos Faxe-Gildet.
Søndag den 25. maj inviterer Naturgruppen på en spændende tur.
Vi mødes kl. 11 i Faxe på Præstøvej 78. Der kan parkeres på Sundhedscenterets Pplads på Præstøvej. Anne-Birthe vil vise rundt og fortælle om Sundhedscenteret.
Herefter går turen til Faxe Kalkbrud, hvor der er mulighed for en tur på Hjertestien.
Man kan også besøge Geomuseet eller
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bare hygge sig i det nye madpakkehus på kanten af kalkbruddet. Når alt dette er
klaret, og madpakkerne er spist, forsøger vi at lave en aftale med Faxe-Gildet, hvor vi
sammen kan drikke den medbragte eftermiddagskaffe
.
TILMELDING og planlægning af samkørsel til Anne-Birthe senest den 15. maj
på telefon 21287868.
Naturgruppe-hilsen Anne-Birthe.

Den 27. maj kan Anne-Käthe og Peer
fejre sølvbryllup.
Sct. Georgsgildet ønsker Hjertelig Tillykke.
.

SOMMERFEST.
Så er Gruppe 4 på banen igen, denne gang med invitation til SOMMERFEST
Mandag den 2. juni kl. 18.00
i Spejderhuset på Birkevej, hvor der bliver tændt op i grillen. I bedes selv medbringe
kød/pølser samt drikkevarer. Gruppe 4 sørger for tilbehør samt kaffe til billigste pris.
Vi håber på god tilslutning og dejligt vejr 
TILMELDING gruppevis senest den 19. maj til Peter på 54705659 eller
41415359.
Sommerhilsen Gruppe 4. Peter.
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En aften med Lars Simonsen. (ref.)
Som bekendt havde gildeledelsen givet grønt lys for, at Anni og jeg måtte lave en
lille hvervekampagne for evt. at få lidt tilgang af nye medlemmer i gildet. For at have
et trækplaster til selve aftenen, havde vi spurgt vores gildebror Lars Simonsen om at
fortælle om hans og familiens tur til Sydamerika samt lidt om det kommende projekt
”Familieliv på dybt vand”. Det viste sig, at være et godt valg, for ikke færre end 55
mennesker mødte op for at høre Lars og se de fantastiske billeder. – Mærkeligt nok
var der ikke nogen fra den potentielle gruppe på 100 ”tidligere spejdere”, som vi
havde skrevet til. Men da aviserne i omtalen ikke havde skrevet, at det var for denne
målgruppe, viste det så, at arrangementet havde stor interesse for mange andre, - ud
af de 55 var vel halvdelen gildefolk. Anni og jeg havde valgt, at traktementet skulle
være gratis for alle disse kommende gildebrødre, - det kunne man så alligevel nyde
godt af. Der var kaffe og brunsviger til alle, og det kan her røbes, at det var resten af
fødselsdags kagemanden til Zaxsez, der havde opholdt sig godt opbevaret i fryseren,
så nu gjorde den lidt gavn på denne måde.
Det blev en rigtig god aften, tusind tak Lars, - og efter kaffen fortalte Anni ganske
kort lidt om gildets arbejde. – Efterfølgende har vi faktisk snakket om, at vi nok ikke
skal være bange for at lave sådan lidt halv-offentlige arrangementer, bare for ”at vise
flaget”, men der bliver dog ikke gratis kaffe og kage en anden gang.
For at følge Lars og familien på Europas vandveje, kan det meget anbefales at gå ind
på ”Livet er godt folg os” eller ”lifeisgoodfollowus”, også på facebook vil der hele
tiden blive opdadateret. – Rigtig mange gode ønsker til Lars og familien, - vi glæder
os til at følge jer. –
Gildehilsen Birgit.

.
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Sct. Georgsgildehal den 24. april 2014. (ref.)
20 gildebrødre mødtes i Spejderhuset for at aflægge gildeløftet, høre Sct.
Georgsbudskabet og nyde gildehallen, hvor vi fik optaget to nye gildebrødre, og
endnu et velkommen skal lyde til Ulla og Lis.
Gildemestertalen tog udgangspunkt i Jannies tur med hunden rundt om vores søer.
Dels i Saxemarken, dels ved Svanesøen. Jannie fortalte, hvordan hun fulgte naturen
på disse ture, og ikke mindst nød hun denne årstid, hvor naturen eksploderede, det
blev mere og mere grønt for hver dag. Jannie nævnte også det flotte
blomsterarrangement med påskeliljer og tulipaner langs omfartsvejen og roste
kommunen for at have rykket op i beplantningen og renoveret stierne. Jannie havde
været rundt om Svanesøen samme dag, og der havde været meget for hunden at snuse
til der, hvor vi havde haft poster til Sct. Georgsløbet for spejderne dagen før.
Sct. Georgsbudskabet var i år skrevet af Karl Otto Meyer, der blev født 1928 i
Adelbylund ved Flensborg som en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Kort tid
efter han havde taget studentereksamen blev han indkaldt til det tyske militær. I
januar 1945 flygtede han til Danmark og tilsluttede sig den danske
modstandsbevægelse.
Karl Otto Meyer fortæller i budskabet, at han blev spejder og var med i
spejderorkestret Hejmdal i Flensborg, men som tiden gik, gjorde krigen et indhug i
rækkerne, idet de ældste blev indkaldt, så kun de yngste var tilbage. Orkestret
eksisterede under hele krigen – i Hejmdal troppen var der to patruljer, der havde et
normalt spejderliv – der var kontakt til de gule spejdere (DDS) i Danmark, og de var
med på lejre i Sandbjerg og ved Roskilde fjord. På disse lejre fik de indtryk af
forholdene i Danmark under den tyske besættelse. I 1943 blev skibsværftet i
Flensborg angrebet af engelske flyvere, men en bombe ramte et offentligt
beskyttelsesrum og dræbte 15 børn og 2 voksne. Der opstod problemer omkring
begravelsen af de omkomne børn, hvem skulle bære kisterne, fædre og ældre brødre
var indkaldt, og hvis de officielle ligbærere skulle bære, ville de efter nazistisk skik
”heile” ved graven. Det kunne spejderne ikke gå med til, så det blev aftalt, at
spejderdrengene skulle bære, men de måtte gå mange gange, der var 15 kister, og der
skulle 6 spejdere til hver kiste. De klarede det, men det var svært, og ingen af dem
har senere glemt denne dag. De mødte det evige problem: Var de rigtigt at være loyal
overfor det nazistiske Tyskland og acceptere kravet om pligtens bud for at bevare
retten til hjemstavnen.
Det var bl. a. dette, der førte til, at Karl Otto Meyer besluttede sig for at flygte til
Danmark. Han blev hjulpet af 2 spejdere, som han skylder stor tak for den risiko de
løb, - var de blevet taget, ville det sikkert have ført til dødsdom over dem alle tre.
Men hvorfor løb de denne risiko, dertil svarer Karl Otto Meyer: ”En gang spejder,
altid spejder”. Hjemmets antinazistiske holdning, og det han havde oplevet i Polen,
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hvor han så, hvordan polakkerne blev behandlet, gjorde at hans samvittighed sagde:
”Nej, nu er det nok”.
Karl Otto Meyer sender en stor og hjertelig hilsen til alle Sct. Georgsgilderne i
Skandinavien og slutter budskabet således: ”Måtte vi alle bestræbe os på at handle
efter vores egen samvittighed – også i kommende tider. Der er stærkt brug for
spejder- og gildeidealer i vores tid. Vær beredt”.
Efter Sct. Georgsbudskabet ønskede gildemester Jannie vores 25 års jubilar Keld
Nielsen tillykke med de 25 år i gildet og overrakte ham en lille opmærksomhed.
Bent Bak læste gildeloven, vi bekræftede vores gildeløfte og dannede broderkæde,
hvorefter gildehallen blev lukket.
I eftergildehallen serverede gruppe 2 kaffe og dejlig lagkage, og der blev der budt
velkommen til CARL, der skulle fortælle om sit liv som alkoholiker.
Carl fortalte, at han var født i en ganske normal familie på Vestlolland med 2 brødre
og i små kår. Han havde en god og kærlig opvækst, og der var aldrig spiritus på
bordet hverken i hverdagen eller i weekenden, kun ved festlige lejligheder. Carl drak
sig fuld første gang som 13-årig, det var i noget hjemmebrændt blommelikør (nogen
husker måske, at man ved hjælp af aktivt kul kunne omdanne sprit til spiritus). Ingen
opdagede det, men forældrene undrede sig dog over, han var så stille under
middagen. – Carl tog realeksamen og var indstillet til gymnasiet, men han kunne ikke
rigtig med matematik og russisk, så han kom i stedet i tømrerlære. Carl blev som 18årig optaget i hjemmeværnet og tog en masse kurser, bl.a. om sprængning og har
været med til en del sprængninger af bl.a. skorstene og siloer.
I 1973 udbrød Oktoberkrigen i Israel, hvor Syrien og Egypten angriber landet. Carl
besluttede sig for a melde sig som frivillig, men fik afslag for dog næste dag at blive
kontaktet af ambassaden med et tilbud at blive udsendt som frivillig, men han måtte
ikke fortælle om det. Carl sagde blot til forældrene, at han skulle på øvelse med
hjemmeværnet i Nymindegab, og den samme forklaring fik hans læremester, der dog
ikke var så glad for det, fordi svendeprøven var om en måned. I Israel oplevede Carl
et angreb af Syrerne, som han så selv beskød med det maskingevær, der var
påmonteret kampvognen, som han var med i. Dette satte sig dybe spor i Carl og blev
først bearbejdet efter 19 år. Indtil da havde han aldrig talt med nogen om det.
Carl fik en militærkarriere, der startede i Livgarden, og han opnåede at blive kaptajn.
I 1983 var Carl udsendt til Cypern, hvor der var let adgang til spiritus.
Carl havde mødt en pige, som han var blevet gift med, og de skulle have et barn, men
desværre gik noget galt ved fødslen, så barnet blev svært hjerneskadet og døde. Efter
dette begyndte det at gå skævt i ægteskabet, og det førte til skilsmisse.
”Kong Alkohol” fik mere og mere tag i Carl, og han fortalte faktisk, at der blev
drukket en del inde ved militæret. På et tidspunkt måtte Carl begynde at stå tidligere
op, så han lige kunne få en dram eller to, inden han skulle møde soldaterne, der ikke
skulle se, hvordan han rystede.
Carl fortalte detaljeret om sit liv ved militæret, og det var ikke småting, han havde
oplevet. Han var også på antabus mange gange, men faldt i gang på gang. Der havde
også været flere kvinder i hans liv, men det havde spiritus også gjort en ende på.
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Carl opsagde sin stilling ved militæret og havde en overgang arbejde dels i DSB dels
i postvæsenet, men det varede kun til hans misbrug blev opdaget.
Da militæret trak sig ud af Jugoslavien blev Carl, af en kammerat, spurgt om han ville
hjælpe ham med at lukke ned. Carl var jo ikke længere ved militæret men havde dog
nogle kompetencer indenfor administration, så han sagde ja til at hjælpe kammeraten.
Der var 30 soldater tilbage, og en dag skulle de på sprængningsøvelse i bjergene. Den
unge officer der skulle stå for det, vidste ikke så meget om sprængning, så Carl
indvilgede i at tage med på øvelsen. Det var i december måned, og de blev
overmandet af en voldsom snestorm, der gjorde, at de ikke kunne komme tilbage til
lejren i 3 dage. De var kørende i lette lastvogne, og kampvognene fra lejren var sendt
til Kosovo,
så der var ingen, der kunne komme dem til hjælp. Carl var kommet afsted i
sommeruniform og ”balletsko”, så det blev en kold og alvorlig affære, der viste sig at
komme til at koste Carl den ene fod, idet han fik forfrysninger, så den måtte
amputeres.
De seneste 10 år har Carl opholdt sig på forskellige forsorgshjem rundt omkring i
Danmark, men hele tiden røg han jo ud, når hans misbrug blev opdaget. Så måtte han
bo på gaden eller, hvad han kunne finde ud af. På et tidspunkt kom han til
Forsorgshjemmet Karlsvognen i Holbæk, her fik han og 3 andre hjælp, så de sammen
kunne flytte i et slags kollektiv, det ende desværre sådan, at en af de andre ikke fik
indbetalt,
hvad han skulle, og så kunne de ikke blive boende.
På et tidspunkt kom han til Saxenhøj, som i øvrigt betragtes som skraldespanden for
forsorgshjem, her blev han så også taget i at drikke. Så gik turen til
Sønderskovhjemmet, han var der i 2 år og hjalp til i køkkenet. Det var en god tid.
Han måtte dog tilbage til Saxenhøj på Fjordvang, (her må man ”drikke” på eget
værelse).
Her kom Carl i kontakt med en socialrådgiver, der hjalp ham til at flytte i egen
lejlighed, nemlig i Øster Ulslev, hvor der på det tidligere plejehjem er indrettet
boliger til brug for udslusning fra Saxenhøj, - det har vi jo kunne følge i aviserne,
som Carl sagde, at borgerne i landsbyen følte sig utrygge. Der blev afholdt nogle
borgermøder, og Carl deltog i et par stykker for at fortælle, hvem det egentlig var, der
boede på det gamle plejehjem. Der er tilsyneladende efterfølgende faldet ro på.
Her sluttede Carls foredrag, og desværre var der ikke tid til lige at summe lidt over alt
det, vi netop havde hørt. Klokken var blevet mange, - Carl havde holdt os i ånde i
næsten 2 timer.
En trist skæbne at en så velbegavet og velfungerende person skal ende som bums
(Carls eget ord om sig selv), og hvad er det så, der gør det? Er det de hændelser, livet
tilskikker en, er det presset i jobbet, - eller hvad søren sker der. Jeg har ikke svaret, måske har nogen af JER. Måske kan dette foredrag give stof til et gruppemøde, også
selvom alle ikke har hørt det.
Tak for en god og lang aften med noget at tænke over, - og undskyld, at jeg ikke har
formået at begrænse referatet, der var bare så meget at skrive om.
Hilsen Anni. Gr. 2.
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