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Menneskelig lykke frembringes ikke så meget 

af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man 

hver dag kan glæde sig over. 

Benjamin Franklin (1706-1790) amerikansk journalist, forfatter og videnskabsmand

Svampe skyder frem 

I denne blæst falder en del 

blade af 

http://da.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin


 

2 

 

             
 
 Lolland – Falster Distrikt       2011 - 2012 

DGM: 

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

     Mobil: 26 22 67 47 

 

DGK: 

Jannie Johansen Lunden 5, 4990 Sakskøbing  jannie.johansen@nordicsugar.com 

     Mobil: 22 13 37 39 

 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

 

DIS: 

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

     Mobil: 41 58 72 47 

 

DUS: 

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

     Tlf: 54 60 16 22 

 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

2011:  Mødedatoer:  

6. september   Distriktsgilderådsmøde i Maribo 
28. september Distriktsarrangement med Ridderhal 
25. oktober  Fellowshipday 
12. november  I-dag i Slagelse 
13. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2012: 
17. januar  Distriktsgilderådsmøde 
23. maj  Distriktsgildeting 
Uge 28  Midtvejstræf 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Distriktsgilderådsmøde den 6. september 2011 

 

Alle gildeledelser samt GIS, GU og redaktører indbydes til 

Distriktsgilderådsmøde i Spejdervænget 2, Maribo kl. 19 

 

Dagsorden for distriktsgilderådsmødet: 

 

 LGT Visioner 2011 – 13 (se Sct. Georg, august 2011) 

 

 Holdning til LGT forslag til handlingsplan 2011 -13  

   

 Fuldmagter til LGT 

 

 I-dag for fremtiden 

 Eventuelt 

 

Der serveres kaffe/te med brød og ost, drikkevarer betales særskilt 

Pris kr. 40 som betales ved ankomst, (ved udeblivelse betales også) 

 

Tilmelding til Jannie Johansen mobil: 22 13 37 39 eller  

e-mail: jannie.johansen@nordicsugar.com senest den 4. september 

 

Distriktsgildeledelsen 

 

 

mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com
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Vandrefestival Sjælland 2011. 

 

Grib fat i venner og bekendte, familie og naboer 

tag vandreskoene på 

og bliv forført af - og henført i - den danske sensommer 

med Vandrefestival Sjælland 2011. 

 
I perioden 19. august til 11. september 

ligger 150 ture og venter på at blive gået. Vandring er en billig  

form for aktivitet i naturen og er samtidig 

sundt for sjæl og krop. 

 

Sct. Georgsgildet i Sakskøbing inviterer på 

Vandretur den 8. september kl. 17. 

Mødested: Motionspladsen i Doktorparken, Saxes-Allê. 

Der varmes lige lidt op i modulerne, hvorefter 

den planlagte tur går langs havnen ad fjordstien til lystbådehavnen, 

op forbi Saxenhøj – og tilbage til Motionspladsen, 

hvor man (efter lidt udstrækning) kan nyde sine medbragte klemmer. 

 

Festival-Avisen ligger rundt omkring på offentlige kontorer 

og fortæller om alle de forskellige ture. Vores tur er nævnt i Guldborgsund Kommune 

og har nr. 12. Man kan gå ind på vandrefestival.dk og 

læse om det hele. 

 

Alle er velkome. Evt. oplysninger fås hos kontaktperson Birgit Lohse 

Mail: bogjlohse@gmail.com tlf. 52242235 eller 54704161. 

 

  

  

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Lolland – Falster Distrikt  

inviterer til Ridderhal 

 

Onsdag den 28. september 2011 

 

Ridderhallen foregår i Våbensted Kirke kl. 18.30,  

hvor vi har fornøjelsen at optage: 

Jannie Johansen, Sakskøbing Gildet,  

Villy Grønlund Hansen, Rødby Gildet  

 

I Eftergildehallen vil der være spisning i ”Landsbyen” hvor vi indtager  

en god middagsret med kaffe/te samt lidt sødt og godt. 

Pris for arrangementet kr. 150 (excl. drikkevarer) 

 

Tilmelding med oplysning om navn og gilde  

Senest den 15.9.2011 til: 

 Jannie Johansen mobil: 22 13 37 39 eller  

e-mail: jannie.johansen@nordicsugar.com 

 

Vi glæder os meget til at mødes med Jer til denne særlige aften. 

DGM  

Lis  Mølvig Henriksen 

mailto:jannie.johansen@nordicsugar.com


 

6 

 

Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tba@mknet.dk 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 
 

 

September  
 

11. Tur til Nakskov Fjord 

28. Distriktsgildehal med ridderoptagelse 

 

Oktober  
 

25. Fellowshipday 

 

 

Nu er sommeren bag os, og selv om vejret 

ikke har vist sig fra sin bedste side i år, 

håber jeg, at I alle har nydt de lange dage 

og er klar til den ny gildesæson, der jo alle-

rede har budt på teater og gildemøde.  

I september har vi en tur til Nakskov Fjord, 

hvor der i skrivende stund stadig er ledige 

pladser. Se indbydelse i sidste nummer og 

på vores hjemmeside. 

Og så er der den 28. en distriktsgildehal 

med ridderoptagelse. Se indbydelse på 

distriktets sider. Husk, at alle gildebrødre 

kan deltage i disse – forholdsvis sjældne – 

gildehaller. 

/ tba 

 

 

Sunset Boulevard 

En fredag aften i august, hvor det tilfældig-

vis ikke regnede, mødtes omkring 30 gilde-

brødre og enkelte påhæng i Åparkens gilde-

stue til drinks og snacks som warm-up til 

aftenens teatertur. Kirsten J og Besse bød 

velkommen, og herefter blev sommerens 

mange oplevelser vendt, inden vi efter en 

halv times tid drog mod Kulturværket. 

Her måtte alle vist konstatere, at Nørregade 

Teatret endnu en gang har gjort det. At pro-

ducere en opsætning i så høj kvalitet såvel 

skuespiller-/sangermæssigt som med hen-

syn til kulisser, lys og lyd må siges at være 

en kæmpe præstation. At forestillingen 

fandt sted i Kulturværkets nyrenoverede og 

meget flotte lokaler gjorde ikke oplevelsen 

mindre, og med en sommer som denne må 

det siges at have været et godt valg. 

Henad 11-tiden slentrede vi alle tilbage til 

Åparken for at nyde et par stykker smørre-

brød sammen og 'anmelde' aftenens fore-

stilling. Som altid gik snakken lystigt, før vi 

hen under midnat sagde tak for i aften, og 

hver især begav os hjemad. 

Tak til Kulturelt Laug for at I endnu en 

gang inviterede os i teatret under så hygge-

lige former. 

Kåre 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt-  Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.-  Tlf. 5486.1779 E-mail: kihas1@hotmail.com. 
 

 
Mindeord: 

Det er med stor sorg, at jeg må meddele at Kaare Ove Damsgaard, døde den 24. juli 2011, efter de 

sidste års sygdom, som tog på hans kræfter. Han bevarede dog håbet til det sidste om, at vi kunne deltage 

i World Collectors Meeting og Verdens Jamboreen i Sverige. 

Kaare har været spejder siden 1936 og levede op til det gamle motto ”En gang spejder – altid spejder”, 

han har sat mange fingeraftryk (ja mere end det) alle steder hvor han har været, om det var i den lokale 

spejdergruppe, 1. Sct. Georgs Gilde, Korpset (DDS), store lejre og arrangementer eller International 

Badgers Club, hans hjertebarn var dog The T-Bones patruljen, som har sin oprindelse i vort gilde.  

Kaare, var en meget markant person, hans arrangement, organisationstalent og viden kom os alle til gode.  

Vi er mange der vil savne og altid huske ham. Vore tanker går til Pia. 

Ære være Kaares minde! 
Ole Simonsen 

 

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

Sæsonafslutningen i Gavnø Slotspark, blev ikke som forventet, dels var der noget med 

lukketiden og dels den danske sommer som viste sig fra sin meget våde side krydret med lidt lys 

og bulder. Men som tilbudt gav Anja og Espen os husly hvor vi spiste vor medbragte, huset 

serverede kaffe og is. Rammerne var perfekte og vi opdagede at den store parklignende have 

rummede bl.a. en stor grill, hængekøje og lejeredskaber, som ville være perfekt til kommende 

grill arrangement. Det blev en rigtig god og hyggelig aften – tak til Jer to i Næstved, skulle 

muligheden opstå kommer vi gerne igen. Hjemturen blev en noget våd fornøjelse med torden 

hele vejen. 
 

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

 

Det kan godt være man siger ”den danske sommer er lunefuld”, men i år har den 
være usædvanlig lunefuld og vi sætter nu vores lid til, at den første 
efterårsmåned vil råde bod på dette forhold, hvor vi lægger ud med:  

Friluftsarrangement torsdag d. 15. september, 
hvor vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800 kl. 18. 

Medbring madkurv, der er mulighed for grill, kaffen og et stykke 
hjemmebag leverer huset. 

Der vil være, alt efter vejret, mulighed for at se udviklingen i nærområdet, 
herunder den nærliggende skov-lege-grillplads. Gamle minder står også på 
menuen. 

Vi glæder til vi ses og vil gerne have et praj om du kommer! 
Dorte & Ole S. 

 

****************************************************************************** 
Af kommende arrangementer og aktiviteter, kan jeg nævne, at vi i nær 

fremtid (efteråret) skal have et møde i Spejderfonden, hvor vi også vil 
inviterer alle der har interesse i ”Amagerhusets” fremtid, vi skal også 

have et møde vedr. Midtvejstræf 2012, og så er der jo 
Distriktsarrangementet, den 28. September, som jeg vil opfordre alle til at 
deltage i, det er en god mulighed for at være sammen med andre 

gildebrødre fra hele Lolland Falster.  
Med denne lille appetitvækker ønsker jeg alle et godt nyt Gilde år!   Ole S. 

KALENDER, september 2011:  

Torsdag d. 15. : Friluftsarrangement kl. 18. Vi mødes på Bogfinkevej! 

 

Onsdag d. 28.: Distriktsarrangement med Ridderhal. Se Liljen! 

 

 

mailto:kihas1@hotmail.com
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Aktivitets og møde kalender: 
                                                        

 

 

 

                 Gildemøde.   Gruppe 1 arrangerer.  Gruppe 2 referat 

 

 

 
 

 

 

                      Gildemøde. Gruppe 2 arrangerer.  Gruppe 1 referat  

                      Fellowship Day 

 
 

 

 

 

 

Mærkedage: 
 

Lis Halling        75 år den 16.  september 

 

 

Vi sender et STORT tillykke en gang til. 

 

 

 

 

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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Foredrag til 

Gildemøde 8.september kl. 19.00 
 
Vi glæder os til at indbyde Jer til foredrag med Stefan Kantak, læge på Nykøbing F 

sygehus, som oprindelig kommer fra Tyskland. 

Han giver os et indblik i emnet ”Nynazister i Tyskland og internationalt” og skal 

gennem forståelse af den historiske udvikling af nationalsocialismen, forklare hvorfor 

det ikke er et isoleret tysk problem, og hvorfor dette stadig er attraktivt for nogle 

mennesker.  

 

Vi vil sørge for den gode kaffe og te samt have bagt kage til Jer. 

 

Vi glæder os til at se Jer i KUDU hytten, som sædvanlig kl. 19 

 

Gruppe 1 
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  Sct. Georgs gildet i Rødby 
 

September 2011 
 

 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Tlf. 54605370 

E-mail:  helgelund@stofanet.dk 

 

 

Vi Sct. Georg Gilde medlemmer der har en fortid 

i spejderbevægelsen, vil uvægerlig mindes vores 

ungdomstid som aktiv, opdragende, belærende, 

oplevelsesrig, loyal, punktlig, disciplineret, 

ærlig, ordholden, kammeratlig ja, jeg kunne 

blive ved med at remse ord op, der var den 

opdragende del af spejderbevægelsen. Dermed 

være ikke sagt, at de af vores brødre, der ikke har 

oplevet denne ungdomstid, er ringere som 

gildebrødre eller har andre idealer. Jeg har mødt 

gildebrødre, der ikke havde den fortid som vi, og  

som er mere tro spejderbevægelsens idealer, end  

os, der var spejdere i vores ungdomstid.  

 

Jeg  husker, at jeg som spejder ofte tænkte, at det 

og være skovmand eller leder, måtte være meget 

kedeligt, for jeg følte dengang at jeg fik så meget 

tilført som spejder, at intet kunne være større.   

 

Jeg var spejder fra jeg var 10 år til jeg var 17. 

Efter mit 17. år havde jeg ikke muligheder for at 

fortsætte. Men 10 år senere havde jeg igen 

chancen. Jeg havde fået et job i Jylland.  

 

Vi havde ikke boet i byen ret længe, så gik der et 

rygter om, at jeg ville starte en søspejder trop. 

Hvor de rygter kom fra, er mig stadig en gåde. 

Ledelsen af 1. Dueholm Trop i Nykøbing Mors 

henvendte sig til mig, og så varede det ikke 

længe, før jeg var tropsleder.  

 

1. Dueholm Trop var en stor trop. Der var en 

ulveunge afdeling på ca. 45medlemmer, det 

samme var der i spejderafdelingen, her var der 

for det meste 7 patruljer. Ligeledes var der en del 

skovmænd eller rovere. Hele troppen talte inkl. 

leder ca. 105 personer. 

 

Det var dejligt og komme tilbage til et rygende 

lejrbål, et klamt telt, våde sokker og hvad man 

ellers kunne komme ud for. Man genoplevede 

lejr bålets kvitterende flammer, der sendte 

gnister ud i den sommer sorte nat, og skinnet fra 

bålet oplyste en masse glade, rødmossede og 

forventnings fulde ansigter. Ja, jeg var blevet 

ældre, og pludselig var der andre oplevelser, der 

havde værdi. 

 

Jeg husker dengang, jeg på en sommerlejer 

havde fået arrangeret, at troppens roverklan, 

udklædt til ukendelighed, skulle lave et overfald 

om natten på lejren, her blev der taget gidsler, og 

vi fik afprøvet spejdernes evner, til at forhandle 

deres kammerater fri og afprøvet deres solidaritet 

over for kammeraterne, samt deres sociale 

reaktion!  

 

Eller den dag jeg på en weekendtur med 

patruljerne, hen under aften slap 7 levende høns 

løs i skoven bunden, der hvor vi lå i telt, 

samtidig med at jeg bemærkede: ”Her løber jeres 

aftensmad”. Da de endelig havde fået fanget 

dyrene, plukket dem for fjer, renset dem for 

indmad, stegt dem, og fortæret dem med stor 

velbehag, da var legen pludselig blevet meget 

meget sjovere og mere spændende, for det var 

den slet ikke i begyndelsen, men sjældent har jeg 

bagefter, over telefonen, fået så mange 

skideballer samt trusler om udmeldinger af deres 

forældre.  De der var med på turen, talte i lang 

tid efter om, at det var en af de bedste ture de 

nogensinde havde været med på, og den 

stemning blandt spejderne gjorde, at forældrenes 

trusler var og blev tomme. 

     

 Det var i tresserne, før virksomhederne her i 

landet havde lavet ”kanindræber kurser”, der 

”legaliserede” ukyndiges aflivninger af mindre 

husdyr. 

 

 

Hus-kat: 
 

Gildemøde den 14 sep. mødetid kl. 1900 står der 

i programmet, men hvor!  Sikkert mærmere 

herom fra gruppe 1. 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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SAKSKØBING.  
Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

At huske i september: 
08. Vandrefestival. 

10./11. Loppemarked/Loppe Cafè. 

17./18. Frugtfestival/Frugt og Motion. 

28. Distriktsarrangement. 

30. Kulturnat/Frivilligdag. 

 

Kære gildefolk. 

AT HUSKE I SEPTEMBER … ser meget overvældende ud - med ikke mindre  

end 5 datoer at huske på. Forhåbentlig ses vi alle sammen til de fleste af 

arrangementerne. 

Grupperne er vel nu i gang, så vi også der kan snakke om aktiviteterne. Det er 

meget vigtigt, at alle møder op, så vi løfter i flok.  

  

Som I kan se, er der dukket et arrangement op, der hedder VANDREFESTIVAL, 

Hvad er nu det? Det er såmænd bare det, at vi fra Guldborgsund  Kommunes 

Sundhedsafd. blev opfordret til at være med i det netværk af frivillige foreninger, der 

bakker op om ”Vandrefestival Sjælland 2011”. Den opfordring måtte vi (som gamle 

spejdere) simpelthen følge op på. Datoen den 8. september har vi IKKE haft 

indflydelse på, - Jeg ved jo godt, at vi netop den aften sikkert er på sukkerfabrikken 

og hjælpe spejderne med opstilling til loppemarkedet. Nu er det jo heller ikke sådan, 

at vandrefestivalen er arrangeret for OS, det er bare gildet, der står som kontakt, og 

alle er velkomne. Det er måske heller ikke alle gildefolk, der lige behøver hjælpe med 

lopperne torsdag aften.- se nærmere andetsteds i Liljen om vandrefestivalen. 

 

Loppemarked/Loppe Café. Så er spejderne tilbage på Sukkerfabrikken, og jeg  

opfordrer alle gildebrødre/familie/venner til at give en hjælpende hånd, - nogle til 

spejderne, - andre til cafeen. Og ikke mindst til at komme med lagkager, det har vist 

sig, at vi ikke kan få for mange til om lørdagen, så derfor vil vi bede om at få alle 

lagkager ind lørdag. 

Andre former for kager såsom roulader og skærekager er også meget  salgbare. 

Vi skal selvfølgelig også sælge vafler, kaffe og the. Ring eller mail til Birgit og 

fortæl, hvornår I vil have vagt. Dette gælder også loppesalget, - hvor og  

hvornår I kan være til rådighed. Loppemarked er lørdag kl. 12-16 og søndag 

Kl. 10-13. –  

 

Frugtfestival. Det er i år 3. gang Sct. Georgsgildet i Sakskøbing er med i dette 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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spændende arrangement. Også her får vi brug for, at så mange som muligt vil 

være med. Vi skal i vores stand sælge dekorationer m.m., og Gruppe 4, som 

er tovholder på arrangementet beder om, at de der har lyst og tid til at være med, vil 

ringe til Jane P. på 29827185. Alle der kan og vil lave dekorationer er selvfølgelig 

velkomne hertil. Gå på opdagelse i naturen og se, hvor mangfoldige mulighederne 

er. Kun fantasien sætter grænser. 

 

”FRUGT og MOTION” lyder det ikke som et rigtig godt slogan, det synes jeg i 

hvert fald, - og derfor benytter vi os i gildet af lejligheden til at gøre folk opmærk- 

somme på Motionspladsen i Doktorparken. Birthe Kofoed fra firmaet ”Sundhed 

og Livsmod” vil være på pladsen om lørdagen, hvor hun vil lægge vægt på leg i 

forhold til motion, - vi investerer i et par kasser æbler til uddeling, og så håber vi 

i øvrigt på dejligt vejr til hele frugtfestivalen. 

 

Distriktsarrangement 

med ridderhal og to ridderoptagelser – er allerede omtalt i Liljen for august. Se 

nærmere fra distriktet i denne Lilje. VORES Jannie skal optages som ridder, og jeg  

håber rigtig mange fra Sakskøbing vil deltage i arrangementet. Våbensted Kirke og 

”Landsbyen”, det kan ikke være nærmere, - men se efter tilmeldingsfrist osv. Og 

aftal i grupperne om samkørsel. 

 

Sidste arrangement i september er KULTURNAT 2011, også her er vi på banen 

med flere tiltag, som I skal bakke op om. Ligesom sidste år har Gildet inviteret 

Sakskøbings børnehaver og dagplejebørn til forestilling i Hal A, Det er ”Hr. PLYS”, 

der fra kl. 10- ca. kl. 11 vil underholde og lege med børnene. De af jer, som har tid og 

lyst må gerne møde op og ”repræsentere”, tag gildetørklædet på. 

Motionspladsen og KRAM bussen er ligesom tidligere et fast indslag i 

Kulturnatten. KRAM står for Kost, rygning, alkohol og motion, og bussen vil være på 

vores motionsplads fra kl. 12-15 med råd, vejledninger og målinger udi disse emner.  

Hanne Kofoed fra ”Sundhed og Livsmod”, vil være på pladsen fra kl. 12-17 og give 

instruktion i den rigtige brug af modulerne. Hanne har mange venner blandt brugerne 

af motionspladsen, så der vil være lejlighed til et hyggeligt gensyn. 

 

CAFÊ på Saxenhus har været et ønske fra Kulturnats-arrangørerne, og da man som 

bekendt skal gøre det, man er god til, så var det oplagt for os at sige: ”Det vil vi 

gerne”, og det gør vi så. Igen igen – snak om det i grupperne, og ring eller mail 

til Birgit, hvis I har mulighed for at hjælpe. Det er nærmest hele dagen, så vi skulle 

helst være nogle stykker til at dele tjansen.   

 

Den opmærksomme læser vil have bemærket, at der står FRIVILLIGDAG sammen 

med KULTURNAT.  Heldigvis er alt det, vi laver da frivilligt (mere eller mindre), -  

men I ved nok alle, at vi – Sct. Georgsgildet i Sakskøbing – er medlem af 

Guldborgsund Frivilligcenter, det er vi bl.a. for at kunne søge forskellige tilskud o.l. 

Fredag den 30. september er valgt til at være den første nationale frivilligdag, og der 

lægges på landsplan op til, at foreningerne denne dag har mulighed for at synliggøre 



 

13 

 

sig med de mange gode og spændende frivillige tiltag, der på mange måder gør en 

forskel for rigtig mange borgere. For vores vedkommende er det primært telefon- 

kæderne, der regnes for et sådant tiltag, men også vores ”Jul for enlige” og ikke 

mindst vores motionsplads er med til at ”gøre en forskel”. 

At den nationale frivilligdag falder sammen med vores kulturnat, ja, det er jo helt 

tilfældigt, og selvfølgelig vil det meste foregå i Nykøbing, men vi er fra 

Frivilligcentret stillet i udsigt at få besøg på motionspladsen af politikere, presse og 

andet godtfolk, der kører rundt i lokalområderne om formiddagen, - men lad os  

nu se, om de kan finde Sakskøbing. 

 

ALTSÅ – det må være nok for denne gang. Det er lige til at blive helt forpustet 

af (for en gammel gildebror som mig), men heldigvis er der mange yngre kræfter  

i gildet, og september kræver virkelig noget af os alle sammen, og i den  

forbindelse vil jeg så påpege, at vi altid er glade for at se den store opbakning 

fra ægtefæller osv. På forhånd tak for en god indsats i september 2011. 

 

Gildehilsen Jørgen Gm. 

 

Sommerfest og 65 års fødselsdag den 17/6 2011. (Referat). 
Ca. 30 personer mødtes på Birkevej. Grillen var tændt. Salatbar og 
hvad dertil hører, havde Guppe 2 sørget for. Da vi havde fået maden og 
tørsten på plads, var det tid, at gildemesteren sagde et par ord om gildet 
gennem de 65 år. – Sangbøgerne kom frem og tonerne flød ,,,, 
Da vi jo havde fødselsdag var der også en stor flot lagkage til dessert, og 
selvom vi ikke sad ved lejrbålet, fik vi Gerner til at give den hele armen. 
 

Stor TAK til gruppe TO for en rigtig hyggelig aften. 

Mange hilsener Gruppe 4. Jane P. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


