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2022 bliver til 2023 

 

 

 

Endnu et år forsvinder og et nyt kommer til os, vi har prøvet det så 

ofte før, hvert år ser vi 

dagene blive kortere for 

igen at blive længere, en 

livscyklus fra vor klode…. 

Gratis fotos fra Pixabay 

 

 

Glædelig jul og Godt Nytår til Jer alle  

og pas nu godt på hinanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang tak til Lis for forside. 

Liljen 
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Lolland – Falster Distrikt 2022 - 2023 
 

DGM:  

Susanne Bjørklund Brødregade 6, 4930 Maribo sb@mkpost.dk 

  Mobil: 23 96 84 06 

DGK: 

Merete Nilsson 
 

Skovvænget 10, 4930 Maribo 

 
mereteogerling@gmail.com 

  Mobil: 24 23 61 41 

DGS:   

Jytte Peterson Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing jytte@peterson.dk 

  Mobil: 50 12 05 66 

DIS:   

Lone Andersen Granvænget 24, 4990 Sakskøbing lb.andersen@privat.dk 

  Mobil: 42 32 25 25 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør: 
  

Espen Buch Kristensen Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 
   

Mødedatoer:  
2023 

12. Januar Distriktsgilderådsmøde. Arr. Maribo 
9. Maj Distriktsgildeting. Arr. 2. Nykøbing 
14. Juni Friluftsgildehal - arr. Distriktet/spejderlaug, Maribogildet 
24. Oktober Fellowship. – arr. vores egen netværksgruppe  

 

mailto:sb@mkpost.dk
mailto:mereteogerling@gmail.com
mailto:jytte@peterson.dk
mailto:lb.andersen@privat.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Fellowshipday den 24. oktober 2022. 
 

Lone fra Netværksgruppen bød 48 gildebrødre og gæster velkommen på Hotel Falster, hvor til 

Netværksgruppen havde indbudt til afholdelse af Fellowshipday  

 

Mickey Pless fra Nykøbing Falster Revyen skulle underholde os alle. Men først skulle Gildebrødrene spise 

en lækker Kalvestegs Meny. 

 

Derefter fortalte Mickey Pless om sin barndom og familie.  

Hvorledes han som dreng tilfældigvis spillede en melodi på et klaver, uden nogen forudgående læring i 

klaverspillets kunst. Han havde evnen til at spille melodien, han lige havde hørt, på et klaver uden nogen 

form for kendskab til noder og et klaviatur. Senere i sin karriere måtte han gå til klaverspil, for at lære at 

spille efter noder. 

 

Efter en kort karriere som kontorassistent spillede Mickey Pless til private fester (”suppe, steg og is 

arrangementer”), hvor han oplevede mange morsomme episoder, bl. a. 80-års fødselsdagsfest, der fik en 

værdig afslutning og en sølvbryllupsfest, der sluttede uden gommen. 

 

Mickey Pless turnerede rundt i landet som pianist med bl. a. Birthe Kjær, Dario Campeotto, Johnny Reimer, 

Keld & Hilda m.fl. 

 

Bakkens Hvile og Ganløse Revyen kunne heller ikke ”hvile” uden Mickey Pless som pianist for en kortere 

periode. 

 

I år 2018 blev Mickey Pless pr. telefon kontaktet af Flemming Krøll, som havde brug for en ny pianist til sin 

revy. Mickey Pless sagde Ja Tak. Så var den aftale på plads, uden en skriftlig aftale om løn, arbejdsforhold 

m.m. 

 

I år 2019 overtog Mickey Pless sammen med Pernille Schrøder og Flemming Krøll ledelsen af Nykøbing F 

Revyen. Denne ledelses konstruktion varede kun kort. Så resultatet blev året efter, at Mickey Pless stod alene 

med ledelsen og ansvaret for Revyen.  

 

Så kom Corona en i 2020 med en masse restriktioner. 

 

I 2021 kunne Mickey Pless genstarte Revyen i Nykøbing F Hallen, som han med rekvisitter havde fået lavet 

om til en Teatersal og med stor succes. 

 

Mickey Pless fortalte levende om sit arbejde med Revyen og sluttede aften af med klavermusik (uden noder) 

og sang. Han var meget beæret og glad for den store opbakning, han har fået og stadigvæk får fra Falster og 

Lolland. Da han overtog Revyen efter Flemming Krøll, flyttede han straks til Falster for at være en del af 

lokalbefolkningen. 

 

Lis Henriksen sluttede aftenen af med En stor tak fra Sct. Georgs Gilderne på Lolland-Falster til Mickey 

Pless, som sædvanen tro stiller op til en masse arrangementer uden honorar. 

 

 

 Referat fra Kjeld Mikkelsen 2. gilde Nyk. F. 
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Fotokavalkade fra Fellowshipday 2022 

 

47 Gildebrødre og gæster venter  

spændt på mad og Mickey Pless. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenen sluttede med Fellowshipbudskabet oplæst af vores 

DGM og en stor tak til Mickey Pless for en fantastisk dejlig aften i 

det bedste selskab….  
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 

  
Lokalredaktør 

Kåre Christiansen 
25101937 – krc@postkasse.net 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 
 

 

December 
 

15. Julemøde i Ulvehytten 

18. Tombola på Torvet 
 

Januar 
 

  7. Nytårsgildehal 
 

 

 

Fødselsdage i 

december 
 
 

 

19. Lena Holsko – 70 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

 

 

 

 

 

Mindeord over Jytta Christensen 
 

Jytta afgik ved døden den 26. oktober 2022 

i en alder af 92 år. I den sidste tid blev Jytta 

tiltagende svækket, og havde stor trøst i 

samværet med sin bedste veninde gennem 

mange år, Birgit Thisted. 

 

Jytte var født og opvokset i Silkeborg, hvor 

hun blev kontoruddannet i Silkeborg 

kommune, og var sekretær for stadsingeniør 

Nielsen. Jytta kom til Maribo som sekretær 

for sin chef, og var ansat i Maribo kommu-

ne, indtil hun gik på pension.  

 

Jytta var leder i KFUK spejderne i Silke-

borg, og blev hurtigt engageret i KFUK- 

spejderne i Maribo, hvor hendes chef hjalp 

med at få etableret husene i Spejdervænget.  

Jytta blev hurtigt tropsleder i Maribo, hvor 

hun var meget vellidt. Jytte stod også for de 

administrative opgaver, som blev løst hur-

tigt og effektivt. I det arbejde, havde Jytta 

stor glæde af sin kontoruddannelse. Lige-

ledes stod Jytta for provianteringen på lejre 

og ture. 

  

Jytta var aktiv i KFUK-spejderne i mange 

år, og var tilknyttet indtil sin død. Jytta 

havde gennem årene fået mange spejder-

venner rundt omkring i verden, og har 

besøgt mange af dem. Jytta var i det hele 

taget glad for at rejse; bl.a. til New Zealand 

og England. Hun har ligeledes besøgt de 

internationale spejdercentre i Schweiz, Our 

Chalet, og London, Pax Lodge. 

 

Jytta var Gildebror i mere end 60 år, og 

kunne i april i år fejre sit 60 års jubilæum 

på Margrethecentret sammen med en række 

gildebrødre. Jytta var meget engageret i 

Gildet, og altid parat til en opgave. 

 

Jytta boede i Vestergade det meste af sin tid 

i Maribo, og var kendt for sin hjælpsomhed. 

Hvis der var brug for hendes hjælp, stod 

hun der straks. De sidste år, hvor Jytta 

havde brug for mere hjælp, boede hun på 

Margrethecentret. 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Jytta blev bisat den 3. november fra Maribo 

Domkirke. Efterfølgende var der en minde-

stund i Pilgrimshuset. 

 

Birgit Thisted og Lena Holsko 

 

 

Julemøde  

torsdag den 15. december 
 

Gildebrødre og ægtefæller indbydes til 

julehygge i Ulvehytten torsdag den 15. 

december kl. 18.30.  

 

Pris for sild, snaps, smørrebrød, kaffe og 

småkager er kr. 80. Øl og vand kan købes 

til rimelige priser.  

 

Sædvanen tro skal vi afvikle den årlige 

rafledyst, så husk alle at medbringe 2 

pakker til ca. 20 kr. pr. stk. Vi håber, at se 

rigtig mange af jer.  

 

Tilmelding senest den 5. december til 

Lena enten på lena@holsko.dk eller mobil 

61 77 08 09. 

  

Gildeledelsen 

 

 

Nytårsgildehal 

lørdag den 7. januar 2023 
 

Kulturelt Laug har hermed fornøjelsen af at 

invitere til Nytårsgildehal og efterfølgende  

 

frokostbuffet på Hotel Maribo Søpark den 

7. januar 2023 fra kl. 12.30 til kl. 16. 

 

                   
 

Gildet yder et tilskud på kr. 100 kr. pr. 

gildebror, hvorfor prisen vil være kr. 150 

inkl. en øl/vand samt kaffe. For øvrige 

gæster er prisen kr. 250,-. 

 

Tilmelding senest den 15. december til 

Besse enten på mail besse.j@email.dk eller 

mobil 60 65 18 38 samtidig med indbeta-

ling til gildets konto 9570-12746601. Husk 

navn. 

 

Vi håber, at mange gildebrødre har lyst til 

at være med til at tage hul på det nye år 

sammen med os. 

 

Med stor gildehilsen 

Kulturelt Laug 

 

 

I-Dag i Haslev den 12. november 
 

Vi var 4 Gildebrødre fra Maribo, der deltog 

i en meget spændende I-dag i Haslev. Vi 

blev budt velkommen med kaffe og rund-

stykke og en sang inden foredraget. 

 

Formiddagens foredrag blev holdt af Lotte 

Kaa Andersen om Danmarks ukendte 

verdensstjerne, Inge Lehmann. Lotte Kaa 

Andersen har skrevet den anmelderroste 

biografiske roman, ”Jordens kerne”, om 

Inge Lehmann. Inge Lehmann (1888-1993), 

nej, det er ikke skrivefejl, for hun blev 

nemlig 104 år, var verdens første kvinde-

lige seismolog, men havde svært ved at 

blive anerkendt i Danmark, da kvinder ikke 

var anerkendte i det naturvidenskabelige 

miljø på det tidspunkt. 

 

mailto:lena@holsko.dk
mailto:besse.j@email.dk
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I sine unge år studerede Inge Lehmann 

matematik på Cambridge, men dér var også 

begrænsninger for kvinder. Kvinder måtte 

kun deltage i forelæsninger, men ikke arbej-

de i laboratorier og komme i bibliotekerne. 

Det var svært at have disse begrænsninger, 

så hun nåede ikke at få sin eksamen der.  

 

Efter nogle år med ansættelse i forsikrings-

branchen blev Inge Lehmann ansat på 

Geodætisk Institut, og var med til at oprette 

de seismiske stationer på Grønland i 1927. I 

1936 opdager Inge Lehmann, at jorden har 

en fast indre kerne, men det blev modtaget 

med tavshed blandt hendes kollegaer, og de 

følgende år blev hun forbigået med forfrem-

melse flere gange. 

 

Hendes karriere fik et vendepunkt i 1950- 

erne, hvor USA fik øje på hende, og så fik 

verden øjnene op for hendes enestående 

talent. Inge Lehmann fik mange anerken-

delser, men var meget skuffet over, hun 

ikke kom med i Videnskabernes selskab.  

 

Efter en dejlig frokost holdt Morten Arnika 

Skydsgaard foredrag om epidemiens histo-

rie fra pest til Corona, som spænder over 

700 år og 12 skelsættende epidemier i dan-

markshistorien.  

 

Pesten medførte den største katastrofe, der 

nogensinde har ramt Europa. Ved den sorte 

død i 1346 døde 1/3 del af befolkningen. 

Der var flere pestepisoder i årene 1348-

1711, hvor befolkningen blev halveret.  I 

1645 indfører Christian den 4. kirkebøger, 

og i 1625 kommer der pestlove. Pesten 

forsvinder, da man isolerer den væk.  

 

I 1800-tallet florerede kolera i Danmark.  

De store byer var meget beskidte, og den 

fattige befolkning boede tæt. Husdyrene 

boede i baghusene, og affaldet blev skyllet 

ud i rendestenene. Det medførte nogle 

tiltag, som bedrede forholdene.  Lægefore-

ningen lavede indsamlinger til de fattige, så 

de kunne flytte uden for voldene (i Kbh.), 

der skulle laves epidemiberetninger, og der 

blev lavet en kloakplan samt vandværker, 

så man ikke skulle bruge overfladevandet 

fra søerne. Koleraen var således medvir-

kende til forbedringer i byerne. 

 

Epidemierne har været drivende for den 

udvikling, der har været i håndtering af de 

smitsomme sygdomme.  Det har vi også set 

med coronaen, hvor vi kunne bruge erfarin-

ger fra tidligere. Der er udviklet adskillige 

vacciner i forbindelse med epidemier mod 

f.eks, tuberkulose og difteri,  

 

Det var meget interessante foredrag. Vi 

sluttede af med kaffe og kage. Stor tak til 

arrangørerne. 

 

Med gildehilsen 

Lena Holsko 

 

 

Kære Gildebrødre 

 
I og jeres nærmeste ønskes en Glædelig jul 

og Godt nytår. 

 

Vi har haft et Gildeår med mange aktivi-

teter, og har ikke været plaget af mange 

aflysninger. Der har været godt fremmøde 

til vores arrangementer, og det har været en 

fornøjelse at være sammen med Jer.  

 

Vi ser frem til et nyt og godt Gildeår med 

en masse aktiviteter og hyggeligt samvær. 

 

Med julegildehilsen 

Gildeledelsen 
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Afbud meldes til GK Birte Larsen 30 24 46 16 eller mail:   birte_l@hotmail.com 

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. 

Opslagstavlen  

Tirsdag 13. december  

Julemøde 

Torsdag den 5. januar             Nyt-

årsgildehal 

 

 

Julemøde 13. december kl 19 i Kudu 

Her vanker der gløgg, æbleskiver og hjem-

mebagte småkager, og efterfølgende 

kaffe til at skylle efter med. 

Vi skal hygge os og prøve kræfter med 

hjemmelavet julepynt, og der skal da også 

synges noget med jul. 

Vel mødt. 

Gruppe 1 

 
 

 

Den har han tænkt sig at holde på Lanzarote 

(igen igen), netop på den tid hvor februar ud-

gaven skal redigeres og indsendes. 

”Hvad gør vi nu, lille du” (Kim Larsen).  

Den 5. februar er den på vores hjemmeside: 

2-nyk-f-gilde.weebly.com/liljen-februar.html 

Traditionen tro holder vi Nytårs-

gildehal. 

Vi mødes kl. 18.00 og starter med vandre-

hal. 

18.15 åbnes gildehallen efterfulgt af 

”summen” inden vi nyder en 2-retters 

menu og så en omgang  ”kongelig” under-

holdning samt fejrer Carstens 40 års jubi-

læum. 

  

og så er det tid til kaffe/te med lidt sødt 

og hyggeligt samvær. 

Hvilken frækhed!!  

Redaktøren tillader sig at 

holde ferie fra den 16. ja-

nuar til og med den 30. 

mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
https://2-nyk-f-gilde.weebly.com/liljen-februar.html
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Denne gang er det hotel Falster, 

der lægger lokaler til. 

 

Prisen er sat til egenbetaling på 200 kr. pr. 

gildemedlem og 250 kr. for ledsager excl. 

drikkevarer. 

Betaling ved ankomst. 

Tilmelding til Jens senest den 20.12. på 
k@jak5.dk 

 

-Vi glæder os til at se jer alle- 

gruppe 3 

 

 

De fem korps har besluttet, at Spejdernes 

Lejr er kommet for at blive. 

 

En gang til for Prins Knud: . 

www.sn.dk/greve-kommune/anders-fik-
ideen-til-lejr-i-hedeland 

 
 

Tænk at man har set så godt ud!! 

 

mailto:k@jak5.dk
http://www.sn.dk/greve-kommune/anders-fik-ideen-til-lejr-i-hedeland
http://www.sn.dk/greve-kommune/anders-fik-ideen-til-lejr-i-hedeland
https://www.sn.dk/greve-kommune/anders-fik-ideen-til-lejr-i-hedeland-det-kom-ud-af-det-blaa/
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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 

Husk: Julestue 1/12 kl. 18.00 Lions Hus, Industrivej 

Nytårsgildehal: 5/1 2023 kl. 18.30 på Saxenhus 

 

I ønskes alle en Glædelig jul og et Godt nytår  

 

Invitation til Fællesgåtur den 7.12.2022 

Vi mødes på Bringserevej/ Bagerstevej ved Næsgård, Stubbekøbing kl. 10.00 

Når I kommer fra Stubbekøbing og har Næsgård på jeres højre hånd, fortsætter i ca. 500 meter. På venstre 

side er en stor bøgehæk. Når den slutter står der 2 store kastanjetræer og her er indkørslen, hvor I kører 

ind og parkerer. Her er bord/ bænksæt, hvor vi kan nyde vores kaffe og klemmer efter gåturen. 

Der er mulighed for at samle mos mm., så husk at medbringe en pose til dette. 

Vil I læse om skanseanlægget i skoven kan i Google dette ved at skrive Skansen Corselitze Østerskov. 

På december gensyn. 

Hilsen Lone og Anne-Birthe 

Sakskøbing Gildet. 
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NYTÅRSGILDEHAL 2023 

Torsdag den 5. januar kl. 18.30 

Vi inviterer alle gildefolk og fæller til 

Nytårsgildehal på Saxenhus og håber at vi får en 

rigtig festlig aften. 

 

Vi mødes og skåler på et godt nyt år, i et glas bobler inden vi går i 

gildehallen. 

Efter gildehallen serveres en ”stjerne anretning” (drikkevarer hertil 

medbringes) og efter dette serveres kaffe og hjemmebagt kransekage!! 

 

Prisen for denne aften er 75,- kr. pr. person. 

Tilmeldingsfrist er fredag den 16. december gruppevis til 

annettebryllehansen@gmail.com eller 41183132 

 

Vi glæder os til en festlig aften i fællesskabets tegn! 

 

Med gildehilsen 

På vegne af Gruppe 3 

Annette 

 

 

 

 

 

mailto:annettebryllehansen@gmail.com
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://freepngimg.com/png/5661-champagne-png-bottle
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Referat fra fælles gildegåtur den 2.11.2022 

Maribo Gildet stod for planlægningen af månedens gåtur. 

Trods varsler om regn fik vi det smukkeste efterårsvejr på turen. 

Vi skulle mødes på Stubbekøbingvej 187 ved Systofteskov. 

I alt dukkede 13 tobenede og 1 firbenet deltager op. 

     

For mange af os, var det et første møde med netop denne skov. Skøn plet, tæt på byen og alligevel dejlig 

fredfyldt. 

Træerne stod i de smukkeste farver, skovbunden var fuld af spændende og smukke svampe. 

Inde i skoven er der et meget spændende område ”Treelife”, hvor det om sommeren er muligt, at booke 

overnatninger i deres Skycamp mellem den 23.6 og 18.9. Se mere på deres hjemmeside: www.treelife.dk 

Tak for en rigtig hyggelig formiddag.                                               Referent: Anne-Birthe, Sakskøbing Gildet. 

 

 

Referat fra virksomhedsbesøg på 

Møn Bolsjer 

Den 7. november 2022 havde 25 personer fra Sct, Georgsgilderne i Nykøbing F., 

Maribo og Sakskøbing sat hinanden stævne på Møn Bolsjer, der er beliggende på 

Ankervej i Nykøbing F.  

Firmaet er startet i Stege på Møn, men flyttede for godt et år siden til Nykøbing F. i 

en bygning på 8000 m2, hvoraf firmaet selv bruger de 4000 m2 og udlejer resten til 

andre firmaer bl. a. med relation til Møn bolsjer f.eks. etiketfremstilling.  

Vi blev budt velkommen først af Hanne fra gildet i Sakskøbing og dernæst af Helle 

fra bolsjefabrikken, der kort fortalte, hvad vi skulle opleve på vores tur igennem 

http://www.treelife.dk/
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fabrikken. Men allerførst skulle vi iklædes ”uniformer”, hvide hårnet og blå 

plastiksutter, men vi var jo alle ens, kønne eller sjove, det må man selv vurdere.  

Vi startede i pakkeriet og her blev vi alle meget overraskede, da vi erfarede at 

pakningen foregik pr. håndkraft. Vi mødte 2 personer, der fortalte, at de hæftede 

etiketter på og pakkede i kasser, selve afvejningen i poser var også en manuel 

opgave, dog var der en maskine til svejsning af poserne, når disse var fyldt. Vi gik 

videre til næste lokale, hvor en person stod og fyldte ”rustne søm” i poser ligeledes 

pr. håndkraft. Vi kom så forbi et meget langt transportbånd, hvor en dame lagde 

lakridsstykker på båndet, hvorefter de blev overtrukket med chokolade og gled videre 

på båndet til afkøling, for at havne i den anden ende af båndet, hvor en dame stod og 

tog imod dem og manuelt lagde dem i kasser, hun havde indøvet en teknik, der 

gjorde, at hun kunne flytte 5 stk af gangen og da der skulle overtrækkes 20.000 stk 

skulle hun foretage denne bevægelse 4.000 gange. Denne opgave blev udført for 

Bagsværd Lakrids, men her sluttede denne proces ikke, idet der stod 2 damer og 

lagde disse chokoladeovertrukne lakridser i små æsker også manuelt. Vi gik videre 

gennem lageret og kom her forbi fremstillingen af lakridskugler eller dragéer, som 

fremstilles med mange forskellige smage, der fremstilles 5-600 kg om dagen. Vi fik 

også lov at smage, uhm. Turen gik så videre til selve bolsjeproduktionen, men blev 

brat afbrudt, da der kom besøg fra Fødevarestyrelsen. Vi gik til butikken, hvor den 

ene af ejerne Thomas Krøll fortalte historien om fabrikken. Bolsjerne bliver ikke 

trygkogt, som man gør det i de større bolsjeproduktioner, men bliver kogt over åben 

ild for at få den bedste smag og konsistens frem. Et produktionsbatch er på 40 kg og 

heraf bliver der ca. 14.000 bolsjer. Der fremstilles ca. 140 ton bolsjer årligt. Bolsjer 

og dragèer sælges i de store supermarkedskæder Salling, Coop, Meny, Dagrofa og i 

en række specialforretninger, der leverer til firmagaver. Endvidere leverer de store 

slikkepinde og sutter til både Tivoli og Bakken. 

Produktionen omfatter også fremstilling af flødeboller og chokolade. Thomas fortalte, 

at lige om et øjeblik skal de til at tænke på næste års julehandel, nye produkter og 

emballage, da supermarkederne er i gang med planlægning af julen 2023, de vil så i 

løbet af foråret få at vide hvilke produkter, der er valgt ud. Firmaet eksporterer også 

deres varer til især de nordiske lande men også til f.eks. Tyskland. Thomas har været 

medejer af firmaet siden 2016 og kommer fra detailbranchen, både hos Salling og 

Coop, hvor han har været varehuschef.  

Vi takkede så af med at give et Tjekkelikker og så var der ”fri leg”, hvor man kunne 

gå på opdagelse i butikken og finde lækre sager, som man selvfølgelig havde 

mulighed for at købe. Vi fik alle en pose med smagsprøver med hjem. 
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Til slut lidt reklame, står du og mangler gaven til ham/hende, der har alt, så er det 

muligt at købe lækre gaver i deres butik, der har åbent torsdag, fredag og lørdag, se 

hjemmesiden.  

Tak til gruppe 1 for et godt og meget interessant arrangement.  

På vegne af gruppe 2 

Anni 
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REFERAT: 

Fejring at Hendes Majestæt Dronningens 50 års jubilæum den 12. november 2022 

Danmarks samfundet inviterede igen til at fejre dronningen med faner på Strøget, når hun  skulle 

køre i karet gennem byen.  

Jeg og Bodil tog derind . Vi skulle mødes med de andre på Rådhuspladsen, og gik derefter til Gl. 

Torv hvor vi blev stillet op. Her ventede vi så en time, inden dronningen med følge af 

garderhusarerne kom ridende forbi. Der var rigtig mange mennesker og meget politi. Vi var ca. 40 

faner der hvor vi stod. 
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Da det var slut fik vi en sølvplade til fanen. Vi blev beværtet med sandwich og vand. Herefter 

kunne vi så tage hjem igen, efter en god oplevelse. 

PS: Vi var det eneste Gilde der var repræsenteret. 

Med gildehilsen 

Erik og Bodil 

 

 


