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Vi nærmer os med hastige skridt, årets store højtidsdag.
Som barn tager det en evighed, før det bliver juleaften.
Når man er voksen, så kommer den før man ser sig om.
I disse år er der mange der ikke har mulighed for at
holde jul med familie, flere og flere har det økonomisk
stramt, vi har mange enlige der søger julehjælp, der er
hjemløse og ret så mange forskellige, der har behov for
Hjælp. Heldigvis er der gode organisationer der gør en
stor indsats,
men vi kan/skal jo også være med til at løfte disse opgaver,
med det gamle ordsprog: Mange bække små – gør en stor å.
Må ALLE få En god juL…..

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2018 - 2019

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing

kjeldmik@post7.tele.dk
Mobil: 21 77 77 11

DGS:
Vibeke Christiansen

Birkevænget 21, 4930 Maribo

vibekeogcarl@gmail.com
Mobil: 61 70 28 57

DIS:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2020
16. januar
5. maj

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør Sakskøbing.
Distriktsgildeting. Arrangør 1. Nykøbing.
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Referat fra Fellowshipday den 24. Oktober.
Visual Climate Center i Holeby, der har til huse i historiske
rammer på Danmarks første sukkerfabrik "Højbygård", var
rammen om Fellowshipday 2019.
Vi var 51 gildebrødre incl.gæster, der var mødt op til denne
spændende oplevelse.
Visual Climate Center er Danmarks eneste Globe.
Netværksgruppen Lolland – Falster Distrikt bød velkommen
og vi startede med at synge "Nu falmer skoven trindt om land",
derefter fik vi dejlige sandwich og imens gik snakken ivrigt rundt om ved bordene
Efterfølgende gav den meget energiske foredragsholder Dennis Clausen et særdeles
spændende foredrag omkring den dynamisk animeret globe, der med avanceret teknik
kan visualisere billeder af atmosfæren, oceanerne, kontinenter, solsystemet m.v.
Optagelser fra satellitter, leveret af bl.a. NOAA og NASA, anvendes til at forstå
problemstillinger og forandringer på kloden – og samtidig vise konsekvenserne af disse
forandringer.
Vi fik et interessant indblik i temperaturændringer på kontinenterne og i verdenshavene,
befolkningstilvækst, atmosfæriske storme, oversvømmelser, dyrearters
migrationsmønstre o.s.v.
Eksempelvis om hvorfor man forsøgsvis udsætter havskildpaddernes æg på en ny strand,
idet havtemperaturen stiger og derfor påvirker havskildpaddernes fortrukne
udklækkeningsstrande.
Vi så også hvilke store store konsekvenser, vi mennesker påvirker naturens gang, ved
eksempelvis den høje koncentration af megen delvist nedbrudt plast der findes i havene,
og som omtales "plastik-øer.
Vi kunne også se, hvor i verden man taler sammen på facebook, og hvor i verden man
ikke gør.
Ligesom vi kunne følge flytrafikken et enkelt døgn. Denne store flytrafik står for en del
CO2 udslip.
På den store Globe syntes jeg, de mange flyvemaskiner lignede en bisværm.
Efter denne interessante fortælling om vores klode, var der igen tid til snak og hygge
omkring kaffebordet.
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Distriktsgildemesteren oplæste Fellowshipbudskabet, som er skrevet islandske
landsgildemester Thorvaldur Sigmarsson
Se på følgende sider.
Distriktskansleren oplæste en hilsen fra ISGF.
Se på følgende sider.
Som afslutning på en dejlig aften sang vi "Spejderbror, her er min hånd".
Tak til Distriktet og Netværksgruppen Lolland – Falster Distrikt for en hyggelig og
lærerig aften,
en aften, der gav os en lille opsang om at passe bedre på vores dejlige jord.
Kirsten Johansson, Maribo Gildet
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ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

FELLOWSHIP DAY BUDSKAB 25 oktober 2019
Kære venner
Lad os tænke nogle årtier tilbage. Året er 1953, det er den 25. oktober og stedet er Luzern i Schweiz.
Her er repræsentanter fra 18 lande samlet. De brænder alle for det internationale spejderarbejde og
ønsker at fortsætte med dette, selv om de nu er voksne.
Det er starten på ISGF, International Scout and Guide Fellowship.
I dag, 66 år senere, har medlemsskaren bredt sig til at omfatte 66 lande verden over. I yderligere 39
lande er der medlemmer af ISGF. Det er medlemmer af Central Branch, der arbejder på at skabe en
organisation - et gilde - for voksne i samarbejde med de nationale spejdergilder i deres region.
Vores mål og ambitioner kan have taget nye former på én eller anden måde, men vi er parat til at få
venskaber til at blomstre. Vi mødes i vores lokale gilder, vi deltager i træf og konferencer og bygger
broer for at styrke spejderånden og er åbne for nye venskaber. I august måned næste år samles vi
igen. Til den 29. ISGF Verdenskonference i Madrid, i Spanien. Dèr får vi mulighed for at få nye
venner og bygge broer verden over.
Vi er stærkere sammen, og når vi står sammen, kan vi få ting til at ske.
Hver dag bliver vi mindet om problemer over hele verden. Moder Jord lider, og folk lider med hende.
Vi hører konstant om klimaforandringer. Der er oversvømmelser, orkaner, jordskælv og
vulkanudbrud, der ofte fører til sultkatastrofer - og mennesker bliver flygtninge. Det bliver varmere
nogle steder, isen både i nord og i syd smelter, og det får havene til at stige og skabe nye
udfordringer.
KAN VI SOM ISGF FAMILIE GØRE NOGET VED DET?
Ja, vi kan hver især bidrage en lille smule.
Vi kan ændre vores vaner med hensyn til den måde, vi behandler jorden på, og vi kan have
indflydelse på andre. Vi kan reducere vores affald, især plastik - og vi kan tænke, før vi handler.
ISGF’s Verdenskomite ønsker at takke alle vores medlemmer for jeres bidrag og opfordre alle til at
sende os information, fotos m.m. af det arbejde, I har gjort rundt omkring i verden.
Lad os fejre i venskab, stå sammen for en bedre
verden. Glædelig Fellowship Day.

De bedste hilsner

Medlemmerne af ISGF Verdenskomite
Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB
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Fellowshipbudskabet 2019
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic Sub-Region) under ISGF (International
Scout and Guide Fellowship). Dette års budskab er skrevet af den internationale sekretær i Islands Scoutgilde,
Kristjana Thordis Asgeirsdottir.

Hvad er venskab?
Lad os starte med at synge sammen:

I denne tid, hvor samfundet er så dynamisk og alting
går så hurtigt, er det godt at tænke på, hvad venskab
er for noget. Mange er venner på de sociale medier
og kommunikerer på den måde – men venskab er
meget mere. Venskab er det, der lever i os, og som
følger os alle årene.
Et venskab kan være startet allerede i barndommen,
og vi kan have de samme venner, når vi bliver ældre.
Vi skal dyrke disse venskaber og følge op på dem.
Somme tider på afstand, somme tider på nært hold.
Vi må ikke glemme, at livet kan forandres på et
øjeblik, vi mister én, vi holder af, par kan vokse fra
hinanden, og så er det godt at have nogen at tale
med, at være sammen med i glæde og sorg.
Vi skal give os mulighed for at få nye venner, også
selv om vi kommer op i årene.
Vi skal ringe til hinanden, besøge hinanden, gå i biografen sammen eller hvad vi nu ellers har lyst til.
De venskaber, der knyttes i barndommen og i skolen
holder ofte længst. Vi mødes og mindes de gode,
gamle dage. Spejderideen for voksne spejdere –
gildearbejdet – er netop dét: vi mødes og mindes
spejderlejre, lejrbål, vandreture og alle de ting, vi nu
lavede sammen. Minderne dukker op og fylder som
regel vores hjerter med glæde.
Vi må ikke glemme, at vores bedsteforældre og
forældre også var unge engang. De kunne fortælle
om ting, de lavede, i deres unge dage. Vi må ikke
glemme at besøge vores ældre medborgere, besøge

Make new friends, but keep the old
One is silver and the other gold!
plejehjem og le sammen med dem, der bor der og
ikke er i stand til at komme ud. Deltag for eksempel i
Røde Kors arbejdet, og vis mennesker, der for nyligt
er kommet til vores land, venskab.
Hils på folk, du møder, og smil, når du møder dem.
Det kan være det eneste smil, de får den dag. Tag
også imod venskaber, der tilbydes dig. Luk dig ikke
ind i dig selv.
Vikingekvadet, Hávamál, kan stadig i dag tale til os
med gode og nyttige råd om og minde os om, hvordan vi holder fast i gode venner. Et af digtene lyder
sådan i Vagn Lundbys gendigtning:
Vær altid ven med dine venner.
Vær aldrig ven med uvens ven,
det sømmer sig ikke for retskafne.
Men ønsker du dine venners ømhed,
så søg deres hus, og bland sind med dem
Og tal om alt, der tynger jer
Hávamál – har rødder i vikingetiden og tilskrives
Snorre Sturlason. Det indeholder mange leveregler
om hvordan man opfører sig i forskellige sammenhænge, samt mange visdomsord.
Hvem kan sejle foruden vind,
hvem kan ro uden årer,
hvem kan skilles fra vennen sin
uden at fælde tårer?
(Finsk folkevise)
I ønskes en dejlig Fellowship Day 2019!
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir, International Sekretær,
Skátagildin á Íslandi (Islands Scoutgilde)
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Maribo

Kik forbi og vind en gevinst med hjem fra
tombolaen

www.sct-georg.dk/maribo

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

og nyd et glas gløgg med æbleskiver
søndag den 15. december mellem kl. 10
og kl. 15.
Med stor julehilsen
Julelauget

Julemøde
mandag den 16. december
December
15.
16.

Jul på Torvet
Julemøde i Ulvehytten

Januar
8.

Gildebrødre og ægtefæller indbydes til
julehygge i Ulvehytten mandag den 16.
december kl. 18.30. Pris for sild, snaps,
smørrebrød, kaffe og småkager kr. 80,00.
Øl og vand til rimelige priser.

Nytårsgildehal

Jul på Torvet
søndag den 15. december
Sct. Georgs Gildet elsker traditioner og
deltager igen i år med en tombola og en bod
med salg af æbleskiver og gløgg.

Sædvanen tro skal vi afvikle den årlige
rafledyst, så husk alle at medbringe 2
pakker til ca. kr. 20,00 pr. stk. Vi håber
at se rigtig mange af jer.
Tilmelding til Anne Marie - 20 87 26 28
eller amc@mkpost.dk senest den 10.
december.
Gildeledelsen
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I-dag i Haslev den 2.november
Vi havde et par ”fridage” i forhold til barnebarn og Rigshospitalet, så vi besluttede at
tage til inspirationsdag i Haslev. Det var
godt. Ikke bare for os, der havde en fridag,
men også for de hundrede og mange, der
kom valfartende til det smukke kirkehus i
Haslev.

NYTÅRSGILDEHAL ONSDAG
DEN 8. JANUAR 2020
Debatlauget, Svende- og Væbnerlauget
samt Skleroselauget indbyder hermed alle
gildebrødre og ledsagere til at starte det nye
år med nytårsgildehal onsdag den 8. januar
kl. 18.30 i restaurant Bangs Have.
I eftergildehallen serverer Bangs Have en 2
retters menu, 1 glas vin/øl/vand samt kaffe
og småkager. Prisen for dette er 175 kr. pr.
person.
Tilmelding til Besse – besse.j@email.dk
senest den 16. december (til julemødet i
gildet).
Vi håber, at rigtig mange gildebrødre og
deres ledsagere har lyst til starte det nye år
sammen med os.
Mange gildehilsner og rigtig godt nytår til
alle gildebrødre og deres familier!
Debatlauget, Svende- og Væbnerlauget
samt Skleroselauget

Vi kunne mærke den særlige følelse ”Du er
en af os”, som præger gode Sct. Georgs
gilde arrangementer, selvom vi ikke kendte
en sjæl. Vi satte os ved Faksebordet, da det
efter et stykke tid gik op for os, at der altså
kun var os fra Maribo.
Det første programpunkt var et foredrag af
forfatteren Malene Ravn om bogen ”I dine
øjne”. Kendte ikke hende eller bogen, men
det skal jeg da have ændret på. Bogen er
både autentisk, godt fortalt og udvider ens
horisont med hensyn til danmarkshistorie,
hvordan det er at være anderledes, og hvordan man kæmper sig til et liv på trods.
Eftermiddagens foredragsholder var sognepræst og dramakonsulent Søren Hermansen.
En meget veltrænet foredragsholder, der
fortalte om arbejdet med ”Herrens Veje” –
den danske TV-serie om tro. Dejligt med
små gensyn med serien, og jeg fandt ud af,
at der måtte have været et par afsnit, jeg
ikke fik set. Det kan der rådes bod på. Hele
serien koster vist 200 kr. i Føtex.
Og så har jeg fundet ud af, at maden i Sct.
Georgs-sammenhæng spiller en væsentlig
rolle. Og den var fin. Meget ros til arrangørerne og dem, der lavede maden til alle
os.
PS. Kåre og jeg havde husket tørklædet –
som nogle af de eneste!
Lene
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Fødselsdagsgildehallen
den 19. november
Omkring 30 gildebrødre og to ledsagere
mødte frem til denne begivenhed. Gildehallen begyndte med optagelsen af to nye
svende. Det er Janne Eriksen og Jens
Eriksen. I ønskes hjertelig velkommen!

Siden fejrede vi gildets 78 års fødselsdag
med et prangende oste- og pølsebord og
desforuden flotte og meget velsmagende
ostekager. Besse beordrede hvert bord til at
digte et vers til en fødselsdagssang til gildet. Det resulterede i fem gode sange på
fem forskellige melodier.

Gildemesteren holdt en tale om mærkedage.
Og når vi tænker os om, er der jo en masse
af dem i årets løb. Der er de nationale, hvor
vi skal flage, der er kirkelige dage, familiens egne mærkedage og efterhånden adskillige internationale mærkedage: FN-dagen,
Kvindernes internationale kampdag, Hundens dag og mange, mange flere.
En meget mærkelig mærkedag havde vi
netop denne aften den 19. november. Det er
Den internationale toiletdag !!!! (Hva` er
det? Prøv at google det).
Tenka tog sig af 5 min. Sct. Georg og fortalte om den svindende rigdom af insekter
på vor klode. Hun gav en noget fantasifuld
forklaring på, hvorledes vi kan hjælpe humlebier med formeringen. Tenka holder meget af humlebier !!!!

Tak for en god gildehal og en dejlig
fødselsdagseftergildehal.
Ole

Kære allesammen
Jeg vil herigennem sige tusind tak for
gaver, besøg og hilsener til min fødselsdag.
Det blev en fantastisk dag, som jeg vil kunne huske længe og skønt med så mange glade mennesker!
Samtidig vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Med stor gildehilsen
Vibeke Strange
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Kære gildebrødre
I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår. Tak for gode, hyggelige, inspirerende og spændende gildehaller og arrangementer i årets løb.
Med stor gildehilsen
Susanne

10

1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, december 2019 og januar 2020
Søndag d. 1. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med!
Torsdag d. 12. december: Julestue kl. 18.30.
Torsdag d. 23. januar: Nytårstaffel kl. 18.30.

Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene tag venner, kolleger, familien og hunden
med på turen.
Søndag den 1. december 2018.
Der startes igen i år fra spejderhuset på Poul
Martin Møllersvej 4, fra kl. 9-11, Der er korte og
lidt længere ruter. Se mere på www.julemaerkemarchen.dk

Julestue torsdag den 12. december.
Vi mødes på Skovvej 25, Nørre Alslev, kl. 18,30.
Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, hver
deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir indpakket
gave til en værdi af ca. 20 kr.
Du er mere end velkommen til at tage din samlever med!
Vi vil gerne høre, at du/I selvfølgelig kommer: tlf. 2619 9318. Mail: onae31@gmail.com

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Anja & Espen.

Nytårstaffel, torsdag d. 23. januar
kl. 18,30 - Bogfinkevej 37.
Traditionen tro, er det GildeClanen der står for aftenen og disker op
med, lidt til sjælen og det kulinariske, gad vide om det bliver w……………?
Tilmeld dig hurtigst muligt og senest d. 12. januar på 2330 9343!
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug,
GildeClanen

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år!

Ovstrup SpejderCenter
”Amagerhuset” i Sørup på Falster
Se hvad der sker på Facebook!
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2. Nykøbing F. Gilde
2-nyk-f-gilde.weebly.com

Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B .

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 25. i måneden før.
Nu er det jul igen og nu er det jul igen

Opslagstavlen
Torsdag d. 12 dec.
Julemøde
Tirsdag d. 7 jan. 2020
Nytårsgildehal
80 år’s fødselsdag
Fritz Jørgensen 1. 12 .2019

Og derfor ho lder vi julemøde
T or s da g d e n 1 2 . de ce mb e r kl . 1 9. 0 0

med
j ule glø g g, æb l e skiv e r, sa n g og hy g ge .

Adgangsbilletten er:
d u s kal v æ re ifø rt e n niss e h ue .

Husk afbud til Solveig,
hvis du ikke kan deltage.
Med stor nissehilsen

Gruppe 4

25 år --- er vi blevet, med stor fest--- 25 gildebrødre fra 2. gilde – landsgildets kansler- 4 fra vort
modergilde samt andre gildebrødre og gæster – vi var 34 – der oplevede en MEGET fin gildehal, hvor
Martins gildemestertale satte de 25 år i perspektiv på tidens udvikling, oplevelser og social omsorg i
vort aktive gilde. Birte L.`s 5 min. var så personligt og berørte vist de fleste af os: Overspringshandlinger.

Vi blev fotograferet- og kom så til de meget festpyntede borde- humanitært laug havde fået naturen ind
med flotte pyntede birkestammer og bord ”kort”: en birkeskive med navn – genialt.
Festmenuen blev nydt – afvekslende indslag af sange og korte indlæg om: Gildets start –Spejdere er vi –
Det flyvende gilde –Gildets fremtid…samtlige 4 grupper tog medansvar for en festliggørelse af vort
fælles jubilæum.
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Gildemester Ole fra 1. Nyk. vort modergilde holdt tale og var gavmild – tak! Kirsten –landsgildets
kansler understregede i sin tale hendes oplevelse af et aktivt engageret gilde – og overrakte bogen om
kalkmalerier af Sct. Georg samt en stander til højbordet.
Så kom vi til gildets gave til os: 2 timers festlig jazzmusik.
Et festligt jubilæum hvor rigtig mange i
gildet har taget medansvar ---lad os
fremover bevare den fælles ”ild” ---TAK
til alle som bar …planlagde og udførte.
Dette var kort om 8/11-2019!
2. gruppe.

Kan det virkelig

passe

at der ikke er flere billeder??
Nej det kan det ikke, men de ligger alle sammen her:

https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/25-aars-jubilaeumsfest.html

Nytårsgildehal
7. januar 2020 kl. 18

Helt som traditionen ”byder” skal vi igen til Nytårsgildehal på et fortryllende sted,
nemlig hos Charlotte Krøyers spisestuer.
En flot gildehal starter vores aften, derefter skal vi nyde en to retters menu med efterfølgende kaffe/te
samt lækker kage.
Vi skal både nyde den gode mad, hygge os og have lidt gang i nytårsløjerne, derfor vil vi allerede nu
bede Jer om at møde op med nytårshatte, de kan være store eller små – sjove – flotte – grimme – gamle
– eller nye, det er helt ligegyldigt – men når vi går til bords er det med hatte på.

Prisen for alt dette er: 175 kr. (excl. drikkevarer)
Bindende tilmelding til Solveig senest den 15. december: solveig@joyzer@gmail.com

Gruppe 1 siger: Godt Nytår og på gensyn
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

At huske i december måned:
Julestue den 3. december kl. 18.00 i Lions klubhus Fabriksvej 21
At huske i januar måned:
Nytårsgildehal 8. januar 2020

Referat fra årets I-dag den 2.11.2019.
Fra Sakskøbing var vi 4 tilmeldte. I alt deltog 130 Gildebrødre i dagen. Det var den største tilslutning
nogensinde og nu er der ikke plads til flere i lokalet.
Selve dagen var en fantastisk oplevelse. Efter morgenkaffen og en morgensang, fik Malene Ravn ordet.
Malene skulle fortælle om romanen ” I dine øjne”. Det gjorde hun virkelig godt. Vi blev ført gennem bogen
tilblivelse og den research som hun havde lavet for at skrive bogen. Desuden fortalte hun levende om hvad
bogen havde ført til. Bogen bygger på en autentisk hændelse, hvilket gjorde Malenes fortælling meget
interessant.
Til frokost blev der serveret lækker varm mad. Derefter var det oplægsholder Søren Hermansen, der er
sognepræst i Sorgenfri. Søren har været teologisk vejleder på TV-serien ” Herrens veje”. Det blev et par
meget spændende timer i hans selskab, hvor vi med udgangspunkt i små scener fra serien fik flyttet vores
opmærksomhed på mange spændende detaljer. Tænker, at jeg gerne ville have hørt Søren inden jeg så
serien.
Så endnu engang vil jeg opfordre alle til at deltage i næste års I-dag. Det er virkelig en berigende dag.
Gildehilsen
Anne-Birthe
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Referat fra socialt arrangement den 11.11.2019.
Gruppe 3 havde inviteret til en aften med overskriften
” Herskab og tjenestefolk fra Oreby.”
Vi var inviteret til kl. 19.00 i Spejderhuset på Birkevej, hvor gruppen havde
dækket op til det store kaffebord.
Efter en sang, hvor første vers startede med:
” Vor ungdom er bare en tid, der var,
Den svandt som en drøm, men jeg tror,
de skønneste minder om den vi har,
dybt inde i hjertet de bor.”
Blev der budt velkommen til Birgit Lander, der havde lovet at fortælle om sine minder fra en længst
svunden tid på Oreby Gods og Berritsgård Gods, hvor Birgit som ganske ung var ansat på godskontoret som
bogholder.
Birgit startede med at sætte fokus på hele det persongalleri, der var ansat for, at få hjulene til at rulle.
Der var tjener Anton og frue. Anton, blev senere udnævnt til hushovmester, uden at det gav mere i løn.
Titlen var en ære i sig selv.
Der var husjomfru Ella og to stuepiger.
Der var chaufføren Harald, der udover at køre bilen for herskabet, hentede varer fra byen, pudsede
herskabet sko og passede deres hunde.
Diakonisse Ulrika de Mylius, der var guvernante og tog sig af husets børn. Hun var samtidig her og der og
alle vegne og kunne fortælle lidt om alle på godset.
Fra Sakskøbing by, blev frisør Ester Pedersen hidkaldt, når fruen og husets piger skulle have ordnet hår. Så
kom Ester med en stor taske med alt det fornødne grej til at klare opgaven.
Derudover var der ansat gartner, smed, tømre og mange, mange flere.
Vægteren havde til opgave at gå og cykle runder, for at sikre at alt var i orden. For at sikre, at han ikke drev
den af, var der installeret små ure, som han skulle aktivere, så herskabet kunne kontrollere, hvornår han
havde været på de forskellige tjekpunkter. Ingen slendrian blev tolereret.
I dag står Oreby slot ubeboet hen. Men på det tidspunkt var slottet beboet. Det var ikke ofte Birgit havde
bud på slottet, men kunne fortælle om forgangne tiders storhed. Der var bl.a. et meget smukt bibliotek
med håndskrevne ” Pariserbibler” med guldtryk, der lå i glasmontre.
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Birgit fortalte også en anekdote om engang, hvor gartneren havde lavet et fugleskræmsel, hvor en
udstoppet rovfugl svævede over afgrøderne. Fuglen blev holdt oppe af en gasballon og denne var tøjret, så
fuglen kunne svæve og sprede rædsel blandt de uønskede stære. Fasanjæger Jørgensen kom forbi og blev
så optændt af ønsket om at skyde en rovfugl, at han plaffede den udstoppede fugl ned, så kapok og andet
indhold blev spredt. Denne ” utilsigtede hændelse” måtte han høre meget for.
Godsforvalteren var i hierarkiet lige under Lensbaronen. Han var en herre, som ikke tålte at der var noget
der lå og flød eller forstyrrede hans øje. Så Birgits skriggrønne cykel, måtte hver dag køres i garagen, da han
ikke tålte at den stod parkeret udenfor godskontoret.
En af Birgits opgaver var at udbetale ugeløn og udlevere mælkemærker. I alt var der rigtig mange ansatte
på godset.
Arbejdernes lønninger var ikke høje, men der var meget arbejde med at få pakket alle de brune lønposer
med nøjagtigt optalte kontanter. Mælkemærkerne afleverede de ansatte i stalden, når de hentede mælk.
Herefter fik Birgit dem retur til genbrug. Lugten var ubeskrivelig, men de blev først kasseret, når de absolut
ikke kunne mere.
Birgit slutter af med at fortælle, at man på Tårs kirkegård kan se Lensbaronens gravsted. Han havde ved sin
død været gift tre gange. Alle tre hustruer er nævnt på gravstenen med årstal for deres ægteskab med
baronen.
Afslutningsvis viser Birgit tegninger over Berritsgård, tegnet af modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.
Hvor Berritsgård var i tyskernes besiddelse. Modstandsbevægelsen arbejdede med tanken om, at tage
Berritsgård, men frafaldt tanken.
En spændende fortælling fra en tid, som på mange måder er så langt fra den verden, vi kender i dag, trods
det at den er fortalt af en spændende og nulevende person.
Tak til gruppe 3 for en hyggelig aften.
På vegne af gruppe 2. Anne-Birthe
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