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    64. årg September 2012 Nr. 10 

 

 

 

 

 

 

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
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 Lolland – Falster Distrikt       2012 - 2013 

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 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 

 

 

 
2012:  Mødedatoer:  

5. september   Distriktsgilderådsmøde i Nykøbing F. 
24. oktober  Fellowshipday i Rødby 
11. november  Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 
 
2013: 
16. januar  Distriktsgilderådsmøde 
16. marts  Distriktsarrangement 
15. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 

mandag den 5. september 2012 kl. 1900 

Sted: Poul Martin Møllers Vej 4B, 4800 Nykøbing F 

 

 
Dagsorden: 

Velkomst og fællessang 

 

1. Kort orientering fra Gilderne 

2. Tilbageblik på Midtvejstræf  

_____________________________________________________ 

 

3. Landsgildets aktiviteter 

Hvad er der fokus på lige nu 

4. Spejderløbet i Knuthenborg Park: Afrika Kalder 

Orientering om løbet og aktiviteterne  

5. Fellowshipday i Rødby 

Orientering om sted – pris og arrangement 

6. Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling 11. november  

Hvilke gilder er aktive ved dette års indsamling  

7. Distriktsgilderådsmøde 15. januar 2013 

Forslag til emner/dagsorden 

8. Distriktsarrangement 16. marts 2013 

Nedsættelse af arrangementsgruppe 

9. Eventuelt 

 

Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.  

Prisen for traktement til mødet er 40 kr. pr. deltager, som betales til DGS.  

 

Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.  

Alle bedes medbringe en gildesangbog. 

 

Efter mødet vil der være en kort distriktsgildehal, i forbindelse med indsættelse af Hanne Hansen som ny 

DGK. 

 

Eventuelle afbud meddeles til DGK Hanne Hansen 

Mail: hoeegh@hotmail.dk 

Mobil: 24 43 54 78 

 

  

 

Med gildehilsen 

Distriktsgildeledelsen 

 

mailto:hoeegh@hotmail.dk
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Nyt fra Distriktet….. 

Så er vi kommet i gang med den nye sæson 2012 – 13. Vi har afholdt vort første distriktsgildeledelsesmøde 

og har haft den glæde at mødes med Hanne Hansen fra Maribo gildet, som har sagt ja til at indtræde i 

distriktsgildeledelsen som vores ny DGK.  

 

Ved Distriktsgilderådsmødet  

den 5. september 2012 

vil Hanne blive indsat ved  

en kort distriktsgildehal. 

 

 

 

 

Jeg deltager i Landsgildets aktivitetsgruppe vedr. SYNLIGHED, som er en del af flere projekter som skal 

barsle med resultaterne af projekterne ved GM-stævne den 22-23. september i Fredericia. 

Frimærkebanken er til stede under stævnet, så det vil være muligt at tage frimærker med – aftal det med 

GM for dit gilde, eller ring/skriv til mig så skal jeg gerne stå til rådighed for transporten. 

Mail: lmhenriksen@gmail.com 

Mobil: 26 22 67 47 

 

 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com 

 
Deadline: Den 20. i måneden før 

 

 

September 

 

22.-23. Afrika kalder (Økseløb) 

 

Oktober 

 

24. Fellowshipday 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrano fik en våd næse og det gjorde vi 

andre desvære også. Fredag den 10. august 

m øtes en flok forventningsfulde Gilde-

brødre i Maribo Roklub, hvor vi glædede os 

til at se Cyrano i Hylddalen, vores skønne 

friluftsteater.  

Kulturrelt laug havde igen fremtryllet et 

dejligt måltid. Denne gang fra slagter Friis i 

Dannemare. Og vi havde som sædvanlig 

nogle hyggeligere timer sammen. Vi nød 

den gode mad og det skønne vejr med 

udsigt til en blank og stille sø. Meen - 

meen. Da vi bevægede os over mod Hyld-

dalen, trak der sorte skyer op og det 

begyndte så småt at stænke, og som aftenen 

skred frem, blev det værre og værre og teat-

ret måtte desværre give op, ØV. 

 

Våde og slukørede gik en lille flok tilbage 

til roklubben og forsøgte at komme sig over 

skuffelsen med et par rastefrikadeller. Nu 

må vi håbe, at vejret opfører sig ordentligt, 

så vi kan nå at se hele det fantastiske 

stykke. Vi nåede næsten første akt og det 

var flot, men regnen satte en dæmper på. 

Det er dog tydeligt, at der ligger et enormt 

stort arbejde bag sådan en opsætning som vi 

kun kan beundre. Ærgerligt at vejret er så 

ustadigt i Danmark. 

 

Gildehilsen fra Nina 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Nu har vi sommeren bag os, dagene blivere 

kortere og temperaturerne lavere. Dermed 

nærmer vi os vinteren med jul og nytår. 

Uanset årstid, er der altid opgaver for aktive 

gildebrødre.  

Nina har sendt nedenstående indlæg om én 

af de mange mange forberedelser til vores 

årlige julebasar i Qvades gamle pakhus. 

/tba 

 

Hybenhøst 
 

Så er hybenhøsten i hus til årets julebasar. 

Det var lige på dagen vi høstede, og det gik 

kvikt. 

På ca. 4 timer havde vi høstet og renset 6,5 

kg hyben. Sådan. 

 

Sommerhilsen fra Kramnitze.  

Berit, Ilse, Boye, Erik og Nina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at klippe til 

Frimærkebanken. 

 

Frimærkerne skal 

afleveres til  

Erik Bjerndrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur til Skejten 
 

Vi var 9 voksende og 1 barn, som havde en 

dejlig gåtur til Skejten ved Fuglsang den 

12. august. 

En herlig solskins søndag, hvor det er dej-

ligt med en gåtur ud i naturen. Vi gik langs 

de berømte stengærder, som efterhånden er 

vokset til i ukrudt, ud over engarealerne 

langs Guldborgsund.  

Flere malere har malet dette skønne 

område. Solen spejler sig i Guldborgsund, 

så lyset er helt fantastik.  

Inde i skoven fandt vi en udkiks bænk, hvor 

madpakken blev indtaget. Videre igennem 

parken.  Vejen faldt forbi det store træ, som 

man kan gå ind i. Der har flere gange været 

afholdt koncerter inde i træet. Efter ca 3 

timer gik turen atter hjemad til Maribo. 

 

Vibeke 

 

 

 

http://www.fugleognatur.dk/lokaliteter/lokkgallery_showlarge.asp?ID=1360
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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  

 

 

Friluftsarrangementet i september, blev afholdt i august, hvor vi mødtes 
kl. ca. 18 ved Guldborgbroen. 
Ole (gildemesteren) havde fået en aftale med Ole (brovagten) så vi kunne 

studere maskinrummet og høre lidt om broen, der er bygget i 1934, 
kontakten med erhvervstrafik og lystsejlere der afbryder den faste 

forbindelse mellem Lolland og Falster for stund, krydret med et par andre 
skipperhistorier, da Ole (brovagt) har færdes på de store verdenshave. 
Efterfølgende spiste vi vore medbragte klemmer i Guldborg Falster 

Bådelaugs klubhus. 
***************************************************** 

 

Gildemødet d. 8. oktober holdes et eller andet sted kl. 18, med 
et eller andet emne eller besøg! Så det er meget snart, at 

gildeledelsen skal modtage dine gode ideer til et hyggeligt, måske lærerigt 
og givtigt gildemøde! 

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

Som det for længst er annonceret holder vi 70 års 
fødselsdagsgildehal torsdag den 8. november kl. 18.30.  
 

Vi er så heldige at det er på selve dagen og med som gæster inviterer vi 

selvfølgelig 2. Gilde der også har fødselsdag.  
Fødselsdagen holdes i Sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen 
19, 4800 Nykøbing Falster. (Klubhuset ligger ude på broen.) 

Efter gildehallen er der festbanket og en eller anden form for 
underholdning. Vi forsøger at holde prisen på omkring en hundredekrone 
ekskl. drikkevarer.  
 

Tilmeldinger modtages allerede nu, på tlf. 23 30 93 43 eller E-mail 

osscout@gmail.com så vi, så tidligt som det er muligt kender antallet af 
deltagere!  

 
 

 

”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, september > 2012 

Torsdag d. 30. august: Friluftsarrangement kl. 18. 

 

Mandag d. 8. oktober: Gildemøde kl. 18.  

 

Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal kl. 18.30. 

 

mailto:osscout@gmail.com


 

8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender:               
                                                              

                           
 

                     06. Gildemøde. Grp. 1 arr.  Grp. 2 ref. 

                                                                       

 

 

 
                       
                     09.  Gildemøde. Grp. 2 arr.  Grp. 1 ref. 
                  24.   Fellowship day. 

 

 
 

I dejligt sommervejr mødtes vi til friluftgildehal i Virkethus. 

 

Flemming holdt en tankevækkende gildemestertale. 

Derefter spiste vi vor medbragte mad og kaffe med dejlige kager.  

Vi skulle til olympiade i kuglekast. Alle kunne deltage og der blev kæmpet bravt. 

Efter mange kampe blev vinderne fundet. Medaljer og blomster blev overrakt 

vinderne i bedste olympiade stil. 

 

Hilsen fra gruppe 3  

Lis Halling  
 

 

 
 

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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Gruppemøde den 6. september 

 

Vi starter aftenen med at høre Randi fortælle om det projekt i Nepal, som gildet 

støttede med et beløb til indkøb af frugt. 

Derefter skal vi have gang i snakken, med det oplæg som gildemesteren gav os ved 

friluftsgildehallen: 

 

 Hvilke aktiviteter skal vi give os i kast med, for at skabe nyt fællesskab og få 

kapital til fremtidens gode formål. 

 Hvilke emner vil grupperne arbejde med hen over året. 

Gruppe 1 sørger for kaffe/te samt dejligt hjemmebag, til den sædvanlige pris 50 kr. 

Derudover er det muligt at købe drikkevarer. 
 

 

 

Vi glæder os til at se Jer  

i KUDU hytten kl. 19 
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Sct. Georgs gildet i Rødby 

 

September 2012 

 

 
Lokalredaktør: Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Telefon 54605370 

Emil:  helgelund@stofanet.dk 

 

 

Vi har fået overstået august måned, og 

efteråret er begyndt, sommeren var ikke en af 

de bedste, vi har oplevet! 

 

Efter jeg har fået forsynet huset med et 

solcelleanlæg, har jeg godt styr på hvilke 

perioder af året, der har været mest solrige. 

Den  solrigeste måned  i 2012, var maj, for 

her havde jeg  den største el produktion. 

 

 

Vi har modtaget program for sæsonen 2012 - 

13, og når  Liljen udkommer, har vores første 

møde fundet sted, der undtagelsesvis blev 

afholdt en søndag. Den 26 august besøgte vi 

Kunstmuseum Fuglsang. Mere herom i næste 

nummer af Liljen. 

 

 

Økseløbet finder sted den 22 og 23 september 

2012, og afholdes i Knuthenborg Safaripark 

på Elefantsletten. 

 

Deltager prisen forekommer ret høj, for hver 

deltager skal betale 205 kr. Men med en 

lejerpris på 105 kr. pr deltager, kan der søges 

refusion igennem Kommunen, men det er i 

min forestillings verden ikke et mål i sig selv, 

at opnå tilskud, og dermed gøre prisen mere 

”spiselig”.     

 

Skuffende er det, at gilderne endnu ikke har 

modtaget tidsplanen for økseløbet, her hvor 

der er under en måned til løbets afvikling. 

 

Planlægningen har været lang og grundig, og 

man må håbe, at vejret arter sig godt, selvom 

man har flyttet løbet, chancerne for tåleligt 

vejr mindskes, jo længere man rykker løbet 

hen i september måned.   

 

………….. 

 

Dette er en forhånds avertering for Fellowship 

dagen, der i år arrangeres af Rødby gildet på 

foranledning af distriktet. 

 

Men mere herom i oktober nummeret af 

Liljen. Her kommer emne på foredraget,  

tilmeldingstermin og pris på deltagelsen. 

 

Vi har været så heldige at få lov til at låne 

Rødbygårds smukke festlokaler på K H 

Kofoedsvej i Rødbyhavn, i denne sal har vi 

før holdt Fellowship aften.  

 

Husk-at 
 

Gildemøde torsdag den 13 september og 

bemærk at tidspunktet er ændret til kl. 

1900. 

 

Turen går til ASF Dansk Folkehjælps 

hovedsæde i Holeby, hvor der er foredrag om 

Dansk Folkehjælps aktiviteter af Klaus 

Nørlem. 

 

 

            

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing 

54704161 –  52242235 

Mail: bogjlohse@gmail.com 

 

                                                                       

At huske i september: 
08/09. Loppemarked.    

15/16. Frugtfestival.  

22/23. Spejderløb-Safari. 

 28. Kulturdagen.  

 

Og i oktober: 
09. Virksomhedsbesøg Femern Bælt. 

13. Geocenter Møns Klint.  

24. Fellowshipday i Rødby. 

 
   

    

 

Kære gildefolk. 
September byder som sædvanlig på mange gildeaktiviteter, og GM Jannie gjorde 

et helhjertet forsøg på at råbe os alle op i eftergildehallen på Oreby Kro, og her 

i LILJEN kommer nu en lille reminder på det hele 

Så fat i kalenderen og blyanten, tag telefonen eller mailen og fortæl, hvornår I kan 

være med til de forskellige ting, hvis I da ikke allerede gav tilsagn i Oreby.   

Redaktørhilsen 

Birgit. 

 

 

LOPPEMARKED/LOPPE-CAFÊ. 
På Sukkerfabrikken den 8. og 9. september. Som sædvanlig 

opfordres alle gildebrødre, familie og venner til at give spejderne 

en hjælpende hånd med selve markedet, 

og hver aften i ugen op til – fra kl. 18 kan man komme og være 

med til at sortere og sætte op, og har man kun tid en enkelt aften, 

vil også det være en hjælp. Gildefolk som endnu ikke har et job 
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på selve loppemarkedet kan kontakte Annette på 54706354 og få at vide, 

 hvor der er behov. 

 -  Cafeen er selvfølgelig for gildet en vigtig ting, der skal laves et utal af lagkager, 

skærekager o.l. samt cafeen skal besættes. Som sædvanlig er det gildeledelsen, der 

står for at holde styr på alt det, og GK Lone tager mod besked på såvel lagkager o.l. 

samt hvis man kan hjælpe i cafeen. Så ring til Lone på 

tlf. 42322525, hvis I ikke allerede har givet tilsagn om vagt eller kager. 

   

 

SYDHAVSØERNES FRUGTFESTIVAL i Sakskøbing.  

Den 15./16. sept. 

Her er Sct. Georgsgildet også med. Vi skal have vores stand med salg af hjemme- 

lavede dekorationer indenfor alt i naturmaterialer. Vi regner med igen i år at være på 

hjørnet af Tværvej og Søndergade, og ved siden af vores pavillon vil blive opstillet et 

træningsmodul fra firmaet ”Sundhed & Livsmod”, Hanne Kofoed vil give gode råd 

og vejledning under mottoet ”Frugt og motion”, så det bliver rigtig spændende. 

Forhåbentlig vil mange af jer gerne prøve at lave nogle dekorationer/buketter/kranse 

eller hvad I nu kan finde på, sidste år havde vi et overskud 

på 2500 kr., lad os håbe, vi kan leve op til dette igen i år, - 

men det lykkes jo kun, hvis vi hver især prøver at komme 

med nogle salgbare ting og sager. – Det er Gruppe 3, der er 

tovholder på arrangementet, så ring til Birgit på 54704161 

eller 52242235 og få nærmere besked, også hvis I har 

mulighed for at tage en vagt i salgsboden en af dagene. 

 

 

SPEJDERLØB – Afrika kalder. 

Den 22./23. sept. er spejderne i Sydhav Division på jagt efter den forsvundne diamant 

i Knuthenborg Safaripark. Gildefolk kan også være med, Gerner tlf. 54704950 tager 

imod ethvert tilbud om hjælp fra de af os, der har lyst at være med. 

 

KULTURDAGEN fredag den 28. september nærmer sig herefter, vores folk i dette 

regi Jannie, Lotte og Peer har nok at se til med at få aftaler af den ene og den anden 

art på plads, - men det er helt sikkert, at gildets bidrag til arrangementet bliver om 

formiddagen i Sognegården på Torvet, hvor vi indbyder byens pensionister til en kop 

kaffe samt et spændende indslag fra Lars Simonsen om hans og hele familiens 

oplevelser i Canada og USA  De af jer, som har lyst til at hjælpe med kaffe osv. 

bedes kontakte Birgit på 54704161 eller 52242235 senest den 24. sept. 

 

VIRKSOMHEDSBESØG 9. OKTOBER 2012 KL.19.00 

Kære gildemedlemmer og ægtefæller Vi har med Femern Infocenter i Rødby indgået 

aftale om et virksomhedsbesøg 9. oktober 2012 – infocentret er beliggende i 

Rødbyhavn, Vestre Kaj 50 C, 4970 Rødby. Mogens Hansen fra Femern projektet vil 

tage imod os og fortælle mere om det, især for vores egn, 
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spændende projekt, som er under udvikling. I vil kunne læse mere om projektet på 

www.femern.dk 

Femern Bælt serverer en kop kaffe og af hensyn til dette beder vi om gruppevis 

tilmelding– senest 25.9.2012,  til Annelis tlf. 54 70 60 68 eller mail 

akjensen@mail.dk. 

Hilsen gruppe 2 

 

 

 

 
 

 

 

Tur til Geocenter Møns Klint, Stengårdsvej 8, 4791 Borre. 

Lørdag den 13. okt. mødes vi ved Geocentret senest kl. 11. Samkørsel fra Sakskøbing 

aftaler I selv. PRIS: Indgang kr. 115,- pr. person, men hvis vi er flere end 10 personer 

er prisen kun 100 kr. pr. person. Der vil blive bestilt 1 times guide, dette koster kr. 

500,- som gildet dog betaler. (Tak skatmester Anni). Der vil i øvrigt være mange 

gratis tilbud om oplevelser, da det er efterårsferie. MEDBRING mad og drikkevarer, 

som skal nydes udendørs. Man kan også købe mad i cafeen inden døre, hvis man vil 

det. TILMELDING allerede den 13. sept. (af hensyn til guide bestilling). Ring eller 

mail til Anne-Birthe på 21287868 eller holm-rasmussen@privat.dk  

Naturgruppen håber I og jeres familier vil benytte jer af dette spændende tilbud. 

Naturlig hilsen 

Anne-Birthe.  
 

  In memoriam 
En gammel spejder gik hjem, Niels Jørgen Hansen, vores allesammens Jørgen 

Brugsmand sov stille ind på Bakkehuset få dage, før han skulle være flyttet på 

Kildebo. – Sidste år kunne Jørgen fejre sit 50 års gildejubilæum, og hvor var det en 

stor dag for ham, såvel som det var for os andre at være med til at hædre ham. – 

Mange dejlige gildeoplevelser har vi haft sammen med Jørgen gennem årene, og 

mange er de hverv Jørgen har haft i gilderegi, her skal kun lige nævnes 

Telefonkæderne, hvor rigtig mange har nydt godt af hans friske morgenhilsen. 

mailto:holm-rasmussen@privat.dk
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Selvom Jørgens helbred de sidste par år ikke tillod ham at deltage fuldt ud i 

gildearbejdet, så vil vi savne ham og hans friske jargon og hans smittende humør. 

Æret være Niels Jørgen Hansens minde. 

Birgit (red.) 

    
ÅBEN GILDEHAL VED OREBY GL. KRO (ref.) 

Vi var ca. 30 gildebrødre, der med stole under armen, gik den dejlige tur fra OREBY 

KRO, ned til havnen, hvor højbordet var stillet op, så de havde ryggen ind mod 

Sakskøbing fjord og en stille musik kom os i møde. 

Det var én af de sjældne dejlige sommeraftener, med blik ud over fjorden, hvor kajak 

og robåd fra Roklubben også var ude at nyde det. 

Vi blev budt velkommen af Gildemester Jannie, der fortalte, at da de var ude for at 

tilrettelægge aftenen, fik øje på et marsvin, der formentlig havde fået forvildet sig 

derind. 

Jannie bad os sammen rejse os mindes Jørgen ved 1 minuts stilhed. 

Der gik mange gode minder gennem vore tanker, og det var som om, at Jørgen var 

her og sad med sit glade grin og sagde høhøhø! Ham vil vi savne. 

Jannie meddelte at vi havde en væbneroptagelse af Jonna Ebbe. 

Jonna aflagde et smukt væbnerløfte, og fortalte om det at være en del af et fællesskab 

– møde nye mennesker og føle sig godt tilpas med nye venner, der have taget godt 

imod hende. 

Gildemestertalen gik ud på ”at være”. Være den man er og være tilfreds med tingenes 

tilstand. 

Ikke stræbe højere end man magter, men glæde sig over det man har. 

En god tankevækker! 

Anne Lis’s 5 min. Sct. Georg vakte også stof til eftertanke, for hvem kan dog tænke 

sig at et spil kort kan fortælle så meget.  

En soldat tager et spil kort med i kirken og sidder og bladrer i det. Han bliver antastet 

af sine overordnede, at det var upassende i en kirke. Han fortæller at han ikke kan 

læse, og at kortene fortæller ham lige så meget som bibelen. 

F.eks. vi har fire årstider – 52 uger og 365 dage på et år osv. En fin historie – men for 

lang at skrive ned og svær at gengive ordret. Men jeg er sikker på at de som ønsker 

det kan få en kopi hos Anne Lis. 

Efter en stemningsfuld gildehal, gik vi tilbage til kroen, hvor der ventede os æblekage 

og kaffe, æblekagen bliver nævnt først, for der var meget af den og den smagte som 

vor mor lavede den, og det er jo høst, så det kunne ikke passe be  

De små stuer blev hurtigt fyldt med højlydt snak og latter, så Jannie måtte skære sig 

gennem med sin høje røst for at få ørenlyd. 

Men så fik vi også sat nogle datoer og tilmeldinger på plads, for både Loppecafeen, 

frugtfestival og kulturdagen. September bliver meget meget aktiv! 

dre. Efter endnu en omgang kaffe og måske en lille bid æblekage mere – fik vi 

snakket af og kørte hver til sit – efter endnu en god aften i et glad vennelag. 

Tak til gruppe 2 for en fin aften. 

Lilian, gruppe 3. 


