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Lolland – Falster Distrikt 2013 – 2014
Nyt fra Distriktet
Så fik vi taget hul på 2014, hvor der blev afholdt Distriktsgilderådsmøde den
15. januar i Sakskøbing, med 19 gildebrødre fra alle 5 gilder i Distriktet som
deltagere.
Distriktsgilderådsmøderne er det fælles forum hvor gildeledelserne kan
mødes, udveksle erfaringer, få nyt fra andre gilder om deres aktiviteter og
debattere forskellige emner.
Vi forsøger i Distriktet at gøre møderne forskellige fra gang til gang, så der vil
være mulighed for både gruppearbejde, tage hul på mindre projekter, følge op
på landsgildeledelsens målsætninger og give lidt liv til møderne på forskellige
måder.
Vi vil gerne skabe udvikling og dialog mellem gilderne, have gode aktiviteter
som vi kan være fælles om, gerne flere gange om året, her er Fellowshipday
et godt eksempel på et Distriktsarrangement som giver noget til os alle.
Nu er det ved at være tid til Gildeting, og det er mit håb at der kan skabes
mulighed for at få besat alle posterne, når der skal besættes nye. Opgaverne i
gilderne kræver selvfølgelig at man har lyst og interesse, men du skal også
vide at vi i Distriktet og øvrige gildeledelser, meget gerne vil hjælpe nye på vej.
Tænk på det som en spændende udfordring, som en del af dit gildeliv og at du
vil få mulighed for at træffe andre gildebrødre, både med og uden erfaring i et
andet fællesskab.
Aktiviteter fælles for Distriktet kan f.eks. også være deltagelse i løb, med
poster der er behov for i forbindelse med aktiviteterne på løbet.
Zaxsez er et af de løb, hvor vi som gildebrødre kan give spejderne en god
oplevelse og selv få en på ”opleveren”, invitation fra Birgit Lohse Sakskøbing,
ses andet sted i Liljen, så giv dig selv muligheden for en sjov dag i selskab
med spejdere og andre gildebrødre.

Spænding, oplevelser og udfordringer = Zaxsez.dk
DGM
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Mindeord

Vores kære gildebror Jørgen Christiansen, Rødby, er i en alder af kun 67 år afgået ved døden den
10/1-2014.
Jørgen havde været syg i nogle år, hvor det gik op og ned, men han var afklaret omkring sin sygdom
og talte åbent om det. – I sommers takkede han ja til en eksperimenterende behandling, som gav
ham en god periode, men her i december stod det klart, at lægerne ikke kunne hjælpe ham mere. –
Hans liv sluttede på Svanevig Hospice, hvor han desværre kun fik nogle få dage.
Jørgen var meget bevidst om, at alt omkring hus og sommerhus skulle være i orden, så Marianne
ikke havde problemer efterfølgende. Ja selv et nyt badeværelse nåede han at få lavet på
Møllervænget, selv om han var syg. Som Marianne sagde efter bisættelsen, at det eneste han ikke
nåede var - at male en væg i garagen.
Jørgen blev først optaget i gildet i 1993, følte ikke, at der var overskud til det før. Var i årene fra
1976 og de næste mange år frem dybt engageret i ledelsesopgaver indenfor spejderarbejdet. Først i
Kong Ring gruppen i Rødby, hvor jeg havde fået ham overtalt til at overtage ulveungerne sammen
med Birte Eriksen. Birte døde desværre efter et par år, men Jørgen fik nye dygtige medhjælpere og
var en stor del af Kong Ring i mange år. – Senere gik han ind i bestyrelsesarbejdet i Sydhavsdivisionen og efterfølgende var han sammen med Besse divisionschef i adskillige år. I 1988 var de
en stor del af de forberedende og styrende tiltag i forbindelse med divisionslejren ved Grønsund
kaldet ”Vipporetten” og efter at han stoppede i Sydhavsdivisionen, stod han stadig altid til
rådighed, når der blev kaldt. – Jørgen havde sine egne holdninger og meninger, men når tingene så
var faldet på plads, var han god at samarbejde med.
Arbejdet med planlægning af vores årlige økseløb var næsten utænkeligt uden Jørgen´s deltagelse
og når gildet havde påtaget sig et arrangement, såsom julestue, Fellowship eller andet, kunne vi
altid regne med ham.
Vi kommer til at savne ham i gildet.
Æret være Jørgen Christiansen´s minde.
Inge
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2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F.
Inviterer til Jubilæumsgildehal for
Gurli Hansen 50år
Torben Clasen 40 år
I Spejderhuset KUDU
Poul Martin Møllers Vej 6B
4800 Nykøbing F.
Tirsdag d. 8. april kl. 18.30
Der serveres en let buffet
inkl. drikkevarer kr. 75.Der afholdes Sct. Georgs Gildehal kl. 21.00
Tilmelding til
GK Carsten Egeskov
Tlf. 40 76 55 62
Eller cegeskovp@gmail.com
Tilmelding senest den 1. april
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Zaxsez 2014
Praktisk information:
 Tema:
o
o


Sted:
o
o



Start: Nykøbing F. 
Spejderne bliver kørt til Sakskøbing fredag aften
Slut: Sakskøbing

Tidspunkt:
o



Mobning – hvad kan vi gøre som spejdere?
Hvor meget skade kan ét menneske gøre?

Fredag den 21. februar til søndag den 23. februar

Kapacitet:
o

45 patruljer tilmeldt – 170-180 spejdere

Hjælp:
 20 bradepander brunsviger
o

Spejderne skal have brunsviger til morgenmad, og derfor skal der bages 20-30
store
bradepander brunsviger til søndag morgen.
Kagerne skal være klar søndag morgen kl.8.00



Servering af morgenmad søndag morgen
o



Spejderne skal have serveret brunsviger og kakaomælk søndag morgen. Der
skal bruges
ca. 5-10 mennesker, der vil sørge for at spejderne får morgenmad hurtigt og
effektivt.

Kørefolk
o

Der skal bruges 2-3 biler til at køre mad ud til vores hjælpere. Der skal
køres mad på følgende tidspunkter:
 Lørdag kl.7.00-8.00


Lørdag kl.10.00-11.00 (der skal køres ud, så hjælperne kan købe slik og
sodavand)



Lørdag kl.12.00-13.00



Lørdag kl.15.30-16.00 (der skal køres ud, så hjælperne kan købe slik og
sodavand)





Lørdag kl.18.00-19.00



Lørdag kl.00.30-01.30 (natmad og kiosksalg)

4-6 bedstemødre på en post lørdag formiddag (7.30-13.00)
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Hjælpere til kiosksalg i vores hjælperkiosk:
o

Vi har brug for hjælp i vores hjælperkiosk lørdag kl.9.00-21.00 samt søndag
8.00-11.00. Man
bedes melde ind på et eller flere af nedenstående tidspunkter:


Lørdag 9.00-13.00



Lørdag 13.00-17.00



Lørdag 17.00-21.00



Søndag 8.00-11.00

Hvordan bliver ma n hjælper?


Brunsviger-bagning & servering:
Kontakt Birgit Lohse, som koordinerer (mbogjlohse@gmail.com)



Kørsel, bedstemødre, kioskhjælpere:
o

o
o

Tilmelding på www.zaxsez.dk/hjaelpertilmeling2014
o
Tilmeld dig som ” andet” ved funktion og notér i ” særlige hensyn”
hvad du vil hjælpe med (+evt. tidsrum)
Tilmeld dig og betal for de måltider, du gerne vil have i forbindelse med din
deltagelse
Omkring 15. februar vil du få tilsendt relevante informationer.
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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

Februar
3.
Udvidet gildeledelsesmøde
22.
Februararrangement
Marts
11.
Gildeting

Februararrangement
Kære gildebrødre
Som det er planlagt i vores årsprogram,
afholder Kulturelt Laug sit Februararrangement lørdag den 22.02.14.
Så derfor inviteres I med ledsager til en
hyggelig dag med følgende program:
Som sagt den 22.02.14 kl. 12.30 til 16 (ca.)
i Mejsehuset.
Vi starter med frokost med dejlige hjemmelavede lækkerier, både koldt og varmt.
Hertil snaps, øl og vand, efterfulgt af kaffe.
VI har været så heldige at få Leif Jørgensen
og Finn Hansen-Løj fra Lokalhistorisk
Arkiv til at underholde med fortællinger fra
det gamle Maribo. Det bliver helt sikkert
rigtigt spændende og vi glæder os til at høre
dem fortælle.
Sidder der nu et par gildebrødre, som selv
har noget materiale, billeder og fortællinger, der kunne være interessant i denne
sammenhæng, er man mere end velkommen
til at tage det med.

Pris for denne herlighed er kr. 75 og det er
inkl. snaps til frokosten, mens andre drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest den 12.02.14 til Besse.
Vi glæder os til at se rigtig mange til denne
dejlige eftermiddag.
Vi vil i samme anledning lige minde om, at
Kulturelt Laug igen i år planlægger en teateraften i Hyldalen.
Det er forestillingen The Sound of Music
og det bliver fredag den 15. august 2014. I
hører nærmere, men sæt endelig kryds i
kalenderen, hvis I allerede nu ved, at I
gerne vil med.
Med stor gildehilsen
Kulturelt Laug

Fra gildeledelsen:
Kære gildebrødre
Som det måske vil være nogle bekendt er
man startet planlægning af året store spejderbegivenhed – navnet bliver Gold Rush
og skal foregå omkring Amagerhuset i
weekenden 21.-22. september.
I skal nok komme til at høre meget mere
om det. Dette blot ment som en appetitvækker.
Vores gildeting afholdes den 11. marts og
såfremt I har ønsker /ændringer/forslag, der
ønskes behandlet på gildetinget, må I allerede nu meget gerne sende det til mig eller
senest en måned før.
Den 3. februar holder vi udvidet gildeledelsesmøde. Ud over gildeledelsen deltager
laugsformænd og redaktøren. Mødet holdes
vanen tro i Mejsehuset kl. 19, hvor vi har
sat kaffen over og bagt en kage.
Med gildehilsen
Victor
Gildemester
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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, februar 2014:
Onsdag d. 19. febr.: Gilde Bowling kl. 18.45.
Onsdag d. 26. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.
Nytårsgildetaffel, blev afholdt med et pænt fremmøde. Efter gode nytårsønsker
og en lille snak om små ting, store ting og landsgildeting, kunne vi indtage vore
pladser ved et veldækket bord, hvor de efterhånden sædvanlige, ret så store,
wienerschnitzler mit dem gansen molewitten og en isdessert, blev nydt i fulde
drag.
Vi fik også under kaffen ordnet et hængeparti i vor datoplan og et par småting
mere inden vi mætte og veltilfredse kunne drage hver til sit.
Tak til GildeClanen og værtsparret for en rigtig hyggelig aften.
*****************************

Gilde- Bowling, onsdag d. 19. februar,
hvor vi mødes hos Super Bowling, Marielyst Strandpark 1,
4873 Væggerløse. kl.18,45 og er klar til,
at tage banerne i brug fra kl. 19-21.
Banerne er bestilt på Marielyst, da der kun er åbent i Nykøbing
i weekenden.
Tilmelding på: 23 30 93 43 eller mail osscout@gmail.com.
Vandrepokalen, som Gildemesteren sikkert vil prøve at
forsvare, er i spil, så mød op til en hyggelig aften.
Vi glæder os – til en hård, men fair dyst – GildeClanen
******************************

Indkaldelse til gildeting!
Der indkaldes herved til ordinært gildeting, onsdag den 26. marts 2013,
på Bogfinkevej 37, kl.19, med dagsorden efter gildets vedtægt.
Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildeledelsen i hænde
senest, torsdag den 15. februar 2013.
Dagsorden, regnskaber og evt. indkomne forslag tilstilles medlemmerne
senest 14 dage før tinget.
Traditionen tro vil der kl. 18, være Gule Ærter med det hele til sædvanlig
overkommelig pris.
Tilmelding til ærterne på Ole S. tlf. 23 30 93 43 eller mail: osscout@gmail.com
Kan du ikke tåle gule ærter er du velkommen til at tage din egen mad
med, samværet er det vigtigste.
Under tinget er der kaffe/te, øl og vand.
Gildeledelsen.

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
kan du læse mere om på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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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:

4. Gildemøde
Grp. 2 arr. grp. 1 ref.

6. Gildeting
Grp.3 arr. grp 2 ref.

Gildemøde tirsdag den 4. februar
Til dette møde er det lykkedes os at lave en aftale med værestedet X-it i Nykøbing F.
Hvor de kommer og fortæller om deres arbejde. Claus Overgaard Petersen, formand, vil
fortælle overordnet om foreningen. Yderligere vil en af foreningens brugere fortælle om
det at have været misbruger.
X-it er et værested for mennesker som er kommet ud af deres misbrug, alkohol,
stoffer m.m. I værestedet kommer både voksne og deres børn, familierne kommer
ofte 3-5 gange om ugen.
Ved gildemødet er traktement kaffe/kage.
På gruppe 2 vegne
Flemming
Vi siger tillykke til Vibeke Mikkelsen som har 35 års jubilæum d.19. februar
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Ang. Frimærkesamling
Når I samler frimærker kan I også klippe disse stemplede ud. De kan også bruges.

Gildeting Torsdag d. 6. marts
Dagsorden ifølge Lovene
Forslag skal være Gildemesteren i hænde senest 14. februar inden mørkets frembrud
Nærmere Følger senere.

Mindeord over Mona Holm Hansen
Gildebroder Mona Holm Hansen døde 25/12 – 2013 på Svanevig Hospice, hvor hun
tilbragte de sidste 8 dage af sit liv. Mona blev kun 61 år.
Svanevig Hospice blev indviet i januar 2010 og i begyndelsen af februar det år, skulle
vi til et Distriktsarrangement i Knuthenborg. Vi var i god tid, og vi fik arrangeret en
rundvisning på Svanevig Hospice. Mona fortalte senere, at når hun engang skulle
herfra, ville hun gerne tilbringe sin sidste tid der. Dette ønske fik hun opfyldt.
Mona blev optaget i vort gilde januar 2000, efter mange år som aktiv spejder,
spejderleder og i grupperåd hos de grønne spejdere.
Som pastor Hans Iversen sagde i sin tale over Mona ved bisættelsen, levede Mona sit
liv efter Gildeloven. Altid kunne vores gilde regne med Monas hjælp i alle
henseender, hun lagde alt andet til side for kunne hjælpe andre. Hun var igangsætter
på flere fronter, kæmpede altid de svages sag, ingen opgaver var for små eller for
store. Hendes unikke menneskesyn vil altid stå printet i vore hjerter.
Ligesom Mona har betydet meget for vort gilde, har gildet også betydet meget for
hende, især de sidste 10 år, hvor hun var hjælper for sin handicappede mand.
I gildet fandt hun et frirum, hvilket betød meget for hende.
Ære været Monas minde.
Jytte Peterson
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2. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F.
Inviterer til Jubilæumsgildehal for
Gurli Hansen 50år
Torben Clasen 40 år
I Spejderhuset KUDU
Poul Martin Møllers Vej 6B
4800 Nykøbing F.
Tirsdag d. 8. april kl. 18.30
Der serveres en let buffet
inkl. drikkevarer kr. 75.Der afholdes Sct. Georgs Gildehal kl. 21.00
Tilmelding til
GK Carsten Egeskov
Tlf. 40 76 55 62
Eller cegeskovp@gmail.com
Tilmelding senest den 1. april

Nytårsgilde den 9. januar 2014
Nytårsgildehallen blev i år (næsten traditionen tro) holdt på Charlotte Krøyers Spisestuer, i
festtøj.
Vi startede med gildehal, hvor bl.a. Susanne Nielsen og Bo Rasmussen blev optaget som
væbnere og holdt hver i sær en meget fin og sigende væbnertale. Det var i det hele en god
optagelse og i et dejligt lokale.
Efter gildehallen gik vi til bords, hvor vi indtog et festmåltid samtidig med en god og hyggelig
stemning ved bordet.
Så kom underholdningen – det viste sig at vi alle skulle deltage i Gæt og Grimasser som blev
udført og gættet til stor moro.
I det hele taget en meget vellykket aften.
Med gildehilsen
Gruppe 4
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com
At huske i februar:
20. Bengnaver-fest.
22./23. ZAXSEZ.
Og i marts:
05. Gildeting.
19. Virksomhedsbesøg.

BENGNAVERFEST:
Torsdag den 20. februar kl. 18.30 i Spejderhuset på Birkevej.
Sidste år lancerede gildeledelsen ”bengnaverfest” med intension om, at det kunne
blive en tradition. Hyggeaften programsat i februar har gruppe 3 derfor arrangeret
som bengnaverfest. Der serveres lækre kødfulde stegeben med kartofler og sovs
samt kaffe/the og småkager til en pris af kr. 70,- pr. deltager. Drikkevarer medbringes.  
Hyggeligt samvær – og fastelavnssjov med festlige indslag i løbet af aftenen. Vi håber selvfølgelig at rigtig mange gildebrødre/fæller har lyst til
at være med og beder om tilmelding til Lilian
senest søndag den 16. februar på telefon
54757022 eller 61787022 eller mail: lilian@mail123.dk
Gildehilsen Gruppe 3. Lilian.

ZAXSEZ 2014.
Som aktivt medlem af gruppen Zaxsez håber jeg, at vi fra Sct. Georgsgildet i Sakskøbing kan og vil være med til dette spændende spejderarrangement, som i år har 5års
fødselsdag og netop foregår i Sakskøbing den 21. til 23. februar. Der er flere ting, vi
kan hjælpe med. På en post lørdag formiddag skal der bruges 5-6 bedstemødre (eller
nogen der ligner), det er fra kl. 7.30 til 13. – På forskellige tidspunkter i løbet af lør13

dagen skal der bruges biler og chauffører til at køre mad ud til poster og hjælpere.
Endelig er der også behov for folk til at passe kiosk på visse tidspunkter. Og så er der
jo så den store brunsviger-kagemand, som spejderne skal have til morgenmad søndag,
(fordi det er fødselsdag) skal det være kagemand.
Lad mig høre fra jer snarest, så vi kan få nogle aftaler på plads, (efter først til mølle
princip) - der er til ”Zaxsez 2014” tilmeldt 45 patruljer ca. 175 spejdere. Lad os være
med til at give dem en god oplevelse. På www.zaxsez.dk og på
www.zaxsez.dk/hjaelpertilmelding2014 kan I læse mere og evt. tilmelde jer, hvis I
ikke bare ringer på 54704161 eller 52242235.
Zaxsez-hilsen Birgit.

NYTÅRSTRÆF (ref.)
Sakskøbing Spejdernes årlige NYTÅRSTRÆF
fandt sted søndag den 5. januar, - en
utrolig smuk morgen (kl. 9.30) samledes spejdere,
familie og gildefolk til flaghejsning ved spejderhuset på Birkevej. Gruppeleder Annette bød velkommen og ønskede godt nytår og gav et lille tilbageblik på det forgangne år med fremgang i
medlemstallet samt familiespejd havde set dagens
lys. I 2014 kan spejderne i Sakskøbing fejre et
hundred års jubilæum, idet den første spejder blev
indmeldt i Sakskøbing Trop i 1914. Dette vil blive fejret ved festligheder i maj måned.
Nytårstræffets hovedattraktion var en travetur, en på 5,5 km og en på 7,5 km. Undervejs på ruten var der ophængt bogstaver, som til sidst skulle danne ordet ”udvikling”,
Mange havde fundet alle bogstaver og kunne
hjemføre fine præmier. Eftersom vi to gamle
kom hjem længe efter alle andre og uden bogstaver, fik vi ingen præmie, men havde til gengæld været en tur omkring motionspladsen. –
Og gildemesteren selv serverede pølser og pizzasnegle for os . Det var gildets gruppe 2, der
stod for det kulinariske og for nytårstalen, som
Annelis holdt. Hun fortalte om en oplevelse,
hun havde haft i sommeren 2013, hvor hun med
familien var i Etiopien. En dag var de på tur i et
bjergrigt område, hvor de mødte en ti-årig pige. Med hjælp fra chaufføren kunne de
snakke med pigen, som hed Entagene. Hun var barn i en stor familie og blev hver dag
sendt afsted tidligt om morgenen for at samle brænde til bål, så moderen kan lave
mad til familien. Men da Annelis mødte hende var det midt på eftermiddagen, hvor
Entagene var på vej hjem med dagens høst, - et stort knippe brænde som hun bærer
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på ryggen. I hånden bærer hun sin vanddunk. Selvom hun er træt, er hun meget smilende og imødekommende. I Etiopien er der ikke ret til skolegang med mindre man
kan betale for det, og det betyder, at Entagene aldrig lærer at læse, skrive eller regne.
Hun har heller ikke tid til leg, idet hendes kræfter bruges på det at samle brænde, og
det er et stort ansvar, hun har, idet hendes arbejde er afgørende for om familien får
varme og varm mad. Godt gået af en ti-årig, men også ensomt. Annelis mindede
spejderne om, hvor heldige de var at have skolegang samt at de også igennem deres
spejderarbejde lærte at tage ansvar men samtidig kunne få gode oplevelser sammen
med deres kammerater. Og hvis de synes det er lidt træls at skulle vaske op eller gå
med skraldeposen eller lave lektier, så skulle de tænke på Entagene, som ville have
elsket de muligheder og den frihed danske børn har. – Annelis sluttede med at ønske
spejderne godt nytår og mange gode oplevelser i 2014. - Endnu et nytårstræf var vel
afviklet. – Gildehilsen Birgit Gr. 3. (Fotos fra Line og fra Annelis.)

NYTÅRSGILDEHAL den 8/1. (ref.)
22 gildemedlemmer mødtes på Sukkertoppen kl. 19. I forhallen fik vi serveret et glas
champagne og ønsket hinanden godt nytår.
Efter en halv time gik vi til gildehal. Gildemesteren causerede lidt over år 2013, dertil
hvad en søgning på nettet kan bringe af viden. Søgning på datoen 8/1. afslørede, at
Kaj Munk blev begravet denne dato, de Gaulle blev indsat som præsident i Frankrig,
Elvis Presley, Shirley Basset og tvillingebørnene i kongehuset blev født på denne dato. Af dødsfald på denne dato var spejderbevægelsens stifter Lord Baden-Powell som
83 år gammel døde i Kenya.
Meget kan man finde via internettet, og mange diskussioner kan undgås ved hurtigt at
google et svar. Man kan skype med familie og venner, der befinder sig på den anden
side af jorden, men IT kan aldrig erstatte den personlige kontakt.
Jane P. holdt 5 min. Sct. Georg: Efter stop på arbejdsmarkedet meldte Jane sig som
besøgsven gennem Ældresagen. Jane blev, efter kortvarige kurser, beøgsven hos 2
ældre damer og fortalte om den berigelse det er at være i kontakt med disse ældre
medborgere. Ingen tvivl om, at Jane brænder for omgang med ældre mennesker.
Lotte læste gildeloven og gildehallen blev lukket.
I eftergildehallen fik vi serveret lækre tærter med salat og brød efterfulgt af kaffe med
småkager.
Herefter bød Lotte velkommen til Merete og Morten, fra spejderne, som var kommet
for at fortælle om det store spejderløb ZAXSEZ, som finder sted i dagene 21. til 23.
februar her i Sakskøbing. – Det er 5 år siden Zaxsez startede og senere kom med i
Adventure-Spejd-Ligaen.
Merete og Morten fortalte, at baggrunden for oprettelsen af Zaxsez var at skabe et
modspil til de mere fysisk hårde løb, som findes på landsplan. Løbet foregår hvert år i
week-enden i uge 8 for 13-17 årige spejdere, 45 patruljer med ca. 170 deltagere.
Formålet er at give nye såvel som erfarne spejdere en oplevelse, som kan gøre dem
klar til at deltage i andre store løb. Det er en realistisk fantasiramme – spejderne er
spejdere hele vejen igennem. Korte distancer og aktive poster, balance mellem selvstændigt patruljesamarbejde og voksen hjælp. Merete og Morten fortalte levende og
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underholdende også om den organisatoriske opbygning og alle de mange personer,
der er involvere i tilrettelæggelse og afvikling.
Herefter kom det så ind i billedet, at VI også kan være med som hjælpere, dette har
Birgit skrevet om i sit indlæg her i Liljen, ligesom der på siden ”Mellem gilderne”
også skulle komme en opfordring. – En del af os har været med som post på Zaxsez,
da det var i Vordingborg, det var absolut en positiv oplevelse.
Lotte takkede parret for god gennemgang og sluttede med at sige tak for en god nytårsgildehal. Vi sluttede kl. 22.
Ref. Annelis, gruppe 2.

Kære Suzi og Lars.
Som I har fortalt os, og vi har læst i avisen,
er I klar til
”Familieliv på dybt vand”. 7000 km i kajak
ned gennem Europa på vandvejene, - hold
da op
. Men når vi ellers har læst om - og set alle
jeres dejlige billeder fra de tidligere års
eventyr, så er vi sikker på, I også nok skal
nå jeres mål denne gang. For at hjælpe lidt
på det økonomiske ved vi, at Lars gerne viser billeder og holder foredrag. Det håber
vi, at rigtig mange vil benytte sig af, ring
på 60546145 og snak med Lars, det kan sagtens arrangeres (inden afrejsen) med et foredrag om turen enten på cykler i Australien, med autocamper i USA eller som sidste år med tog og busser i store dele af Sydamerika. – Og så glæder vi os ellers til at følge jer på kajakturen. Det gør
man på www.livetergodtfolgos.dk
Rigtig mange gode hilsener og ønsker for hele familien med dette projekt
fra Birgit og Jørgen.
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