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»Se mod lyset, så falder skyggerne bag 

dig.« 

Anonym

Stranden er sin egen! 

Der kan også ordnes have! 
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 Lolland – Falster Distrikt       2015 - 2016 

DGM: 

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

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

     Mobil: 61 70 28 57 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

Solveig Garsdal Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing  solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

DUS: 

Vakant 

 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2015:  Mødedatoer:  

8. september Distriktsgilderådsmøde 
21. oktober Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing  
 
2016: 
19. januar  Distriktsgilderådsmøde 
27. april  Distriktsgildeting  

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Der indkaldes til ekstraordinært Distriktsgildeting   

Lolland – Falster Distrikt,  

den 8. september kl. 19.00 
 

     Sted: Oplyses senere 
 

Da det ikke var muligt at få valgt hverken ny DGM eller DUS til det ordinære Distriktsgildeting i 

maj, skal der udskrives ekstraordinært Distriktsgildeting for at få nye kandidater.  

Ekstraordinært Distriktsgildeting: 

1) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år. 
Valg af DGM – ingen kandidater 
Valg af DUS – ingen kandidater 

        
Forslag til kandidater kan sendes til DGM: lmhenriksen@gmail.com 

Efter det ekstraordinære Distriktsgildeting vil der blive en kort distriktsgildehal, med indsættelse 

af nyvalgte ledelsesmedlemmer.  
 

Distriktsgilderådsmøde afholdes samme dag og samme sted. 

Distriktsgilderådsmøde: 

1) LGT 2015 

2) Distriktet i fremtiden:  

- Fælles arrangementer og aktiviteter  

- Hvordan undgår vi medlemsnedgang og lukning af gilder 

3) Fellowshipday 

4) Indkomne forslag 

5) Eventuelt 
 

Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.  
Prisen for traktement til mødet er 50 kr. pr. deltager, som betales til DGS.  
 
Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.  
 
Afbud fra Gildeledelser og tilmeldinger fra DUS, GU, redaktører samt øvrige GB sendes til: 

 
DGK, Vibeke Christiansen: vibekeogcarl@gmail.com, senest den 4. september 

 

Distriktsgildeledelsen 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:vibekeogcarl@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 

 

 

 

August 

 

11. Gildemøde 

29.-30. Gildetur 

 

September 

 

13. Gildetur til Møn 

 

 

Fødselsdage i 

August 

 

 
 

5/8 Gutte – 65 år 

 

Vi kipper med flaget og ønsker tillykke. 

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

Nattergaletur 
 

28-05-2015 

 

En kold og våd og mørk nat i septem-

ber......nå, nej det var en torsdag i maj, vi 

igen vandrede den vanlige rute (fra spejder-

hytterne i Maribo over mosen til golfbanen, 

videre til Bøndersvig, langs Maribo Søn-

dersø tilbage til spejderhytterne) for at 

observere og lytte til de lokale nattergale. 

Dog først efter indtagelsen af et solidt mål-

tid bestående af meget røde pølser, ristede 

pølser, lune pølsebrøds, sennep, ketchup, 

ristede løg og egen medbragt drikkelse. 

Mætte og veltilfredse startede jagten på den 

lille undseelige nattergal med den store 

stemme. Enkelte af de sædvanlige var des-

værre enten flyttet eller taget på ferie. 

Måske var de bare tavse i protest over den 

evindelige menneskelige nysgerrighed. 

Det lykkedes dog ved Bøndersvig at skelne 

nattergalen mellem snakken fra gruppens 

medlemmer, der havde travlt med en enkelt 

syssel i små glas. 

En Vinbjergsnegl dristede sig frem og blev 

straks offer for graffiti på sneglehuset i 

form af kendingsbogstaver på en af delta-

gernes medbragte barn, hvis lillebror fre-

kventerer en nærliggende børnehave, hvor 

sneglen senere blev placeret. Forhåbentlig 

til de undrende børnehavebørns store for-

undring. En snegl med navn skrevet på 

huset! 

I øvrigt var vejret tilfredsstillende uden - 

dog at være prangende. 

Med vanlig præcision blev der talt og hyg-

get hele vejen rundt, og det fortsatte da vi 

kom tilbage. Der var tændt bål og lavet 

kaffe hvortil serveredes en herlig gang 

hjemmebagt kage. 

Tak til Naturlauget for endnu et vellykket 

arrangement - ingen nævnt ingen glemt! 

Tak fra  

 

Niels Erik Jehrbo 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Bingo-løb den 3. juni 

for Maribo spejderne. 
 

Onsdag den 3. juni havde Spejderlauget 

arrangeret et bingo-løb for Maribo spej-

derne. 

Der mødte 45 spejdere og ledere, som hver 

blev udstyret med et ”bingo-kort” med 

spejdermotiver. 

Herefter gik turen langs søen, hvor der 

skulle findes tilsvarende bingo-kort. – Spej-

derne klarede turen på ca. 1 time og efter 

hjemkomsten var lavets medlemmer klar 

med varme pølser med tilbehør samt is. 

Spejderne hyggede sig i området omkring 

Mejsehuset og kl. 19 kunne forældrene 

hente deres trætte børn, som inden afslut-

ningen med ”spejderbror” fik overrakt deres 

bingo-gevinster – 14 var heldige og fik en 

fuld bingoplads. 

Spejderlauget takker spejdere og ledere for 

en hyggelig eftermiddag. 

 

 

Friluftsgildehallen d. 11. juni  

på Kråruplund 
 

Den årlige og traditionsrige Friluftsgildehal 

på Kråruplund var programsat til 11. juni 

og gildebrødre i Sakskøbing og Nykøbing 

var sædvanen tro også inviteret, men 

desværre var der ikke det store fremmøde 

derfra, selvom sådan en aften kunne give 

mulighed for at Distriktets gildebrødre også 

kunne mødes lidt på tværs.  

 

I alt havde 34 taget imod invitationen til en 

særdeles stemningsfuld Friluftsgildehal, 

hvor Gildemesteren i sin tale spurgte om 

man virkelig også kunne elske steder, og 

hun gav her sin helt egen version af alle 

de nære steder, som hun holdt utroligt 

meget af. 

Nogle velvalgte sange ledsaget af to dygtige 

musikere på klarinet, samt nogle musik-

stykker fyldte gildehallen, 

Ole Jensen blev fejret med en 25-års nål, 

gildeloven blev læst op og Helle holdt 5 

min. Sct. Georg om værdier, 5 minutter, 

som gav stof til eftertanke! 

(hele indlægget er gengivet her i Liljen) 

Derefter udendørs fællesspisning af ens 

egne medbragte klemmer, og i år var der 

bevilget ca. 4 min. mere end sidste år til at 

få fortæret det højbelagte smørrebrød (tak 

til Besse) 

Nu var det lejrbålet, som vi skulle samles 

om og de uddelte sangblade indeholdt rigtig 

mange gode lejrbålsange og aftensange 

krydret lidt med nogle af deltagernes egne 

små indslag. 

 

Vi fik behørigt sluttet aftenen af, inden vi 

samlet begav os ned til Smålandshavet for i 

stilhed netop der at betragte den smukke 

solnedgang som afslutning på en perfekt 

aften i utrolig godt vejr. 

 

Tak til gildets Spejderlaug og vores gildele-

delse for endnu en god og minderig Fri-

luftsgildehal! 

 

Jan Wandy Pedersen 
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5 min. Sct. Georg v/Friluftsgildehallen 11. 

juni på Kråruplund 

 

v/Helle Petersen: Fem minutter – Værdier 

 

Da jeg skulle tænke over en 5 minutters 

tale, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville tale 

om værdier. Hvilket fik mig til i den grad til 

at overveje, hvad der er værdifuldt for mig.  

Jeg er jo, som I ved, gået på pension og har 

i den grad haft tid til refleksion. Det bringer 

én vidt omkring. Fortid og nutid. 

 

Det første jeg kom til at tænke på, var Peter 

Plys og hans Tao. Den lille, lodne, skønne, 

naive bjørn, som med sin umiddelbarhed 

ubevidst finder svar på de mest essentielle 

spørgsmål i livet.  

 

Værdier er ikke det samme for alle menne-

sker. De afhænger af kultur, opvækst, fami-

lie, uddannelse, relationer. Men for de fleste 

betyder familie og venner nok rigtigt meget.   

Efter jeg stoppede som skoleleder, er jeg 

blevet meget forbløffet over, hvor hurtigt 

det er gået med at komme væk fra klokken, 

planlægning, skolereform, møder, gennem-

førsler, evaluering m.m.m.  

Tid – tid – tid. Hvordan kan vi spare tid, så 

vi kan komme hurtigere i mål? 

 I virkeligheden kan man jo ikke spare tid. 

Man kan kun bruge den. Og imens man 

bruger tiden på at spare tid, glemmer man at 

få det bedste ud af nuet. Erkende hvad der 

er vigtigt i livet. Bruge den dyrebare tid på 

det værdifulde. 

 

Værdierne hjælper os til større accept af, 

hvem vi er, og hvordan vi handler.  

Værdier kan bruges som pejlemærker, til at 

finde retning for vores liv. Når vi kender og 

er bevidst om vores værdier, hjælper de os 

til at kunne foretage bedre beslutninger, der 

igen medfører et større selvværd og selvtil-

lid. 

 

Det er to størrelser, der bestemt ikke er lig 

hinanden. Selvtilliden opnås først og frem-

mest ved præstationer. Blive nr. Et, få ros 

for det, man har gjort. Selvtilliden er derfor 

også flygtig, den skal hele tiden bekræftes. 

Man skal lave noget nyt, større, bedre…… 

noget som giver ros og anerkendelse. 

Selvværdet derimod gør, at man hviler i sig 

selv, at man besidder den indre ro. Man 

behøver ikke hele tiden en bekræftelse fra 

omverdenen. Det er OK ikke at være god til 

alt. Det er OK at lave fejl. Man har fået 

værdi af, at føle sig set og elsket.  Man tror 

på sig selv.  

Hvad kan give bedre mening end dette citat 

fra Peter Plys: ”Det er det, der er indeni, der 

betyder noget.” og det er et køleskab et 

fantastisk godt eksempel på.” 

 

Peter Plys er personificeringen af filosofien 

Taoisme. Det uforarbejdede stykke træ. 

Han er som han er og lever i nuet. Positiv 

og glad. Adspurgt om hvilken dag, der er 

hans yndlingsdag. Mandag, tirsdag…osv. 

Svarer han: ”I dag er min yndlingsdag.” 

 

Vi skal som Peter Plys huske at leve i nuet. 

Det er tiden frem til de begivenheder, vi 

glæder os til, der er vigtige. At spise hon-

ningen er dejligt; men tiden og forventnin-

gen lige inden er det allerbedste. Tænk på 

julegaver, lige inden man åbner den. Hvad 

mon det er?  

 

Som bekendt mente også Kierkegaard, at 

det var forventningens glæde, der er den 

største. Jeg er nu ikke sikker på, at Regine 

hans kæreste var helt enig. Efter at have 

glædet sig længe til udflugt, som der så blev 

aflyst lige inden den skulle finde sted, fordi 

forventningens glæde er den største. 

 

Hvis man samler tiden, hvor man glæder 

sig, med tiden hvor selve akten finder sted. 

Glæde sig til at spise honningen, åbne jule-

gaven, tage på udflugt. Så har man en årvå-

genhed, der forlænger nydelsen. Lykken.  

 

Vores personlige værdier kan også ændre 

sig i løbet af livet. Vi påvirkes af medier, 

andre mennesker og dem vi omgås. Eller 

måske vælger vi at omgås dem, vi deler 

værdier med. 
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Et godt eksempel herpå er Sct. Georg Gil-

det, hvor vi deler mange værdier:  

Disse er manifesteret i Gildeloven.  Den er 

jo netop læst op, så den har vi tæt på.  

 

Tid til refleksion…….. hvad synes du er 

værdifuldt for dig? Hvordan efterlever du 

dine værdier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny gildeår 
 

I skrivende stund er vi midt i den danske 

lunefulde sommer. Håber I alle har nydt den 

uanset hvor I har været. 

Når dette nummer af Liljen udkommer, er 

det tid til at starte det nye gildeår. 

Første arrangement er gildemødet den 11. 

august, som i kan læse om herunder, og den 

29. – 30. august har Spejderlauget inviteret 

på gildetur. 

Herefter går det slag i slag som det plejer. 

I ønskes alle et godt gildeår.                 

 /tba 

 

Gildemøde 
 

Det nye gildeår starter med møde 

i Mejsehuset 

tirsdag den 11. august 2015 kl. 19.00. 

 

Gildeledelsen sørger for kaffe/the og kage. 

 Kommende aktiviteter i de enkelte laug 

og i gildet. 

 Andet. 

 

Vi håber at se rigtig mange gildebrødre 

denne aften. 

 

Med gildehilsen 

Gildeledelsen 

Kulturelt laugs teatertur. 

 

Kulturelt laug havde igen arrangeret en 

spændende teatertur i Nørregade Teatret. 

Først mødtes vi i Åparkens gildesal til et 

lille glas før teaterforestillingen. 

I teatret så vi Joseph Kesselrings gyserko-

medie "Arsenik og gamle kniplinger". 

Handlingen udspiller sig i Brooklyn, New 

York i 1938. 

 

 

Det er en sjov forestilling med masser af 

tempo og turbulens. Den rammer lige i lat-

termusklerne, selv om hele handlingen er 

kendt i forvejen. Det er utroligt, at et 70 år 

gammelt "vandvidsstykke" som "Arsenik 

og gamle kniplinger" kan opføres med stor 

succes igen og igen, hvilket Nørregade 

Teatret også har bevist. 

Efter forestillingen gik vi tilbage til Åpar-

kens gildesal, hvor vi hyggede os og fik en 

usædvanlig dejlig anretning med røget hel-

lefisk og koldrøget laks m.v. 

Tak til Kulturelt laug for et dejligt arrange-

ment og for at jeg som ledsager, har mulig-

hed for at deltage. 

 

Jørn J. 
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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  

 

Aftentur til Næstved!  
Torsdag den 11. juni kl. ca. 18.30. 

 

Vi aftaler samkørsel og starter når alle er samlet op kører vi mod Næstved 
kl. ca. 17,30 og ankommer til Orenæsvej 31, hos Anja og Espen, når vi 
kommer. 

Medbring madkurv og hvad dertil hører, måske kan der efter aftale fyres 
op i grillen. 
Der arbejdes med at vi måske skulle se på et eller andet i nærområdet, 

som kan være den nye tilbygning. 
Giv lige gildemesteren et signal om du kommer, af hensyn til logistikken 

og så vi ved hvor mange vi bliver.  
 

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

Noget kan godt tåle at stå en måned mere! 

Vi skal på Træf - selvfølgelig skal vi på TRÆF i uge 27, var meldingerne 

da vi tog afsked på Midtvejstræffet i 2014. Og det holder - nogen i vort gilde har 
allerede lovet at gi' en hånd med og vi andre vil bruge lidt tid til 

forberedelserne, når der er træf er der selvfølgelig altid nogle fælles opgaver der 
skal løftes  og så er der ture og aktiviteter, alt sammen noget der kan læses om 

på Sct. Georgs Træf-Venner's hjemmeside, det bliver som altid en hyggelig og 
inspirerende oplevelse.  

Træffet afholdes på Herning gildernes dejlige ejendom Røddinglund-Center. 

 Tag med! 
*************************************** 

Friluftsarrangement ved Maribo søerne 
OBS OBS OBS!!!! 

Denne tur er udsat på ubestemt tid! 

Lørdag den 29. august er det planen at booke "Annemonen" som sejler på 

Maribo Søerne, med Espens far som skipper. Vi har ikke sat noget 
tidspunkt på endnu, det afhænger af sejlplanen, men mon ikke vi skal 

mødes en gang over middag, medbringende eftermiddagskaffe med 
hjemmebag og madkurv til indtagelse sidst på eftermiddagen. 
Du får nærmere besked når vi ved noget mere.                                    OS 

 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster, 
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk 

Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98 
 
 

KALENDER, juni - juli - august 2015: 

Torsdag d. 11. juni:  Aftentur til Næstved. 

Lørdag d. 27. juni til fredag d. 3. juli: Sct. Georg Venne-Træf 2015    

Lørdag d. 29. august: Friluftsarrangement OBS: Udsat.  
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  Gildemødet den 10. sept. kl. 19,00 

  

Mødet afholdes i Sct. Birgitta klosteret 
Refshalevej nr. 81   4930 Maribo 

  

Vi begynder mødet med kaffe og kage, 
som koster 50,00 kr. pr. person. 
  

En af søstrene vil fortælle om Birgitta 
ordenen og klosteret, Derefter er der 

rundvisning i klosteret.  
  
Ordenen blev stiftet af Den 
hellige Birgitta af Vadstena 
i år 1370.  
Ordenen kom tilbage til 
Maribo i år 2003. 
 

Der er syv søstre her i klosteret af for-
skellig nationalitet, tre er danske. 
   

Gæster er velkomne 
 

På gensyn gruppe 1 
 

St. Birgitta: Svensk helgeninde af adelig 
slægt; gift og moder til 8 børn.  
 

Levede som enke i streng askese ved 
Vadstena kloster og modtog her 
åbenbaringer.  
 

Arbejdede for en reformation af kirken og 
stiftede Birgitta-ordenen, helgendag 23. 
juli.  
 

Afbildes som pilgrim med pilgrimsstav og 
pilgrimshat med musling samt ransel; 
desuden med en åben bog, gåsepen, 
blækhorn og en dikterende engel.  
 

Skytshelgen for enker. 

Hej Erik. 
Vil du ikke i augustnummeret, gøre 
opmærksom på at gildemødet d. 8 sep-
tember, er flyttet til 10 september, da 
d. 8 er ekstraordinært distriktmøde. 
Hilsen Mona        jow-da  

 
Torsdag den 20. august  kl. 18.30  

mødes vi til Gildeårets første gildehal i  

VIRKETHUS 

”Det grønne forsamlingshus” 

Virketvej 39, 4863 Eskilstrup. 

Husk at tage mad og drikkevarer med til 
eget forbrug. 
Kaffe, the og kage sørger Arrangerende 
gruppe for. 
 
Er det Godt Vejr holdes Gildehallen i fri 
luft, så husk at tage bord og stole med. 
 

Torsdag den 20 aug.    

Gildemøde, Virket 
 

Afbud meldes t i l  GK Solveig Garsdal   41 58 72 47 el ler Mail:  solveig@joyzer.dk    
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B . 

Deadline til e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:e.skafte@gmail.com
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Red. Birgit Lohse 

   

Kildevænget 12  

   

4990 Sakskøbing    

54704161 – 52242235    

                Mail: bogjlohse@gmail.com. 
 

AT HUSKE i AUGUST: 

17. Friluftsgildehal. 

Og i SEPTEMBER: 

05. Farø Broløb. 

12/13. Loppemarked. 

19/20. Frugtfestival. 

26. Naturgruppearr. ”Den nye skov”. 

 

 Anne-Birthe fyldte 60 år den 29. juli. 
  

 På grund af Liljens ”sommerferie” kom det 

 ikke med i rette tid. Men vi håber du havde en 

 god dag, Anne-Birthe, og 

 Gildet ønsker Hjertelig tillykke. 
   
 

 

 

Friluftsgildehal. - Mandag den 17. august 2015 klokken 19.00. 
Mødested: Det gamle Spejderhus i Saxemarken, P. Hansensvej. 
Gildebrødre og fæller mødes til friluftsgildehal med efterfølgende hygge med 
mad, drikke og kaffe. Gruppe 3 sørger for lidt hjemmebagt til kaffen. 
Aftalen om lån af huset er kommet i stand ved snak med smed ”Busser” fra 
Den gamle Smedje, som bestyrer huset. 
Der vil være åbent hus i smedjen denne aften, og vi vil således kunne få et 
indblik i det arbejde, der foregår i smedjen. 
Der er ikke tilmelding til dette arrangement, men vi håber naturligvis at se rig-
tig mange – efter en forhåbentlig god sommer. 
Hilsen fra gruppe 3 
v/Annelis. 
 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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                    FARØ BROLØB 

 

Sidste nyt om broløbet. 
 

Håber I alle har haft en god sommer, og der er sikkert nogle af jer, der i skrivende 

stund stadig er på ferie. 

Men nu nærmer sig den travle måned ”SEPTEMBER”, og der er lige nogle ting, vi 

skal have på plads inden så længe, nemlig broløbet den 5. september. 

Vi har fået en post for maratonløberne i Vordingborg, her skal vi dele vand, energi-

drik og frugt ud til de mange hundrede maratonløbere, der kommer forbi. Dette kræ-

ver en del af mandskabet på posten, så posten skal bemandes med mindst 15 perso-

ner, og på nuværende tidspunkt har jeg 13 tilmeldte gildefolk, så hvis der skulle være 

et par stykker iblandt jer, som ikke har fået tilmeldt sig endnu, må I meget gerne kon-

takte mig hurtigst muligt og senest til friluftsgildehallen. Det er vigtigt, at vi bliver 

mindst 15 på posten, da der bliver nok at gøre. Det drejer sig om 4 timer lørdag for-

middag, og det giver en pæn indtjening til gildet. - Den 3. september laver vi et lille 

formøde med postdeltagerne på Saxenhus kl. 19, så vi lige får fordelt opgaverne 

og hvad vi selv skal huske at medbringe. 
Sommer Gildehilsen Jannie GM. 
 

Familieturen til Møn. (Ref.) 

Søndag den 7 juni gik årets familietur til Møn, og vi mødtes 17-18 gildefolk m. fæller 

på parkeringspladsen ved B. Frems fodboldbaner. 

Trods den usikre vejrudsigt fik vi en dag i flot solskin og let blæst. Museet Thorsvang 

er en fantastisk oplevelse, og vi fik en guidet rundvisning. 

Der er virkelig meget at se og en chance for at dyrke nostalgien. 

Jeg har selv været der før, men der kommer hele tiden ”nyt”, så det er altid et besøg 

værd. 

Det er også et enestående frivilligt 

arbejde (ca. 80 frivillige) der er på 

og omkring Thorsvang. 

Vi startede med en tur i bunkeren 

med lyd- og lysshow om livet under 

krigen på Møn. -  

Hele vejen rundt på museet lød det 

gang på gang:”nej, - kan du huske”. 

Efter rundvisningen gik vi udenfor og 

bænkede os ved bordene. Nogle hav-

de madkurv med og andre købte mad  

i museets cafè og fik det med ud. 

Det var en dejlig dag og en god oplevelse, som jeg tror alle var glade for. 

Med gildehilsen Gr. 1 – Annette Brylle Hansen. 
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 Telefonkædeudflugt.(ref.) 

 

Den 10. juni havde telefonkæden den traditionelle udflugt. Turen er for alle kædens 

deltagere. Vi startede med at køre sydover. Bus-Per havde tilrettelagt turen, som gik 

forbi Engestofte og Søholt. 

Derefter kørte vi mod Rødbyhavn, først ned til den gamle havn, derefter over motor-

vejen for at komme hen og se, hvor den nye tunnel skal bygges, der er lang vej endnu.  

Så var vi blevet kaffetørstige og turen gik nu mod Den Gamle Gård i Stubberup. Her 

fik vi serveret kaffe, boller og lagkage. Vi fik også historien om Den Gamle Gård, 

fortalt af Karen Margrete. 

Det var så hyggeligt at sidde og lytte, da vi kom ind og skulle have kaffe. Jeg opleve-

de to, som sagde til hinanden ”jamen er det da dig, der ringer til mig”. Ja, der blev 

virkelig snakket og alle nød afslutningen nede på den gamle gård. 

Referent: Keld Nielsen. 
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AKTIV SOMMER. 
Da Guldborgsund Kommune i foråret opfordrede 

os til at byde ind med en aktivitet fra Sct. 

Georgsgildet til ”Aktiv Sommer”, var Familie-

sundhedspladsen et oplagt sted at bruge.  

Vi meldte os med en aktivitet, som vi kaldte 

”Sjov udendørs fitness”, og det blev i sandhed et 

par sjove timer. Mandag den 13. juli kl. 10-12 

havde vi tre fra arbejdsgruppen samt instruktør Hanne Kofoed nok at se til. 20 ferie-

glade børn, et par bedsteforældre og et par mødre. Redskaberne blev flittigt brugt, 

ungerne fik endda sved på panden, og Birgitte sørgede for, at de voksne også fik rørt 

sig. Desuden var der ringspil og vikingespil, som Jane styrede med fast hånd.  

Men det store hit var sæbeboblelegen, og det var jo også motion at rende rundt for at 

indfange de fantastiske bobler.  

At det var endnu en dejlig oplevelse på Familiesundhedspladsen, kan man ikke være i 

tvivl om, når man ser Renè Allan Larsens fine billeder. Folketidende bragte også fine 

billeder og omtale af de forskellige ”Aktiv Sommer” arrangementer – endda med rig-

tig mange billeder fra ”Sjov udendørs fitness”, altid dejligt med positiv omtale. 

Aktiv Sommerhilsen 

Birgitte, Jane P. og Birgit. 

 

 

 

 

 

 

 
 


