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Månedens citat: 

 
” Jeg har ikke fejlet. Jeg har blot fundet 10.000 måder, der ikke virker.” 

- Thomas Edison (1847-1931) 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
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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


 

3 

 

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 

 
 

 

November  

10. DFH Landsindsamling 

12. Fødselsdagsgildehal 

23.+24. Grandage Julebazar 

26.-28. Opsætning Julebazar 

29.+30.  Julebazar 

29. Julemøde 

30. ”Flash mop” 

 

December 
Ingen arrangementer 

 

 

Fødselsdage 
 

1. december har to gilde-

brødre rund / halvrund fød-

selsdag. 

Merete Nilsson fylder 60 år 

og Leif Jørgensen 65 år 

 

Vi ønsker begge tillykke med dagen. 

 

JULEMØDE 2013  
 

Årets julemøde vil igen blive afholdt efter 

lukning af julebasaren fredag den 29. 

november efter, at vi har lukket julebazaren.  

Seneste tilmelding til Besse den 25. 

november. Husk det nu af hensyn til mad-

bestillingen.  

Vi kan allerede nu oplyse, at prisen for 

deltagelse bliver 70 kr. pr. person (ledsa-

gere er selvfølgelig også velkomne).  

Da julen jo er traditionernes tid bliver 

menuen også i år sildemad, smørrebrød og 

så lige en ost til afslutning. Som altid hører 

der en øl og en snaps med i prisen. 

Vi skal selvfølgelig også dyrke vores indre 

legebarn og spille om pakker – så hver del-

tager medbringer 2 pakker.  

 

Vi håber, at mange gildebrødre og ledsa-

gere har kræfter og lyst til at deltage i dette 

hyggelige møde - også selvom de fleste skal 

fortsætte arbejdet næste dag.  

 

På glædeligt jule-gensyn 

Gildeledelsen. 

 

 

Tur til Femø 

 
Naturlauget har planlagt en tur til Femø 

lørdag den 10. maj 2014. 

Det bliver en guidet gåtur på de nye van-

drestier på ca. 10 km. Med indlagt frokost-

pause. 

Sæt allerede nu X i kalenderen til denne 

skønne tur. 

Yderligere information kommer i liljen i 

april 2014. 

 

Susanne 

 

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

Kære Gildebrødre m/familie! 

 

Indbydelse til grandage 

23. og 24. november kl. 10-17 

 

Weekenden inden vor Julebazar slår vi os 

ned i ”de grønne pigers hus” og indtager 

dette frem til om onsdagen. 

 

Her arbejder vi med at fremstille dørkranse, 

adventskranse, gran- og mosting til kirke-

gården, lysdekorationer, kogleting, kurve 

og specielle adventsting samt kalenderlys-

dekorationer og små buxbomkranse  

 

I behøver ikke at have ”grønne fingre” for 

at kunne hjælpe til; der er mange forskellige 

arbejdsopgaver og har I bare et par timer i 

overskud, så er I også mere end velkomne 

 

Skulle I være i besiddelse af pæne kurve 

eller potter, så tag dem med 

 

Efterlysning: 

Mistelten, helst med bær 

Kristtjørn med røde bær 

(sorten uden tornede 

blade) 

giv mig et praj på for-

hånd, hvis du har adgang 

til disse og mulighed 

for at levere til årets julebazar 

 

Vi er i ”de grønne pigers hus”: 

lørdag d. 23. nov. kl. 10-17 

og søndag d. 24. nov. kl. 10-17  

 

Der er kaffe på kanden og en bid brød og en 

dram til frokost. 

 

Evt. efterfølgende arbejdsdage aftales. 

 

Vi ses og glæder os til nogle hyggelige 

”arbejdsdage” på granværkstedet. 

 

med STOR og meget tidlig julehilsen 

Ilse  ( 54 78 23 22 / 51 91 02 40 ) 

 

Kære gildebrødre. 

 

Nu nærmer tiden sig, hvor der igen er brug 

for mange gevinster til 

tombolaen.  

Det er ganske frivilligt, 

men hvis du har en 

ting, som du kunne 

tænke dig at donere til 

tombolaen, ja, så tager jeg gerne imod. Slå 

lige på tråden, hvis du vil træffe mig 

hjemme. 

 

Med gildehilsen 

Gutte (61 54 38 73) 

 

 

Julebazar i Qvades gård 2013 
 

er en af årets helt store opgaver.  

Den afholdes 

fredag den 29. november fra 15:00 -18:30 

og 

lørdag den 30. november fra 10:00 - 

13:00 
Men forinden er der meget, der skal på 

plads. 

Lauget vil - som de plejer - sende materiale 

med oplysninger om vagtplan, tovholdere 

og praktiske oplysninger i god tid før baza-

ren. 

Jeg glæder mig til samværet i nogle travle 

og hyggelige dage. 

 

Med julegilde hilsen  

Vibeke 

 

 

 
DFH  

Landsindsamling 

den 10. november 

Meld dig som ind-

samler på  

www.flygtning.dk 

eller 

tlf. 33 73 51 11 

 

 

http://www.flygtning.dk/
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Fellowshipday 2013 
 

Den 23. oktober samledes ca. 70 gilde-

brødre og ledsagere i Lolland Kommunes 

administrationsbygning i Maribo. 

Årsagen var, at ISGF - International Scout 

and Guide Fellowship – to dage senere 

havde 60 års fødselsdag. 

 

 

Aftenen startede med vandrehal i bygnin-

gens smukke forhal – et fantastisk glas-

overdækket rum med flot murerhåndværk 

og mange detaljer. 

Da herolden kaldte til gildehal, gik vi ind i 

en anden del af forhallen, der var flot stillet 

op med mange stearinlys – blandt andet et 

bord med 60 lys. 

Gildehallens tema gik over ISGF´s organi-

sation, historie og formål.    

Elfi Jansen holdt fem minutters Sct. Georg. 

Hun talte om nogle af de venskaber, hun 

havde haft igennem livet. Hun nævnte f.eks. 

hun i efterkrigstiden mødte nogle 

flygtninge. Hun har ikke set dem i siden, 

men hun betragter dem stadig som hendes 

venner og tænker ofte på dem. 

En flot tale, som jeg vil prøve at skaffe og 

sætte på Maribo gildets hjemmeside under 

referater. 

Eftergildehallen forgik i personalekantinen, 

hvor vi blev trakteret med en dejlig let 

anretning.  

Under kaffen – med gammeldaws æblekage 

– fik vi en orientering om Grænseforenin-

gen. Det var generalsekretær Knud-Erik 

Therkelsen, der meget engageret og under-

holdende under mottoet "For en åben 

danskhed", fortalte om hans arbejde i for-

eningen. Han var i perioden 1992 til 2003 

den første forstander på Højskolen Øster-

søen. Den blev indrettet i det tidligere Hotel 

Hvide Hus, beliggende ved Aabenraa Fjord, 

og dens fokus på det dansk-tyske naboskab 

bragte ham til Grænseforeningen. 

Han kom selvfølgelig også ind på hele 

grænselandets historie fra krigen i 1864 via 

genforeningen i 1920 til verdenskrigene. 

Det hele var meget interessant, og det blev 

ikke ringere af Knud-Erik Therkelsens gode 

taleegenskaber. 

Tak til Distriktet og Maribo for en rigtig 

god aften. Jeg tror ikke, at der var nogen, 

der fortrød, at de brugte en aften på dette 

arrangement. 

/ tba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal 
12. november 2013. 

 

Kulturelt Laug og gildeledelsen har hermed 

fornøjelsen at invitere gildebrødre med 

ledsager til vores årlige fødselsdagsgilde-

hal. 

Vi mødes på Maribo Frivillighedscenter kl. 

19.00 

Det koster 70 kr. at deltage i denne som 

altid stemningsfulde aften. 

Efter gildehallen serveres en let anretning 

efterfulgt af kaffe og lidt lækkert til kaffen. 

Drikkevarer købes som altid til rimelige 

priser. 

Eftergildehallen vil blive afviklet med et 

noget anderledes, men ikke mindre mun-

tert indslag.  

Tilmelding senest den 4. november til 

Besse 

 

Med stor gildehilsen 

Kulturelt Laug 
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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  

 

1. og 2. Gilde, Nykøbing Falster holder fødselsdag 
Vi har modtaget indvitation fra 2. Gilde - 

Invitation til Fødselsdagsgildehal. 
Det vil glæde os at se Gildebrødre med ledsagere fra 1. og 2. Gilde  

til Fødselsdagsgildehal den 7. november 2013 kl. 19.00  
i KU-DU hytten på Poul Martin Møllers Vej 6B. 

 

Efter Gildehallen serveres Fødselsdagslagkage. 
Alm. påklædning. 

Med venlig Gildehilsen 
GRP 3, 2. Gilde Nykøbing F. 

 

Tilmelding senest fredag den 1. november til Kjeld på 
mail: kjeldmik@post7.tele.dk eller tlf. 21 77 77 11. 

Pris pr. deltager kr. 50,00. 
 

   
En god aktivitet for Gilde, Clan og enkeltpersoner kunne være – 

Der startes i år fra spejderhuset på Poul Martin 
Møllersvej 4, med start fra kl. kl. 9-11. 
Der er korte og lidt længere ruter. 
Vi er nogle der har valgt den korte rute, m. børn! 
 
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 

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

”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, november 2013 

 

Torsdag d. 7. november: Fødselsdagsgildehal kl. 19.00. 

Søndag  d. 1. december: Julemærkemarch (ta’ og gå med)! 

Onsdag d. 4. december: Julestue kl. 18,30. 

 

 

 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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,  

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender:                                                                                                                                                                          
                              
     
       

            7. Fødselsdagsgildehal             3.  Julemøde 

                gpr. 3 arr. grp. 2 ref.             gpr. 4 arr. grp. 3 ref.                       

 

 

 

 

Gildemødet d. 8/10/13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var en gruppe gildebrødre, som mødtes på P-pladsen ved Føtex, vi skulle på et besøg 

hos Alfa Laval i Nakskov. Nogle vidste hvad navnet stod for, andre vidste lidt nogle slet 

intet (bl.a. undertegnede). Det er et svensk ejet firma, med forgreninger i flere kontinenter. 

Der var afdelinger i Norden, Nord og Sydamerika, Indien, Asien, USA og Frankrig. 

Christian modtog os i firmaets aula, hvor gildebrødre fra andre gilder var mødt, der var en 

udstilling af nogle af firmates produkter, som der blev fortalt om. Vi fik serveret kaffe og 

kage i deres kantine, her blev der fortalt endnu mere, om hvad og hvor meget de 

producerede og til hvem. Det blev fortalt at firmaet var svenskejet, startet i 1883 og 

producerede filtre til forskellige produktions enheder. Skibsfarten, medicinalindustrien, 

selvfølgelig stadigvæk til landbruget, ja selv til alkoholindustrien samt til vandrensning og  

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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meget mere. I Nakskov arbejder der flere fra andre lande, derfor er arbejdssproget 

Engelsk, men der bliver taget højde for det danske sprog også, der er mulighed for at 

deltage i diverse kurser, for bl.a. At forbedre skrive/tale, samt andre kurser der forbedre 

medarbejderens potientale. Der var ved gennemgangen, mulighed for at møde to af 

medarbejderne, de gav sig ligesom Christian tid til at snakke med os, har du/ i fået lyst til 

at vide mere, så er der mulighed for, at besøge hjemmesiden www.alfalaval.dk. Der var 

også noget at se på for kunst interesserede, diverse malerier, samt den meget flotte 

mosaikskulptur. En stor tak skal lyde til Christian Halling og de to medarbejdere, fordi de 

tog godt imod vores besøg, en tak også til gruppe to for deres initiativ godt gået.  

På gruppe 1`s vegne Susanne N. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søndag d. 10. november 2013, samler gildebrødre ind til Dansk flygtningehjælp. 

Her i Nykøbing F. og Sydfalster det vil sige, Idestrup, Væggerløse og Gedser. 

Årets indsamling skal gå til Myanmar, DR Congo, Sydsudan og Syriske flygtninge 

hvor krige, konflikter, tørke og sult tvinger folk til at forlade deres hjem og 

flygte ud i uvisheden. Selv om vi er mange aktive gildebrødre ved udleveringen 

af raslebøsser og som medhjælper i banken mangler vi stadig indsamler så 

tag dine venner, naboer og børn med ud at gå denne dag. Du kan tilmelde dig  

til mig på 20 938 528. På gensyn d. 10. november 2013. 

 Mona J.  

http://www.alfalaval.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 NOVEMBER: 
06. Gildemøde. 

09. Skovtur med Naturgruppen. 

10. Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling. 

23/24. Julemarked i Hallen. 

25. Telefonkædernes Julestue. 

Og i DECEMBER: 
04. Julestue. 

24. Jul for enlige. 

   

GILDEMØDE 
Den 6. november kl. 19.30 på Saxenhus. Kriminalassistent Linda Sommer vil fortæl-

le over temaet ”Mit liv 

som politibetjent i 

Grønland”, og der er 

ingen tvivl om, at det er 

en spændende del af 

Lindas liv, vi skal høre 

om. Der vil være kaffe 

og æblekage samt øl og 

vand til rimelig pris. 

Gruppevis tilmelding 

til Lilian på 54757022 

eller på 61787022 se-

nest søndag den 3. no-

vember. Vi håber at se 

rigtig mange gildebrød-

re/fæller denne aften,   

hvortil spejderledere og 

gruppestyrelse også er inviteret. 

Gildehilsen Gruppe 3. Lilian.   
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SKOVTUR/JULETUR. 
Den 9. november er der juletur i skoven. Vi 

mødes ved Stenskoven, Strandhuse, Hor-

belev kl. 10. Vi går en dejlig frisk tur gen-

nem skoven, hvor der vil være mulighed 

for at finde naturting til juledekorationer 

m.m. Vi drikker den medbragte kaffe ved 

tilbagekomsten. Håber I snakker om det og 

evt. arrangerer samkørsel.  

Hilsen fra Naturgruppen – Anne-Birthe.  

 

 

 

 

 

 

 

DANSK FLYGTNINGE-

HJÆLPS Landsindsam-

ling. 

Søndag den 10. november skal vi ud at 

samle ind til Dansk Flygtningehjælp, og 

temaet i år er ”Det kan være farligt at 

blive hjemme”. Stuefugle sender årligt 

ca.25 danskere på skadestuen, samtidig 

er 45,2 mio. mennesker i verden på flugt 

fra hus og hjem, så der er i hvert fald to 

gode grunde til at gå på gaden den 10. november. – Ring til Birgit og Jørgen på 

54704161 og giv besked, hvis I vil samle ind et par timer søndag den 10. – Man skal 

møde i vores lokale på Saxenhus mellem kl. 9.30 og 10, så får man udleveret ind-

samlingsbøsse og rute, (man får også kaffe) og man skal være tilbage senest kl. 13. -  

Sct. Georgsgilderne er på landsplan indsamlingskoordinatorer, og det er selvfølgelig 

landsgildets ønske at præstere et godt resultat overfor Dansk Flygtningehjælp, det er 

også VORES ønske, så vi håber, der melder sig indsamlere til så mange ruter som 

muligt. 

 Med koordinatorhilsen                                                                                                                                                                                                                                                   

Jørgen og Birgit.  
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JULEMARKED i Sakskøbing Sportscenter. Den 23/24. no-

vember. Om lørdagen kl. 10-17 og om søndagen kl. 10-16. Sct. Georgsgildet er 

aktivt involveret, det vil sige, dig og mig og hele familien, datoen har vi jo for længst 

reserveret, og efterhånden som planerne tager form, kommer der mere information.  

Novemberjulehilsen Birgit (tovholder). 

 

TELFONKÆDERNES JULESTUE. 

Mandag den 25. november inviteres kædedeltagerne til hyggelig jule-

stue på vandrerhjemmet, hvor der bliver sunget, snakket og hygget. Og 

som noget nyt prøver vi i år at spille bankospil om de forskellige gaver. 

Julestuen er en god tradition, hvor kædedeltagerne får lejlighed til at 

hilse på hinanden udover den lille daglige morgensnak.- Samtidig får 

både kædeledere og hjælpere også snakket lidt med deltagerne på kæ-

derne. 

Gildehilsen Keld Nielsen.  

 

 

DECEMBER 
byder på Gil-

dets Julestue. 
Gruppe 4 har for-

nøjelsen af at in-

vitere til julestue 

onsdag den 4. de-

cember kl. 18.30 i 

Lions Hus på Fa-

briksvej. Vi vil sørge for lidt julemad 

samt kaffe til rimelig pris. OBS: Med-

bring drikkevarer. – Der vil blive kon-

kurrence, så vi på ærlig vis kan finde ar-

rangør af næste års julestue, et par julesange vil heller ikke mang-

le. Sæt stort X i kalenderen og vi beder om gruppevis tilmelding 
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til Peter på 54705659 eller k.dahl.p@gmail.com senest den 20. 

november.    

Hilsen Gruppe 4, Peter.  

 

 Sydhavsøernes Frugtfestival fik en flot 2. plads i regionens sund-

hedskonkurrence, hvilket foruden den store ære betød en kontant gevinst 

på 15.000 kr. Stort tillykke til alle jer fra alle os, - og her på siden kommer 

så lige en håndfuld billeder fra vores egen stand og børneaktivitet. Det er 

Ilse og Wandy fra Maribogildet, der har sendt dem til mig, det var rigtig 

dejligt, så Liljens læsere kan glæde sig over dem. Hilsen Birgit.  
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