
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året rinder ud og traditionerne i julen kommer vi ikke uden om, der skal 

pyntes op – pakkes gaver ind – bages småkager, laves konfekt, fældes 

juletræ og snart skal anden lade livet for at vi kan nyde livet. 
 

 

 

Snart har vi brugt alle dagene i 

2017 og så banker 2018 på – 

hvad det vil bringe os hver især 

ved vi ikke, men dage kommer 

og dage går, sådan går det år 

efter år….. 

 

 

 

 

VELKOMMEN 2018 

 

 

Decembers forside er lavet af Lis Mølvig Henriksen. Stor tak. 

 

Liljen 

69. årg December 2017 Nr. 12 
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Lolland – Falster Distrikt 2017 - 2018 
 

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:   

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

  Mobil: 41 58 72 47 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør: 
  

Espen Buch Kristensen Riserupvej 5, 4840 Nr. Alslev webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 
  Mobil: 26 19 93 18 

 
 

 

 

 Mødedatoer:
2018: 

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. 
14. Juni. 

Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
Friluftgildehal Kråruplund. Arrangør: Distriktet. 

 
 

 
 
 

 
  

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

December 

 

10. Jul på Torvet 

14. Julemøde 

 

Januar 

 

10. Nytårsgildehal 
 

 

Fødselsdage i 

december 

 
 

 

19. Lena Holsko – 65 år 

 

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 

  

 

 
 

 

 

Jul på Maribo torv  

søndag den 10. december 
 

Sct. Georgs Gildet deltager igen i år med en 

tombola og en bod med salg af æbleskiver 

og gløgg. 

                        

 
 

Julebazarlauget opfordrer til, at mange 

gildebrødre kikker forbi søndag den 10. 

december mellem kl. 10 og kl. 15. 

 

    
 

Såfremt der er gildebrødre, som har effek-

ter, der kan bruges til tombolaen, kan disse 

afleveres til Gutte senest den 5. december. 

 

Med stor julehilsen 

Julebazarlauget 

 

 

Julemøde torsdag  

den 14. december 
 

Gildebrødre og ægtefæller indbydes til 

julehygge i Ulvehytten torsdag den 14. 

december kl. 18.30. 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Pris for sild, snaps, smørrebrød, kaffe og 

småkager – kr. 80,00. Øl og vand til 

rimelige priser. 

 

 
 

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 Susanne 

23 96 84 06 – sb@mkpost.dk 

senest den 8. december. 

  

Gildeledelsen 

 

 

Nytårsgildehal onsdag  

den 10. januar 2018 
 

Naturlauget har hermed fornøjelsen at invi-

tere gildebrødre og gæster til åben gildehal i 

PilgrimsHuset, Klostergade 20, Maribo, 

onsdag den 10. januar 2018 kl. 18.30. 

 

Vi starter med en velkomstdrink og ønsker 

hinanden godt nytår. Herefter er der gilde-

hal. 

 

Efter gildehallen serveres der: 

Forret: Fisketallerken med brød og smør 

Hovedret: Årstidens gryderet med tilbehør 

samt kaffe og pilgrimskage. 

 

I eftergildehallen vil Terkel Jakobsen 

fortælle om Vægterne i Maribo. 

 

 

Prisen for alt dette er 150 kr. Hertil købes 

drikkevarer. 

 

Tilmelding til Lena 

61 77 08 09 - lena@holsko.dk. 

senest den 22. december. 

 

Vi håber at se rigtig mange gildebrødre og 

gæster og ønsker alle en rigtig Glædelig Jul 

og Godt Nytår. 

På gensyn 

Naturlauget 

 

 

Fødselsdags gildehal  

den 20. november 
 

76 år er da ingen alder i dag. Middelleve-

tiden stiger, så vi havde naturligvis en rask 

og rørig gildehal i Maribo-gildet den 20. 

november med 31 deltagere. 

 

Gildehallen var flankeret af smukke toner 

fra tre store kærlighedsdramaer: Mozarts 

Elvira Madigan tema, Titanic-toner og 

slutteligt fra Dr. Zivago. Den sidste kan vi 

til sommer opleve med Nørregadeteatret i 

Hylddalen. 

 

          
  

Det er næsten en tradition, at gildemester-

talen ved denne lejlighed leveres af en af 

gildets mangeårige medlemmer. Denne 

gang var det Birgit Thisted, som øste ud af 

sine mange oplevelser med sine grønne 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=sb@mkpost.dk
mailto:lena@holsko.dk


 

5 

 

pigespejdere og i gildet. Hun mindedes fine 

oplevelser på Økseløb i skoven og bevæ-

gende øjeblikke med solnedgang over 

Smålandshavet ved friluftsgildehallen i 

Krårup. 

 

Lena Holsko fortalte om, hvordan julefor-

beredelserne foregik. Om hvordan man i 

familien må blande traditioner og nye ten-

denser. Til slut fik vi indblik i Søren Spids-

mus´ uhyggelige erfaringer med umådehol-

den spiseri. Ak, ja. Pas på kalorierne i den 

kommende tid! 

 

Så var den højtidelige gildehal slut, og der 

blev sat borde op. Vi blev behørigt blandet, 

og så kom en fantastisk ungarsk gullaschret 

på bordet. Man kan næsten ikke kalde det 

gullaschsuppe, for den var fyldig (ja, kunne 

næsten spises med kniv og gaffel) og uhyre 

velsmagende. Ekstra paprika var der til de 

modige, som ikke kunne få det for stærkt. 

 

          
 

Et bugnende præmiebord ventede på 

bankospillet. Samtalen forstummede 

(næsten), mens Anne Marie med myndig 

stemme råbte de mange numre op. Nogle  

 

 

 

 

 

 

 

var heldige og fik flere gevinster med hjem, 

mens andre som mig kun kunne spekulere 

over, hvem der kom hjem med netop den 

lille gave, som man havde medbragt. 

 

Tak til Kulturelt Laug for endnu et godt 

gildearrangement. 

 

Et lille spørgsmål til slut: når vi krydser 

armene til slut ved “Spejderbror” SKAL 

venstre arm øverst. HVORFOR ? 

 

Terkel Jakobsen 

 

 

Ny portal i Spejdervænget 
 

Gildet har fremstillet en ny portal til Spej-

dervænget. Den gamle var ikke længere 

tidssvarende, idet hverken FDF eller KFUK 

har huse i Spejdervænget længere.  

 

            
 

Stark har sponsoreret kalmartræet og et par 

lokale gildebrødre har fremstillet og opsat 

den nye portal. 
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Vi håber, at den kan holde i rigtig mange år. 

 

Med gildehilsen 

Gutte og Victor 

 

 

 

Kære gildebrødre 
  

I og jeres familier ønskes en rigtig 

Glædelig Jul samt et Godt Nytår. 

 

Tak for mange gode oplevelser og                

hyggelige timer i 2017. 

  

Med stor gildehilsen 

Susanne 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 

 

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

 

 

 

 

 

Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene - 
tag venner, kolleger, familien og hunden med på turen. Søndag den 3. de-
cember 2017. 
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 7. december. 
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 4800, 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 max 20 kr. Og du er mere end velkommen til at tage 

din samlever med! 
Vi vil gerne høre, at du/I selvfølgelig kommer: tlf. 2330 9343. Mail: osscout@gmail.com 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Dorte & Ole. 
 

 Nytårstaffel, torsdag d. 11. januar kl. 18,30 - Bogfinkevej 37.                               
Det er traditionen tro, 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. 2. januar på 2330 9343! 
Vi glæder os til at se Jer og sammen tage det nye år i brug, 

GildeClanen  

 

Tak for sidst til 2. Gilde - det var en rigtig god og festlig fødselsdagsgildehal, 

traktement, taler, hyggeligt samvær og gruppefoto af alle til minde om dagen. 

Tak også til distriktet for fremmødet og lykønskning med tale, gave (lys) og 

gave (klokke) fra Landsgildet, ved Distriktsgildemester Viktor  Birch-

Pedersen. 

Gæster fra Slagelse (med gode bekendte fra træf) var med til den festlige aften! 

Ole S.  

 

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

 
 
 

                Ovstrup SpejderCenter 
”Amagerhuset” i Sørup på Falster. 

Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 
 

KALENDER, december 2017 og januar 2018  

Søndag d. 3. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Torssdag d. 7. december: Julestue kl. 18.30.  

Torsdag d. 11. januar: Nytårstaffel kl. 18.30. 

    
                              
 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

Jens (de hører da til!) og som det sig hører og 

bør blev øksen tilbudt Victor, der dog høfligt 

afslog. 

Herefter sang vi ”Sæt dig et mål, der har evig-

heds værd” 

”Nu regner det igen” – sådan startede Flem-

ming sin gildemestertale. Det er efterår – sidst 

på noget – et år er gået. Bladene gulner, falder 

ned på jorden – bliver til muld. Vi glæder os til 

jul og hygge og til det igen bliver lysere. 

Vi oplever også det menneskelige efterår. Hu-

den rynker og høre-, lugte og synssanserne 

svækkes. Men vi er ikke ældre end vi føler inde 

i os selv.  

Men der er også mange fordele ved at blive æl-

dre – bl. a. vi får bedre tid. Gå en god tur i na-

turen – se op i skovens trækroner selvom bla-

dene er faldet af og kom hjem til brændeov-

nen, simremaden og en god kraftig rødvin. 

Derefter fortalte Flemming en historie fra Paki-

stan: En ”gammel kone” boede hos sin søn og 

svigerdatter. Svigerdatteren var godt irriteret 

over at ”den gamle ” tabte mange tallerkener, 

der gik i stykker. Hun bad derfor sin mand om 

at gå i byen og købe en trætallerken. Manden 

kom hjem med 2 tallerkener.” Hvorfor har du 

købt 2 tallerkener, du blev kun bedt om at 

købe 1” hvortil han svarede ”Jeg har også købt 

en til dig du kan bruge, når du bliver gammel”. 

 

Referat fra 75-års fødselsdagsgildehal 

den 14. november i KUDU. 

1. Nykøbing gilde fyldte 75 år og 2. gilde 23 

år og det skulle fejres med maner. 

På bedste ”skolefotovis” tog de 29 delta-

gende gildebrødre opstilling til ”klassebille-

det” og efterfølgende blev der stillet op til 

gildehallen.  

 Her indtog vi vore pladser under festlig mu-

sik af Tommy Seebach ”Hip hurra – det’ min 

fødselsdag” 

Flemming bød velkommen til vores gæster: 

”Fødselsdagsbørnene”, distriktsmester Vic-

tor, 4 gildebrødre fra Slagelse og Amy og 

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 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 15. i måneden før. 

Opslagstavlen 

50 års jubilæum:  

Birte Larsen 4/1. 
35 års jubilæum:  

Carsten Egeskov 26/1 

15 års jubilæum:  

Fritz Jørgensen 9/1 

…………………………………….. 
.Januar  

torsdag d. 4. Nyrårsgildehal 

Februar 

Tirsdag d. 13 Gildemøde 

d 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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Åse fra Slagelse, takkede for en dejlig aften og 

fortalte at 2. juni 2018 har Slagelsegildet 50 

års jubilæum, hvor vi selvfølgelig var vel-

komne. 

Ole takkede for en dejlig fødselsdagsaften. 

Og menuen – ikke at forglemme. Lækker lak-

seroulade med tang og tranebær og hjemme-

bagte kuvertbrød. Oksekød, skinke og frika-

deller med flødekartofler og dejlige salater. 

Til kaffen skøn mokkalagkage. Vin ad libitum. 

Tak for en dejlig aften – herligt at være så 

mange. 

Birte Larsen

 

Pladsmangel Fotos (og jeg modtager gerne 
flere) kommer i næste nummer. 

 
 

 

Julemøde den 14. december  

Kl. 19.00  

Der vil blive serveret en l 

et anretning m.m 

Vi glæder os til at se jer Gruppe 2

 

Her ses et udpluk af de huer som “strikkepi-
gerne” i Gildet har produceret gennem somme-
ren og første del af efteråret. Huerne gør stor 

lykke på afdelingen for tidligt fødte på Nyk. F. Sy-

Derefter hørte vi Per Warmings dejlige me-

lodi til sangen ”Du kom med alt det der var 

dig” 

Ole Simonsen holdt 5 min. Sct. Georg, der 

handlede om Amagerhuset og historien om-

kring det. Huset er nu overdraget til spejder-

korpsene og hedder Ovstrup Spejder Center.  

Der skal i 2018 afholdes Vipporette på stedet. 

Gildets ældste medlem Pop (der blev født 

længe inden der var tænkt på 1. gilde) læste 

Gildeloven. 

Vi sang ”Dage kommer – dage svinder. 

Fanen blev rullet sammen og vi forlod gilde-

hallen til melodien ”Congratulation”. 

I eftergildehallen blev vi ”blandet” omkring 

bordene og snakken gik livligt, alt mens vi nød 

den gode mad. 

Victor havde gaver med til ”fødselaren” – fra 

Landsgildet en dirigentklokke og fra Distriktet 

to smukke olielamper, perfekte til en frilufts-

gildehal. 

Flemming talte også til 1. Gilde, hvor han kom 

ind på, at gildets start i 1942 under 2. ver-

denskrig, var med til at markere danskheden. 

1. gilde havde været begunstiget af dynami-

ske og kreative medlemmer.  

Derefter blev der udleveret en tipskupon, 

hvor spørgsmålene drejede sig om 1. og 2. 

gilde og om forskellige aktiviteter. Hvornår 

var det nu det var? Her måtte vi konstatere at 

endnu en sans måske var blevet lidt svækket. 

Eller er der ikke mere plads på harddisken? 

Flemming var i sin gildemestertale inde på, at 

3 gange ½ times gåtur om ugen var med til at 

gøre hjernen større. Måske det skulle prøves? 
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gehus. Birthe Larsen og undertegnede fik en me-
get hjertelig modtagelse da vi afleverede ca. 100 

huer ( totalt over året ca. 250) 
 

Anne-Marie 
 

 

Kære gildebrødre 
 
Så er det igen ved at være jul, som så mange 
gange før, ganske overraskende. 
Måske er vi heldige at den bliver hvid, som i 
gamle dage, under alle omstændigheder kommer 
den på dagen den 24. december som den plejer. 

 
Rigtig Glædelig Jul samt Godt Nytår 

 til jer og jeres familie 
 

gildehilsen Flemming 

 

 Nytårsgildehal   og 50 års jubilæum 
Det bliver festligt og fornøjeligt, så kom og vær med til at fejre både  

Birte Larsen og hendes 50 år gildejubilæum samt det nye års komme:  

i Charlotte Krøyers spisestuer 

Torsdag den 4. januar 2018 kl. 18 
 

Traditioner er jo fantastiske i disse rammer, hvor vi starter med Nytårsgildehal og herefter vil me-

nuen være tilpasset denne særlige lejlighed, så lidt kongelige har vi da lov til at være ☺ 

 

Princegemalens ærtechampagnesuppe pyntet med mynte/kørvel samt dagens brød 
 

Mørbrad stegt som vildt, dertil serveres en vintersalat,  

fuglereder med waldorfsalat, små ovnbagte kartofler og vildtsauce 

Kaffe og te samt lækker kage 

 

Pris for gildebrødre: 175 kr. og for gæster 250 kr. 

Tilmelding senest den 10. december til Lis: lmhenriksen@gmail.com eller mobil: 26 22 67 47 

Der gøres opmærksom på at drikkevarer til maden, skal betales kontant eller med Mobilepay 

Som regel har jeg masser af plads, men lige i denne måned har jeg for lidt! 
 

Billederne fra fødselsdagsgildehallen kommer i næste nummer, jeg har også et ind-
læg som brænder for at komme i liljen, men ellers, hold jer ikke tilbage. 
 

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 15. i måneden før. 
Det passer jo ikke, jo det gør for indlæg til januar-Liljen,  

for fra den 17. til den 30 december er jeg nemlig på Lanzarote. 
Ellers er sidste frist den 25. i måneden før.  

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
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 Red. Annelis Jensen 

 Maribovej 20, 

 4990  Sakskøbing 

 

 Tlf.: 54 70 60 68 

 Mail: akjensen@mail.dk 

 

  

REDAKTØREN ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL 

 

 

 

At huske i DECEMBER måned: 

 

04.  Julestue på Saxenhus med start kl. 18.00 

24. Julehygge for enlige 

 

At huske i JANUAR  måned 2018: 

 

07 . Nytårstræf med spejderne i Spejderhuset 

11 . Nytårsgildehal  

 

 

Telefonkædens julestue 
finder i år sted onsdag den 6.december kl. 12.00 – ca. 15.00 i Sognegården 

 

 

Julehygge for enlige. 
Arrangementet foregår som sædvanlig i samarbejde med Lions Club den 

24. december kl. 13.30 – 1800 i Lions- huset på Fabriksvej. 

Gildeledelsen regner med at de sidste aftaler falder på plads ved gildets julestue. 

 

 

 

mailto:akjensen@mail.dk
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Referat fra Virksomhedsbesøg den 9/11-17. 
Bossen for Sax-Trans Flemming W. Jensen mødte os på Kroggårdsvej, hvor firmaet hører til i Saks-
købing. Allerførst gik vi til terminalen, hvor 28 biler som stod klar til at blive lastet om, da gods/va-
rer fragtes ud og andre hentes, tømmes i terminalen og sættes på den 25 lange modulbil, som så 
bliver lastet om næste aften/nat, for så atter at køre ud i område 4780-4990. 
Firmaet kører alt=blandet godt. Flemming fortalte, at det er en kunst at håndtere gods, da der er 
mange restriktioner om hvor og hvordan varerne skal behandles. Mange, mange varer flyttes frem 
og tilbage ved hjælp af palleløftere og elhunde. Folk i dag har ingen bøffer, mente Flemming, så 
der skulle alle det nymodens grej til! 
Sax-Trans startede som et énmandfirma i 1977, hvor Flemming 22 år gammel med erfaring for 
lastbilkørsel i sine ferier, hørte om en ledig bil, som han efter flere genvordigheder købte for et 
statsgaranteret lån. Banken mente pengene skulle gå til studier, og da han senere ønskede en kas-
sekredit på kr. 50.000, vægtafgift m.m. skulle der jo penge til, sagde banken nej – og Flemming 
prøvede nabobanken og kørte derefter mest i Østeuropa de næste 2 år. Det var en helt særlig kul-
tur, det at mødes på pladserne, finde gassen frem og grille et par pølser og få en bajer og råhygge, 
som Flemming sagde. 
Men i 1979 blev fragtrute 18 Sakskøbing -Nysted-København ledig og 2 nye fragtbiler blev købt. 
Den gang kørte 17-18 biler Nyk. F. -Sakskøbing-Maribo – i dag er der ikke mere gods end en cykel 
kan klare, fortalte Flemming videre. 
I 1983 købte Teglvej 3, som foruden en garage, hvor Flemming gjorde bilerne i stand i weekenden, 
også dannede rammer om en privat bolig – og Karin, min eneste kone, som har været en del af fir-
maet i næsten alle årene, og senere 2 børn. 
I årene efter fulgte endnu køb af fragtrute i Nyk. F, medstifter af en fragtrute til Århus og i 2006 
flyttede han Nyk., F. fragtcentral i den nybygget terminal på Kroggårdsvej og i 2009 flyttede admi-
nistrationen ind ved siden af. 
I 2011 fik firmaet lov til at køre med modulvogntog ind på terminalen, hvilket kunne lade sig gøre, 
da Flemming havde sikret, at terminalen var lang nok. 2 modulvogntog udgør det samme som 3 
lastbiler – så det er miljømæssigt det rigtige og der skal så kun 2 chauffører – og Flemming spår, at 
der en dag kun bruges én, til at styre! 
I 2011 købtes OB flytning i Nykøbing, som i dag er en flytteafdeling med møbelhotel. 
I 2016 købte et firma og etablerede Sax-Trans sig i Nakskov. 
 

Så firmaet har i alt 86.000 m2 industrigrund og 87 m2 bebygget areal. 
 

Fremtiden – Flemming er altid OBS  – Sax-Trans er åben for alt. Har allerede mange jobs: tømmer 
for refa, vinterbekæmpelse for Vejdirektoratet, jordhotel for Lolland Kommune, knuser gamle as-
faltbrokker, som så sælges til at bruge til nye veje m.m. 
 

Sax-Trans har 86 ansatte, 70 trækkende enheder og dertil alle mulige hængere, kraner m.m. – der 
køres 2,5 mill. Km om året mest i Danmark lidt til Tyskland-Hamborg (venter spændt på Fehmern 
projektet) – der bruges 800.000 liter diesel om året, og der slides på 986 dæk på vejen hver dag. 
 

Fremtiden: at firmaet er Lolland-Falsters bedste og mest alsidige LOKALE transportvirksomhed = 
Et postnummer = én fragtmand 4780-4990= SAX-Trans. 
 

Det var svært at begrænse fortællingen her,  og jeg har ikke fået alle Flemmings guldkorn med – 
han var en god fortæller og han gav os et fantastisk indtryk af sin virksomhed. 
 

Efter 2 timers underholdning af Flemming, havde gruppe 1 sørget for kaffe med kagebord, den ene 
lækre kage efter den anden! TAK for et virkelig godt VIRKSOMHEDSBESØG og så lokalt. 
 

Derefter viste Flemming kontorarealerne og det er tydeligt, hvor stolt han er af sit hjertebarn, SAX-
trans. 
Ref.Hanne K. 


