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Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være
det nye sort.

Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig
prøvet noget nyt.
Albert Einstein (født 1879)
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Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
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Der afholdes Distriktsgildeting den 14. maj 2014 kl. 19
Sted: Spejderhytten Poul Martin Møllersvej 4, 4800 Nykøbing F

Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelsesmedlemmer har stemmeret.
1) Valg af dirigent og protokolfører.
2) Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3) Forelæggelse af distriktets regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal være distriktsgildeledelsen i hænde senest 4
uger før afholdelsen af distriktsgildetinget.
5) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til distriktet.
6) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år.
DGK er på valg – er ikke villig til at modtage genvalg
DGS er på valg – er villig til at modtage genvalg
DIS er på valg – er villig til at modtage genvalg
7) Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år).
8) Drøftelse af arbejdet i distriktet
9) Eventuelt.
Efter Distriktsgildetinget kan der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af nyvalgte
ledelsesmedlemmer.
I eftergildehallen nyder vi en let anretning. Pris 60 kr. som betales ved ankomst.
Gildeledelsesmedlemmer SKAL melde fra – øvrige gildebrødre som ønsker at deltage SKAL melde til
senest den 8. maj til: DGK Hanne Hansen – hoeegh@hotmail.com eller mobil: 24 43 54 78

Distriktsgildeledelsen
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Garnrester søges
Maribo gildet indsamler alle former for garnrester, som kan bruges af nørkledamer i
Røde Kors. Resterne gives videre til Greti, så hun og andre flittige ”nørklepiger” kan
strikke til det gode formål.
Gildehilsen
Besse

Red. Maribo: Der er ca. 4.500 nørklere i Danmark, og der sendes årligt imellem 35 og
40 tons nørkletøj, til børn i hele verden.
Kilde: Røde Kors
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Program Sakskøbing Gildets Naturgruppe 2014.
Så er programmet for Naturgruppens aktiviteter i 2014 klar.
Vi håber, at I alle vil lade jer friste af de spændende aktiviteter.

Tirsdag den 8.4.2014 kl. 18.30 Geocaching – Moderne skattejagt.
Vi mødes ved Middelaldercenteret i Sundby/ Nykøbing F.
Kør forbi hovedindgangen – her er P-plads ved skoven.
Michael sørger for den fornødne teknik.
Mød op i praktisk tøj og fodtøj.
Ruten er på ca. 4 km.
Medbring selv kaffe/the og lidt godt til efter hygge i skoven.
Tilmelding til Michael, senest en uge før på Tlf. 22697633.

Søndag den 25.5.2014 kl. 11.00 Besøg på Faxe Sundhedscenter, i Kalkbruddet og hos Faxe Gildet.
Vi mødes kl. 11.00 i Faxe på Præstøvej 78. Der kan parkeres på Sundhedscenterets P-plads på Præstøvej.
Anne-Birthe vil vise rundt og fortælle om Sundhedscenteret.
Herefter går turen til Faxe Kalkbrud, hvor der er mulighed for en tur på hjertestien.
Man kan også besøge Geomuseet eller bare hygge sig i det nye madpakkehus på kanten af kalkbruddet.
Når alt dette er klaret og madpakkerne er spist, forsøger vi at arrangere en aftale med Faxe Gildet, hvor vi
sammen kan drikke den medbragte eftermiddags kaffe.
Tilmelding og planlægning af samkørsel til Anne-Birthe, senest en uge før på Tlf.
21287868.
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Tirsdag den 17.6.2014 kl. 18.00 Gåtur ved Fladet og Kalløgrå.
Vi mødes ved P-pladsen for enden af Skovbyvej v/ Indgangen til Kalløgrå.
Husk at medbringe madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til Annette, senest en uge før på Tlf. 54706354

Tirsdag den 12.8.2014 kl. 18.00 Turen går til Skejten og Fuglsang gods og park.

Vi mødes på P-pladsen ved Museet.
Sammen går vi ud og oplever den smukke natur.
Medbring madpakke og drikkevarer.
Tilmelding til Jonna, senest en uge før på tlf. 51895319

Oktober – uge 42.
Gerner er i gang med at planlægge et besøg på ” Virtuelt Climate Center” i Holeby.
Nærmere information om dato og pris kommer senere.
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Søndag den 9.11.2014 kl. 10.00 Skovtur for at finde naturting til julekreativiteten.
Vi mødes på P-pladsen på Bringserevej/ Bagerste Vej.
Kør til Stubbekøbing. Kør ad Orevej mod Næsgård Efterskole. Kør forbi Næsgård mod Hesnæs.
Efter ca. 500 meter kommer et hvidt hus på venstre hånd. Foran dette er P-plads og indgang til skoven,
hvor vi mødes.
Brug evt. nedenstående link som vejledning.
https://maps.google.dk/maps?ie=UTF8&q=N%C3%A6sgaard+Efterskole&fb=1&gl=dk&hq=n%C3%A6sgaard+efterskole+bringserevej+2+4850+stu
bbek%C3%B8bing&cid=3259934471143635405&ei=Om4PU6CwLKjI4gT1i4CoBQ&ved=0CIgBEPwSMA0
Efter skovturen slutter vi af med en hyggelig frokost hos Anne-Birthe på Hans Egedesvej 1 i Stubbekøbing.
Tilmelding til Anne-Birthe, senest en uge før på Tlf. 21287868.

Vel mødt – På Naturgruppens vegne.
Annette, Catarina, Jonna, Gerner, Michael og Anne-Birthe
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Maribo

Tur til Femø
10. maj 2014

www.sct-georg.dk/maribo

Vi mødes i Spejdervænget kl. 08.30 og
fordeler os i bilerne.
Alle medbringer egen mad og drikke.
Vi tager færgen til Femø kl. 09.30.

Lokalredaktør
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

April
29.

Sct. Georgs Gildehal

Maj
3.
10.
23.

Byløb
Tur til Femø
Nattergaletur

Fødselsdage i april
2. Ela Meyer 75 år
13. Helge Christiansen
85 år
Vi håber, at I begge må få en dejlig fødselsdag og ønsker hermed stort tillykke,
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen

HUSK nattergaletur den 23-05-2014.
Mere herom i liljen i maj.
Med venlig hilsen
Naturlauget.

På havnen mødes vi med vores guide, der
vil tage os med på en gåtur på ca. 10 km.
Turen betegnes som middelsvær.
Undervejs holder vi frokostpause.
Kl. 16.30 tager vi færgen tilbage til Kragenæs.
Turen koster 60 kr.
Tilmelding senest den 01-05-2014
Susanne – 23 96 84 06
sb@mkpost.dk
Med venlig hilsen
Naturlauget

Gildeting
Kære gildebrødre
Mange tak for jeres deltagelse i vores gildeting. Også i år blev det til et godt og indholdsrigt gildeting.
Vi fik mange gode drøftelser om både stort
og småt, men relevant hele tiden. Vi kan
heldigvis bevare den gensidige respekt for
hinanden, selv om vi ikke er enige altid.
Det synes jeg godt, at vi kan være stolte af.
Med stor gildehilsen
Victor
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Mere Gildeting
Gildetinget blev afholdt den 11. marts, og
som altid i Mejsehuset i Spejdervænget.
Aftenen startede med, at vi fik et par sildemadder og en gang spejdergryde.
Tilbehøret var øl, vand og snaps, og snakken gik som altid livligt.
Da vi kom til det mere alvorlige, blev Jan
Wandy valgt til at styre tropperne og Anne
Marie til at holde styr på det skriftlige.
Victor aflagde sin – i denne omgang sidste
– beretning, og den gav ikke anledning til
den store debat. Det må tolkes derhen, at
gildelivet i Maribo er, som vi vil have det.

Gildeskatmester Grethe Bjerndrup og Gildekansler Bente ”Besse” Jørgensen var ikke
på valg, så de fortsætter.
Erik Bjerndrup blev genvalgt som flagherold, og Victor Birch blev nyvalgt som dørherold.
På revisorposterne blev Hanne Høgh Hansen genvalgt og Kirsten Johansson blev
nyvalgt.
Genvalg var der også til PR-kontakt Jan
Wandy og lokalredaktør Torben Baltser.
Under laugsformændenes korte beretninger
og under eventuelt blev forskellige ting
drøftet – ikke mindst den uvisse fremtid for
Qvades gamle pakhus.
En god aften sluttede med ”Spejderbror"
/ tba

Sct. Georgs Gildehal
Den 29. april 2014 kl. 19.00
i Sognets Hus
Det er en lukket gildehal, da der skal ske
væbneroptagelse.
(red.: vores nye gildemester Susanne
Bjørklund skal også indsættes).

Grethe aflagde regnskabet, som der ikke var
en finger at sætte på.
Som kom vi til forslag. Gildeledelsen
fremlagte et forslag til nye vedtægter, som
var en sammenskrivning af de gamle og
Landsgildets forslag til sådanne. Der kom
en sund debat, der blev givet og taget, og vi
endte med at vedtage det tilrettede forslag.
Så kom Grethe på banen igen. Denne gang
med budgettet. Også det blev godkendt med
uændret kontingentet.
Nu var det tid til valg. For to år siden
bekendtgjorde Victor, at det blev hans sidste periode som gildemester, så efter otte
gode år skulle vi vælge en ny, og den blev
Susamme Bjørklund. Stort tillykke med
valget og held og lykke med jobbet.

Ledsagere er velkomne til at deltage i eftergildehallen hvor der serveres en let anretning med efterfølgende kaffe og kage til
70.00 kr. Drikkevarer kan købes.
Efter spisningen synger vi et par forårssange.
Tilmelding senest den 15-04-2014 til
Susanne – 23 96 84 06
sb@mkpost.dk
Med venlig hilsen
Naturlauget
PS: Bemærk, at datoen er ændret i forhold
til det trykte årsprogram.
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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

KALENDER, april 2014:
Onsdag d. 23. april: Sct. Georgs Gildehal. Bemærk dato og sted!
Onsdag d. 4. juni:
Aftentur.

Gule ærter og gildeting:
Først tak til Dorte for nogle rigtige gode ærter og tilbehør!
Gildetinget bød ikke på de store overraskelser, vi har gennemført det vi har sat
os for og arbejder nu på årets Midtvejstræf, regnskabet så fornuftigt ud og det
nuværende kontingent blev fastholdt. Alle valg var genvalg.
Der skal ske noget nu! – Udlejningen af ”Amagerhuset”
er gået bedre i 2013 og ser ikke ringe ud i 2014, men
ejendommen trænger til en grundig renovering og der
mangler kræfter til at drive foretagendet! Det har ikke
været
muligt
at
finde
interesserede
Gilder,
spejderorganisationer, korps, divisioner eller distrikt,
der vil drive et center, sammen med eller uden
”Spejderfonden”.
Vi har derfor på tinget besluttet at afhænde ejendommen og køre
Spejderfonden videre med provenuet til bl.a. uddeling og støtte efter fondens
vedtægt.
Det er desværre et godt aktiv, overfor spejderne, der glider gildet af hænde,
men – ja gæt selv hvordan vi er nogen der har det med det!
O.S.

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

Vi har fået en invitation fra 3. Gilde i Vordingborg til,

Sct. Georgs aften,
Onsdag den 23. april kl. 19.30 i Tolstruphus.
Vi har selvfølgelig sagt ja – tak, og glæder os til at komme!
Efter gildehallen bliver der serveret et let traktement.
Tilmelding til Beate Olsen på tlf. 26 67 65 06 - senest den 12. april, som
herefter sender til Vordingborg.
Der mødes selvfølgelig festklædt Sct. Georgs aften. Vi aftaler evt. samkørsel.
O.S.
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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

Aktivitets og møde kalender:
6. Samlermesse
8. Gildehal
Grp.1 arr. grp. 4 ref.

8. Gildemøde
Grp. 1 + 2 fremlægger
årsprojekt
grp. 4 arr. grp 3 ref.

Vi siger tillykke til Gurli Hansen som har 50 års jubilæum d. 30. april

Kirkebesøg
Det kirkebesøg, som blev omtalt under gruppernes beretning, kan ikke lade sig gøre
den omtalte dag, 22. juni.
Vi vender tilbage. Med en ny dato, når gruppen har fået aftale med præsten.
Gildehilsen fra gruppe 3.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i APRIL:
08. Geocatching.
10./11./12. Påskemarked.
23. Sct. Georgsløb.
24. Sct. Georgsgildehal.

Og i MAJ:
03. Sakskøbing Spejdernes Jubilæum.
06. Foredrag og Motion.
13. Nattergaletur.
Geocatching – Moderne skattejagt.
Tirsdag den 8. april kl. 19 inviterer Naturgruppen alle på en moderne
skattejagt, såkaldt geocatching. Mødested: P-plads ved skoven lige efter
Middelaldercentrets hovedindgang. – Michael sørger for den fornødne teknik. Man
kommer i praktisk tøj og fodtøj. Ruten er ca. 4 km. Medbring kaffe/the samt lidt godt
til hygge i skoven. Tilmelding til Michael 22697633 senest en uge før.

PÅSKEMARKED
torsdag, fredag og lørdag i ugen op til palmesøndag. Vi sælger fra INFOhuset, som vi plejer. Hvis nogen har lyst til at bidrage med et par
påskedekorationer eller anden form for påskepynt, så ring til Birgit.
Ring også, hvis I har lyst til at bruge en formiddag eller eftermiddag
på at tage en vagt i huset den 10., 11. eller 12. april. Der skulle gerne
blive lidt omsætning, selvom Torvet ikke er, hvad det har været. Men
nu kan Sct. Georgsgildet i hvert fald være med til at skabe lidt liv med vores
påskemarked. – Påskehilsen Birgit.
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Sct. Georgsarrangement for spejderne.
Sct. Georgsdag den 23. april kl. 17.30-20.00 står Gruppe 2 for arrangementet, hvor
”vi gamle spejdere” skal være poster på et løb for spejderne. Alle grupper har fået
udførlig invitation samt instruktion vedr. poster osv. Man kan komme og indrette sin
post fra kl. 17. – Et lille traktement for spejderledere og gildefolk fra kl. 20-21,
håber gruppe 2, vil have god tilslutning. Tilmelding gruppevis til Annelis på
54706068.

SCT. GEORGSGILDEHAL.
Den 24. april kl. 19.00 i Spejderhuset. I gildehallen vil der være optagelse af Ulla
Vedel og Lis Norit. Heroldstaven overtages af Sten, - og vi skal høre Sct.
Georgsbudskabet samt aflægge og forny vores gildeløfte. – I eftergildehallen skal vi
høre et foredrag om MISBRUG. – Der er kaffe og lagkage til kr. 25, - pr. person.
Tilmelding til Lotte på 40203194 senest den 16. april. – Hilsen Gruppe 1. Lotte.

Tillykke til Keld - 25 år i Sct. Georgsgildet.
Spejderdrengen fra Guldborg har været 25 år i Sct. Georgsgildet.
Og det har været 25 år med megen aktivitet på alle fronter. – Du og Ellen blev
optaget sammen, og sammen påtog I jer hurtigt forskellige ansvarsfulde opgaver. Bl.a. blev jeres hjertebarn ”Telefonkæderne”. Kædeledere var I gennem mange år, og
det er du heldigvis fortsat med. Senere blev du ”nøglemand”, og da Iris valgte at
stoppe som koordinator for alle kæderne, var det naturligt for dig at overtage dette
hverv, som er ikke så lidt tidskrævende, ud over at du stadig har din egen kæde. Så
man må sige, at Sct. Georgsgildets telefonkæder ”Det lille ring” ligger i de bedste
hænder. Du har på et tidspunkt været stavherold med stor myndighed, du har nok
også været gruppeleder eller haft andre poster, jeg ikke husker, du har også været
gildemester. - Men det som jeg tror, har betydet mest for dig i de 25 år, det er nok
Sakskøbing Vandrerhjem
hvor du blev valgt ind i bestyrelsen og senere blev formand.
Det varede ikke længe, før du også blev valgt ind i bestyrelsen
for Danmarks Vandrerhjem, et arbejde der har budt på mange
specielle tiltag og på mange spændende oplevelser. – Du
ønskes fremover mange gode år i gildet, ligesom gildet
forhåbentlig vil kunne trække på din indsats på
telefonkædernes område såvel som på mange andre ting.
Stort tillykke med jubilæet. - Birgit (red.)
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INVITATION.
ALLE er velkomne til en
spændende aften med HANNE
KOFOED,

på Sakskøbing Vandrerhjem
tirsdag den 6. maj kl. 19.

Temaet er ”Ud under åben himmel
– motion i det fri – egenomsorg”.
Den fantastiske danske natur med de fire årstider byder på mange gratis
glæder og masser af muligheder for motion året rundt.
”Motion er det eneste, der virkelig dur for at holde hjernen
i gang”, (citat – hjerneforsker Peter Lund Madsen).
Vi kan selv være med til at forebygge aldring, herunder demens! Alle taler
om løbetræning og fitnesscenter, men Hanne Kofoed vil fortælle
om det at komme ud i naturen og motionere – at få himlens og naturens
farver, fuglesangen og den friske luft med. Hanne veksler
mellem foredrag, fællessang fra Højskolesangbogen og
praktiske øvelser i det fri.
”Motionspladsen i Doktorparken” lige bag vandrerhjemmet
står parat til en omgang hyggelig motion under Hannes
kyndige vejledning.
Sct. Georgsgildet er aftenens arrangør og håber, at rigtig mange af byens
borgere vil benytte sig af dette spændende tilbud, også selvom man ikke
lige har lyst til ”de store armbevægelser”.
Ingen tilmelding – bare kom – og tag naboen med.
Arrangementet er gratis.
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NATTERGALETUR
Gruppe 3 indbyder til Nattergale tur
Tirsdag den 13. maj i Maribo kl. 18,30

Man tager en god madkurv, med alt hvad dertil hører + kaffe, plus bord og stol. (Vi
har til dem der mangler).
Tag nogle gode sko eller støvler med/på – et tæppe og varmt tøj.
Der er mulighed for at gå en tur i ”mosen” og klø fårene bag ørerne
Vi spiser vores madkurv i haven på Sdr. Boulevard 67, (benyt P-pladsen ved
spejderhytterne ,Spejdervænget)..
Når det mørkner – bliver bålet tændt – så kan vi i bålets skær sidde og lytte til
nattergalen, medens vi drikker vores kaffe el. andet.
Vi satser på det gode vejr og håber vi får en god og hyggelig
aften, og håber at se mange.
På gruppe 3’s vegne
Lilian
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Referat fra Gildeting 5. marts 2014 på Saxenhus:
1. Valg af dirigent
Forslag: Annette Brylle
Valg af referent
Forslag: Annelis Jensen

Valgt

Valgt

2. Gildemesterens beretning

Beretning udsendt.
Beretning godkendt

3. Skatmesterens beretning

Regnskab og budget udsendt. Blev
gennemgået .
Regnskab og budget godkendt
Revisorerne varsler
kontingentforhøjelse i 2015.

4. Valg af Gildemester og suppleant

Gildemester Jannie Johansen
genvalgt
Suppleant Jørgen Lohse – genvalgt

5. Valg af stavherold og suppleant
Mary-Ann fratræder
Forslag: Sten Petersen
Suppleant:

Sten Petersen blev valgt

6. Beretning fra grupperne

Udsendt – Taget til efterretning

7. Beretning fra telefonkæderne

Udsendt – Taget til efterretning

Suppleant: Hanne Knudsen

8. Behandling af indkomne forslag:
Vedtægtsændring § 3:
Gildeledelsen stiller forslag om: Fra
2015 at udsende indkaldelse og dagsorden til gildeting via mail eller pr.
brev

Vedtaget
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Tilskud til motionspladsen
Motionspladsen i Doktorparken er nu
oprettet som selvstændig frivillig social
virksomhed, dog under Sct. Georgsgildet,
og arbejdsgruppen for motionspladsen,
ansøger om et tilskud fra ”Saxtorpfonden”
på min. 5.000,00 kr,som tænkes brugt til
afholdelse af forskellige events på pladsen.

Vedtaget at yde 5.000,00 kr. til
aktiviteter/events i Doktorparken.

12. Eventuelt
Birgit oplyser at der, i begge ender af
Saxes Allé, er opsat skilte med tekst og pil mod Familiesundhedspladsen.
Peer Hansen oplyste at han var blevet
kontaktet af Kit Nørholm (tidligere indehaver af ”Kamille”) som, i forbindelse med
afholdelse af Jul for enlige, gerne vil være sponsor.
Anni oplyser at hun sammen med Birgit har tilskrevet 100 personer m.h.p. mulig
interesse for optagelse i gildet. De er inviterer til gildeaften 31/3 på Saxenhus, hvor
Lars Simonsen vil fortælle om tidligere og kommende ture han, med sin familie, har
foretaget.
Er beskrevet i Liljen for marts måned. Håber på god opbakning fra gildemedlemmer.
Naturgruppen har udarbejdet program for sæson 2014. Dette blev gennem-gået af
gruppens medlemmer og vil blive averteret i Liljen både lokalt og under distriktsnyt.
Lone fremførte mulighed for at der i Liljen averteres med runde fødselsdage
Stemning for at dette indføres.
Redaktør: Ingen har meldt sig på banen Birgit fortsætter indtil videre.
Gildetinget lukket kl. 20.35
Efter kaffen blev der foretaget lodtrækning til nye grupper som træder i funktion efter
sommerferien:
Gruppe 1:
Lillian, Peter, Sten, Inge, Annette, Poul, Lis
Gruppe 2:
Jane P. Birgit og Jørgen, Hanne K, Ulla, Anni og Jane B.
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Gruppe 3:
Peer, Annelis, Lone, Jannie, Marianne, Bodil og Erik, Svend

Gruppe 4:
Lotte, Bent, Alis, Hanne J., Ingeborg, Keld og Jette
Naturgruppen:
Anne Birthe, Michael, Gerner, Jonna, Catarina, Annette
Udenfor grupperne:
Iris , Arnold, Birgitte, Lars
Der afholdes gilderådsmøde 12/5 og
Gildemesteren opfordrer til at der i
dette deltager 1 person fra hver gruppe. Der skal lægges program for det nye
gildeår.
Ref. Annelis Jensen
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Virksomhedsbesøg på

Sprøjter.
Vi var ca. 30 gildefolk – der mødtes på Hardi Sprøjter i Nørre-Alslev, der var også 2
gæster fra 1. Nykøbing F. Gildet der havde meld sig til hos os – det var dejligt – det
mangler vi lidt af imellem gilderne.
Vi kom hurtigt ind i varmen – det blæste koldt. Vi blev budt velkommen af
fabrikschef Jørgen Hald Kristensen, der startede med at fortælle om fabrikkens
historie og hvordan det kører både i Nørre-Alslev og på de andre fabrikker i udlandet
I Nørre-Alslev er fabriksområdet på 52.000 m2, der er 350 ansatte, de 316 i
produktionen. Ud af os fra Sakskøbing Gildet var der 2 forældre par der havde deres
piger ansat på fabrikken.
Hardi sprøjter har tidligere produceret til lager på forventet salg, nu er produktionen
stillet om til produktion efter ordre, dog således, at mange mindre enkeltdele fortsæt
er en lagervare.
En stor sprøjte kan produceres på ca. 6 uger. Skal det gå meget hurtigt kan
produktionstiden reduceres.
Produktionen omfatter sprøjter fra 5 liter og op til 7.000 liter. Selvkørende sprøjter
fremstilles ikke i Nørre-Alslev.
Vi blev vist rundt i de store haller hvor vi så mikroskopiske små ting og helt op til de
meget store elementer som en sprøjte består af. Det var imponerende, og til tider også
larmende. Svejseearbejdet udføres af robotter, der er investeret i en 3.generations
robot.
Efter vi havde fået et godt og indgående indtryk af produktionen – blev vi budt på
kaffe og kringle – og så kunne der stilles spørgsmål. Vi takkede produktionschefen
for en god fremvisning og drog hjem med endnu en god oplevelse , især for
mænderne der var interesseret i teknikken.

Tak til gruppe 4.

ref. Gruppe 3 Lilian
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