
Liljen 
 

  

    65. årg Oktober 2013 Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for 

hans manerer. 

Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk 

filosof 

http://da.wikiquote.org/w/index.php?title=Charles-Louis_de_Secondat_Montesquieu&action=edit&redlink=1
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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 

Vi oplevede en særdeles flot optakt til Landsgildetinget, 

da Dannebrog ”faldt” ned fra himlen, dog ved hjælp af et fly  

og faldskærmsudspringere, da vi var til LGT 2013 i weekenden  

20-22. september på A P Møller skolen i Schleswig. 

Foto fra Flensborg Avis: Facebook/Flenborg Avis 

 

GM og GK fra 2. Gilde Nykøbing F samt undertegnede  

deltog, og havde fuldmagter med fra de øvrige gilder. 

Der var god brug for alle stemmer, da der var valg 

til flere poster, se den nye Landsgildeledelse nedenfor. 

 

A P Møller skolen var en perfekt ramme til LGT 2013,  

Skolen blev indviet i september 2008 og er nu det 

det danske mindretals 2. gymnasium i Sydslesvig. 
http://www.apmoellerskolen.org/ 

 

Der var tre forslag at stemme om: 

1. Lovforslag vedr. ændring af funktionsperioden for Landsgildeledelses medlemmer, 

så der er muligt at sidde mere end seks år, dog ikke med samme funktion. 

     Blev vedtaget. 

 

2. Forslag om landsgildeting hvert år. 

Blev forkastet 

 

3. Forslag om æresmedlemmer under Landsgildet. 

Blev forkastet 

 

Handlingsplanen for de næste år blev godkendt, den ses som selvstændig skrivelse! 

 

Valg til Landsgildeledelsen blev lidt dramatisk, da Lone Erkmann havde tilkendegivet at hun 

gerne vil fortsætte endnu 2 år, efter at forslag 1 var blevet vedtaget. Som I ved havde 

Karsten Barfoed stillet op, og i dagene op til LGT 2013, havde også Helmut Werth fra 

Flensborg Gildet stillet op til posten som LGM.  

http://www.apmoellerskolen.org/
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Ved afstemningen fik Karsten Barfoed 18 stemmer, Lone Erkmann og Helmut Werth 

næsten lige med hhv. 80 og 83 stemmer, derfor blev der omvalg mellem disse to – som 

faldt ud til fordel for Helmut Werth, som derfor blev ny LGM. 

 

 

Landsgildetinget sluttede søndag eftermiddag med en indsættelsesgildehal, hvor den 

afgående Landsgildemester Lone Erkman indsatte de fire nye landsgildeledelses-

medlemmer. 

 

Og her ses så landsgildeledelsen for 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fra venstre: LGUS Peter Skræ - LGIS Anne Haastrup-Nielsen - LGK Johan Evensen 

                          LGM Helmut Werth - LGS Paula Mikkelsen -  LGPR Ole Rafn. 

 

Næste Landsgildeting i 2015 kommer til at foregå i Gøngernes Distrikt, nærmere bestemt i 

Køge som fremlagde et flot forslag, som blev godkendt. 

 

Med stor gildehilsen 

DGM 
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 Planer for perioden 2013 – 2015.  

Mod nye horisonter.  
 
 

 Grundlag  
At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.  
”Kendskab til Gildebevægelsen” arbejdstitel på kurser/møder, der kan 
erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder.  
 

Udvikling  
Forbedre kvaliteten i arbejdet.  
Ledelseskurser - med indlagt begejstring.  
Udvikle kurser (PR, IT, foto mv.).  
Synlighed indadtil .  
Synlighed udadtil.  
Alle uddelinger fra lokale gilder sker samme dag (f.eks. 23. april).  
 

Aktiviteter  
Rejsehold – mentorer.  
Netværksgrupper (på landsplan og i distrikterne).  
 

Samarbejde  
Samarbejdet på landsplan med andre organisationer.  
Internationalt.  
Nordisk træf i 2015.  
Deltagelse i WCONF i Australien oktober 2014. 

 

Der foreligger en 6 siders handlingsplan, med uddybning af hvert enkelt 

punkt. 

Se mere på: http://sct-georg.dk/ 

 

 

http://sct-georg.dk/
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 Fellowship 2013. 
 

 

Dette års Fellowship afholdes i Maribo – 
ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013. 

 
Program for aftenen: 

 
Kl. 18,30    Ankomst til Administrationsbygningen i Maribo – indgang fra 

Museumsgade/Brovejen. Parkering på personaleparkering, Museumsgade 

eller på p-plads bag Folketidende (det tidl. Posthus). 
 

Vandrerhal 
 

Kl. 18,45    Gildehal v/distriktsledelsen. 
 

Kl. 19,30    Spisning af 2 retters menu – pris kr. 85 (dækker menu + kaffe). 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 

Kl. 20,30    Foredrag om Grænseforeningen v/generalsekretær Knud-Erik Therkelsen. 
 

Der serveres kaffe under foredraget. 

Kl. 22,00    Afslutning. 

Tilmelding fra gildebrødre og ledsagere sker gildevis til ”Besse”, Maribo gildet 

SENEST DEN 7. OKTOBER 2013. 
 

Vi håber at se rigtig mange gildebrødre og deres ledsagere fra hele distriktet. 

Med gildehilsen 

Maribo Gildet 
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På opfordringer fra flere bringes hermed opskriften 

på anderledes, sunde, lækre og velsmagende knækbrød. 

  

Velbekomme 

Villy Grønlund Hansen,Rødby Gildet. 

 

Knækbrød. 
 

1 dl græskarkerner 

1 dl solsikkekerner 

1 dl hørfrø 

1 dl sesamfrø 

1 dl havregryn 

3 ½ dl mel 

2½ dl vand 

¾ dl olie 

2 tsk. salt 

½ tsk. bagepulver 

 

Dejen røres sammen og deles i 2 lige store portioner. (passer til 2 plader). 

Rul dejen  tyndt ud mellem 2 stykker bagepapir og fjern det øverste lag 

papir. 

Dejen ridses i passende størrelse med en skarp kniv. 

Bages ved 180 grader i ca. 15 min. – de skal være svagt lysebrune. 

 

God fornøjelse 
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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 

 
 

 

Oktober 
23. Fellowshipday 

 

November  

12. Fødselsdagsgildehal 

23.+24. Grandage Julebazar 

26.-28. Opsætning Julebazar 

29.+30.  Julebazar 

29. Julemøde 

30. ”Flash mop” 

 

 

Fødselsdage i oktober 
 

3. Anne Kristjansen – 

80 år. 

29.  Elfi Jansen – 75 år 

 

Vi ønsker begge tillykke 

og kipper med flaget. 

 

 

60 års Fellowship 1953-2013.  
 

Dette års Fellowship afholdes 

  

ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 

 

 i Administrationsbygningen i Maribo. 

Se indbydelsen på distriktets sider forrest i 

bladet.

Gretis 40 års gildejubilæum 
 

Torsdag den 13. september 1973 blev Greti 

optaget i Sct. Georgs Gildet i Maribo. 

Nøjagtig 40 år senere var gildebrødre fra 

Maribo Gildet (og også nogle udefra) sam-

let igen, selvfølgelig for at fejre Gretis   

gildejubilæum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejsehuset i Spejdervænget var fyldt til 

sidste plads, og snakken gik livligt over 

bordene - mest om "Gamle dage".  

Gildemester Victor, Ilse og Torben talte for 

Greti, og alle tre kom de ind på hendes 

store engagement i gildet. 

 

Hvis man regner med, at Maribo Gildet har 

fire gildehaller årligt, kommer man hurtigt 

til det resultat, at Greti har deltaget i ca. 160  

gildehaller. Derudover også en hel del i 

distriktet og i andre gilder. Hun fortjener et 

Tjikkerlikker, og det fik hun. De velsmurte 

sandwich gled ned ved det helt igennem 

fine arrangement. 

Greti takkede for dagen, og var meget rørt. 

 

/ tba 

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 

E-Mail: osscout@gmail.com  

 

 

Gildemødet i Næstved blev en rigtig hyggelig aften, hvor Anja havde lavet en 
rigtig god gryderet, kaffe og kage – dejligt. Vi snakkede lidt landsgilde, træf, 
”Amagerhus” og alverdens andre ting – Tak til Anja og Espen for denne 

minderige aften!  
 

Fellowshipday onsdag den 23. oktober holdes i Maribo, Vi må lige kontakte 

hinanden vedr. tilmelding og evt. samkørsel, jeg håber der er flere der vil med! 
OS 
 
 
 

Vi har modtaget - 
 

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. 
 

   

 
 
 

”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, oktober > 2013 

 

Onsdag d. 23. oktober: Fellowshipday i Maribo, se under Distriktet! 

 

Torsdag d. 7. november: Fødselsdagsgildehal kl. 18.30. 

 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
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,  

 

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender:                                                                                                                                                                          
                              

     
       

            8.  Gildemøde 

                 grp. 2 arr. grp. 1 ref.                                                                                                                                       
           23. Fellowship day, Maribo       7. Fødselsdagsgildehal 

                                                                  gpr. 3 arr. grp. 2 ref. 

 
Gildemødet den 8. oktober kl. 19,00 

 

Vi skal på virksomhedsbesøg hos:  Alfa- Laval, Stavangervej 10,  4900 Nakskov 

 

Nye afbud og tilmeldinger til Lis Halling, gruppe 2  halling@post.tele.dk  eller 54148621 

 

 

 

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. 

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:halling@post.tele.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:cegeskovp@gmail.com
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   Sct Georgs gildet i Rødby 
 

Liljen august 2013 

 

Lokalredaktør: 

 

Anette Hvidsten   Tlf. 22584199 

Byhavevej 10 

4970 Rødby 

 

E-mail:   anetbagg@gmail.com 

 

Gildemøde den 29 august det første møde i 

det nye gilde år, og efter en upåklagelig 

sommer med masser af varme og sol. Vi var 

til mødet mødt 16 gildebrødre. 

 

Aftenen startede med en rundvisning på 

Rødby gårds område hvor  Annemarie  fra 

Lokal historisk Arkiv  fortalte levende om 

institutionen. Som hun  hvad  oplevet den, 

eller historier som hun havde hørt fra sine 

forældre eller kolleger. Hun fortalte om de 

overfyldte sovesale, hvor sengene stod så tæt, 

at de måtte flyttes, når gulvet skulle vaskes. 

En stærk kontrast til forholdene i dag.   

 

Hun kom ind på hvordan der var uhyre stor 

forskel på de enkelte patienters intelligens, 

nogle kunne læse og regne, og de irettesatte 

plejerne, hvis de gav   vedkommende forkert 

medicin. Hun fortalte om, hvordan hele 

institutionen i gammel tid var afspærret med 

hegn og mur, og at porten blev lukket og låst 

hver aften kl. 2300. 

 

Hun fortalte morsomme og alvorlige 

anekdoter om mennesker hun havde mødt, 

eller havde fået fortalt om. Hun nævnte bl. a. 

den store grad af  selvforsyningsheld Rødby 

gård havde med gartneri, landbrug og   

hønsehold. Hønsehuset blev dog tidlig 

nedlagt, da grunden hvorpå huset lå, skulle 

bebygges med en elevbolig.  Ja, hønsene blev 

skiftet ud (med andre høns) til fordel for 

elever. 

 

Aftenen fortsatte i Willers gaard, her 

festligholdt vi Oves 40 års jubilæum, med tale 

af gildemesteren og en rigtig god middag, 

men en uskik er det at maden skal vente så 

længe, klokken blev halv ni inden dem blev 

serveret. 

 

Ja, vi er nogle mennesker, der helst skal have 

mad punktligt, altså på samme tid hver dag, 

for at kunne styre blodsukkeret. Det resulterer 

så i, at man spiser inden vi går til møde, og vi 

spiser igen efter mødet, og det kan vi heller 

ikke tåle. 

 

Gildemesteren roste fortjent Oves måde at 

være gildebroder på. Og han sagde blandt 

andet:  ”Ove har altid gennem sit gilde liv,  

tage opgaver  på sig, og der er næsten ikke det 

embede i gildet, han ikke har beklædt, han har 

blandt andet lavet mange finurlige ting til 

julemarkedet”. Ligeledes nævnte 

gildemesteren hams møde pli, som sikkert 

næppe overgås af andre i gildet.         

 

 

Kommende møde: 
 

Gildehal den 09 oktober kl. 1930 i Willers 

gaard. 

 

Bemærk datoen:  
 

den 24 oktober hvor der afholdes Fellow Ship 

day. Arrangør distriktet se averteringen om tid 

og sted i Liljen.   

 

 

 

                    
             

mailto:anetbagg@gmail.com
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: 

bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i OKTOBER: 
23. Fellowshipday. 

Og i NOVEMBER: 
06. Gildemøde.   Æblemosaik. Frugtfestival 2013. 

09. Skovtur med Naturgruppen. 

10. Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling. 

23/24. Julemesse. 

 

FELLOWSHIP-DAY. 
Det er den 23. oktober i Maribo. I vores den ”lille lilla” står der den 24., men det ER 

altså den 23. at arrangementet afholdes. Læs mere på Maribo eller distriktets sider,   

og da vi i Sakskøbing ikke har andre ting programsat til denne måned, vil det være 

oplagt, at grupperne finder ud af sammen eller på tværs at deltage. Jeg har set, at det 

er redaktøren, der skal referere, så mon ikke jeg bør komme. – Hilsen Birgit. 

 

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

fortælle 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 senest søndag den 3. november. Vi håber at se rigtig 

mange gildebrødre/fæller denne aften, hvortil spejderledere og gruppestyrelse også er 

inviteret. 

Gildehilsen Gruppe 3. Lilian. 

 

SKOVTUR/JULETUR. 
Den 9. november er der juletur i skoven. Vi mødes ved Stenskoven, Strandhuse, 

Horbelev kl. 10. Vi går en dejlig frisk tur gennem skoven, hvor der vil være 

mulighed for at finde naturting til juledekorationer m.m. Vi drikker den medbragte 
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kaffe ved tilbagekomsten. Der er jo god tid endnu, men da det foregår tidligt på 

måneden, har vi det med her i oktober, så grupperne evt. kan arrangere samkørsel. 

Hilsen fra Naturgruppen – Anne-Birthe 

 

 

Loppemarked den 7/8. sept. (Ref.) 
Loppemarked – ja sikken et marked …. Det er en fantastisk oplevelse at få lov at 

være med til, og i år med det skønne vejr det var, må det vel siges at være noget af en 

SUCCES, i hvert fald, hvad vi har forstået. – At stå der lørdag lidt før kl. 12 med alle 

antenner ude, og så se folk komme styrtende, det kan ikke beskrives, det skal opleves. 

Og når man tænker på, hvordan det har set ud ugen igennem med læs efter læs, der 

bare kom ind og skulle stilles op, så det kunne tage sig bedst ud, ja så må man 

imponeres. Faktisk var der også flere, der kom og sagde, det hele så flot og 

overskueligt ud, det kan man jo godt lide at høre.   

Hele stemningen og aktiviteten fra spejdere, ledere, forældre og alle andre slags 

hjælpere (bl.a.sådan nogen som os), det er rigtig hyggeligt, og heldigvis holdes 

gejsten oppe, så man er klar, når posesalget går løs søndag middag. Køkkenting og 

juleting kan godt regne med os til næste år. – I samme referat nævner vi lige at 

Gildets Cafè også gik rigtig godt, og som sædvanlig tak for alle lagkager og andet 

hjemmebag, ellers kunne det jo ikke lade sig gøre. – 

Loppehilsen Birgit og Jørgen. 
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Fotografi ”lånt” hos spejderne v/Line. 

 

 
 

Frugtfestival 
Man havde ikke lovet det bedste vejr, men da vi mødtes ved ”teltet” kl. 8,45 var det sol og 

lunt. Der var livlig aktivitet alle steder. 

Vi fik læsset af bilen inden kl. 9,00 og fik parkeret nede bag Apoteket. 

Der var allerede mange flotte dekorationer og der kom flere. Vi havde næsten ikke plads til det 

hele – det så flot ud, alle efterårets farver og mange flotte fantasier. 

Vi var Bente – Lis og jeg Lilian til lørdagssalget. 

Kl. 10,00 summede det af mennesker og vi fik travlt i boden. 

Det begyndte at tynde ud i dekorationerne så vi måtte have kasserne under bordet frem, og 

der var flere der kom med ”varer”. 

Hen på dagen kom der flere mennesker – vejret var dejligt – en smuk septemberdag,. Når den 

er bedst – høj sol og varmt. 

Der blev ved med at komme mennesker – det blev en KANON dag – på alle måder, og for alle 

boderne. 

Da vi lukkede butikken ved 17,00 tiden var der kun få mennesker – nogle af boderne havde 

udsolgt – og måtte lægge et skilt hvorpå der stod ”Nye varer i morgen” 

Også vi havde solgt godt. Vi havde samlet de sidste dekorationer på 1 bord + havde solgt for 

ca. 2.800 kr. Flot. Boden stod lige i ”smørhullet” 

Søndagen bød på lettere gråvejr – Jane, Jannie og Inger havde ikke mange varer, men det 

ville være dejligt hvis vi fik udsolgt. Der kom 2 store byger der lagde Festivvalen næsten øde, 

så salget om søndagen blev lidt over 500,00 kr. 

Men det hele giver et pænt overskud.  

Alt i alt 2 sjove og hyggelige dage. 

På gruppe 3’s vegne 

Lilian 

 

Aktivitetsboden 
Ib, Jørgen, Birgitte, Lotte og Hanne Mette stod for at aktivere børnene med en smage – lugte – 

høre og balance konkurrence – de fik (børnene) er diplom for at deltage – det blev en fin dag – 

alle hyggede sig – mest om lørdagen. 

Det hele regnede desværre væk om søndagen – alt blev vådt – da det foregik undert åben 

himmel. 

Måske man skulle have et telt næste år ?? 

Et spændende arrangement hvor både børn og de voksne morede sig. 

På gruppe 3’vegne 

Ib 

 Tak til Birgit som have forberedt alt hvad der skulle bruges. Tak.   

Sten, Peter og Kirsten arbejdede på frugtfestivalen som frivillige hjælpere. 
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Stor tak for jeres indsats. Dejligt at se gildet repræsenteret. Birgit (tovholder). 

 

 

Og så blev der plantet frugttræer. 

I motionsgruppen havde vi snakket om noget,  

der kunne afskærme bænkebideren mod bagfra 

.kommende angreb. Mary-Ann fik den gode 

idé, at der kunne plantes frugttræer, når der 

skulle være frugtfestival, og hvem andre end 

Claus Meyer skulle gøre det. Som tænkt – så 

gjort. Og vores gode veninde projektleder  

Karin Hvidtfeldt fik ”ham” til det, og således 

gik det til, at vi fik plantet to fine guldborgæble 

træer, og i skrivende stund står de der da 

endnu. – Godt nok syntes Krolferne, det var et 

underligt sted at plante frugttræer, men da de 

fik forklaringen, kunne de godt ”se formålet”. 

 

 

 

 

Far og datter i smukt samarbejde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men far kan jo også nøjes med at se på.   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulerne blev også prøvet. 
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Tekst: Birgit. 

Fotos: Lars Simonsen.    . En god afslutning på en dejlig frugtfestival.    

 

  Den nationale FRIVILLIGDAG, det er som 

bekendt den sidste fredag i september. 

Og her i Sakskøbing var vi da særdeles frivillige, på Saxenhus havde vi 

arrangeret pensionist-cafè, som Annelis refererer fra. Desuden har STEN 

virkelig arbejdet for en ekstra Kræmmerdag, med rigtig god opbakning fra de fleste 

af de kræmmere, som er på Rådhustorvet sommeren igennem. 

Sct. Georgsgildet havde sit helt eget KRÆMMERSTADE, det var Jannies 

Projekt med god hjælp fra Jane P. Og minsandten om ikke de to piger omsatte for 

næsten 2000 kr. Virkelig flot – det var effekter fra Jørgen Brugs og noget fra 

Nedertorp samt strikkestrømper og andre ting fra vores lager. 

Det var en fin sensommerdag og som et festligt punktum trak tambourkorpset op i 

gaderne og gav flere små koncerter i bybilledet. 

Godt gået Sten – KRÆMMERDAG i frivillighedens tegn. 

Red. Hilsen Birgit.   

 

Pensionist-Café (ref.) 
I forbindelse med den ekstra 

Kræmmerdag på Rådhustorvet havde 

Sct. Georgsgildet 

inviteret byens 

pensionister/efterlønnere til hyggeligt 

samvær på Saxenhus. 

30 pensionister havde taget mod 

tilbudet og mødte frem kl. 10. Lone 

fra Gruppe 1 

bød velkommen og især en velkomst til Lars, Suzie og 

datteren Liva. Sønnen Tiuri var i skole. – Familien 

havde i vinteren 2012/2013 foretaget en rejse startende 

i USA, 

videre til Peru, Bolivia, Chile og Argentina. De 

startede turen som back-packere med telt i rygsækken, 

har kørt med lokale busser, sejlet, kørt i lejet 

autocamper samt fløjet den lange vej tilbage til 

Danmark. 

Lars har taget en imponerende billedserie fra turen, 

hvor de har mødt bjørne i Peru, set det rige fugle- og 

dyreliv ved fattigmands Galapagos, - med flyver set 

fantastiske tegninger/linier lavet på jorden for mange 

hundrede år siden.  

Har zipplined over Den Hellige Dal. Lars har besteget 

Titjani Bjerget i 6075 m højde – alle fire har vandret 
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gennem verdens dybeste dal. Har holdt jul tæt ved den store saltørken. I Chile set 

verdens højest beliggende geyser. Farverige huse i Valparaiso. 

Været i nationalparker. Har mødt mange spændende mennesker, - de fleste meget 

imødekommende. På det sydligste punkt i Argentina (Sydamerika) set den største 

koloni af kongepingviner og en enkelt kondor 

med et vingefang på 3 meter. 

En time inde i foredraget serverede Gruppe 1 

kaffe med lækkert bagerbrød, sponsoreret af 

Guldbageren. – Lars fortsatte sin fortælling 

om deres fantastiske tur, som sluttede med 

flyveturen fra Buenos Aires til Danmark.  

Kl. 12 sluttede ”vores rejse” med Lars og 

hans familie. Dette med stort applaus og tak 

for turen. Tak til LARS og til Gruppe 1 for et 

godt arrangement. 

Ref. Annelis, Gr. 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


