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Det nye år er nået, 

Med et det gamle er gået! 

Den mørke tid går på 

held! 

Snart igen blomster 

omkring os, i et væld!  
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 Lolland – Falster Distrikt       2013 - 2014 

DGM: 

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

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Hanne Hansen Nystedvej 4, 4930 Maribo  hoeegh@hotmail.dk 

     Mobil: 24 43 54 78 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

Solveig Garsdal Birkehegnet 27, 4850 Stubbekøbing  solveig@joyzer.dk 

     Mobil: 41 58 72 47 

DUS: 

Villy Grønlund Hansen Egevej 10, 4970 Rødby  eghvgh@hotmail.com 

     Tlf: 54 60 16 22 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2013:  Mødedatoer:  

17. august  Distriktsarrangement, Maribo 
10. september Distriktsgilderådsmøde 
23. oktober Fellowshipday, Maribo 
 
2014: 
15. januar  Distriktsgilderådsmøde 
14. maj  Distriktsgildeting 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:hoeegh@hotmail.dk
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:eghvgh@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk


 

3 
 

NYT ÅR –  

denne gang 

med cifrene…. 

 

 

Nu kan vi ikke løbe fra det, vi skriver nu 2014 - måske er det bare 

tal der kan skrives i en kalender, men for nogle vil det sikkert være 

forbundet med mærkedage, særlige arrangementer, feriedrømme 

eller noget helt andet. 

Vi har alle det samme antal dage som vi kan bruge af. Jeg har i det 

forgangne år lært at sætte pris på dagene på en hel anden måde 

end før, og nu ligger der så en hel række dejlige dage og venter på 

at blive brugt. De skal udnyttes med omhu til dejligt samvær med 

dem jeg holder af, skønne oplevelser, ro og refleksion samt nydelse 

på mange måder.  

Må Jeres dage i 2014 også blive brugt på den måde I hver især 

ønsker det.  

 

 Godt Nytår 
 

DGM 
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 

Onsdag den 15. januar 2014 kl. 1900 

Saxenhus, Juniorsgade 35, Sakskøbing 

 

 

Deltagere: Gildeledelser fra gilderne i Lolland-Falster Distrikt samt GU, GIS og redaktører 

 

 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra Gilderne og Distriktet 

2. LGT 2013 tilbageblik - næste LGT 2015 i Køge 

3. Ledelseskurser – med indlagt begejstring (aktivitet i ”Mod nye horisonter”) 

4. Arkivering af Gildematerialer  

5. Hvordan ser spejderarbejde ud i nutiden 

6. Teambuilding som aktivitet 

7. Eventuelt 

 

 
 

Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager i mødet.  

Prisen for traktement til mødet er 40 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 sendes til: 

 

DGK Hanne Hansen, 

Mail: hoeegh@hotmail.dk 

Mobil: 24 43 54 78 

Senest den 10. januar 

  

 

Med gildehilsen 

Distriktsgildeledelsen 

 

mailto:hoeegh@hotmail.dk
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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 

 

 

Januar 
5. Nytårstaffel 

22. Nytårsgildehal 

 

Februar 
?. Februararrangement 

 

 

 

 

Fødselsdage i 

januar 

 
1. Børge Blumensaadt 

90 år 

6. Kirsten ”Kisser” Nielsen 

 65 år 

 

 

Nytårstaffel 
 

Se indbydelse i december-nummeret, eller 

på vores hjemmeside. 

 

 

Nytårsgildehal 
 

Alle gildebrødre med ledsager indbydes til 

Nytårsgildehal 

Den 22. januar 2014 kl 19:00 

i Sognes Hus  

Eftergildehallen består af en let anretning 

med efterfølgende kaffe til 75 kr. 

Øl, vand og vin kan købes. 

Efter spisning vil arkæolog Thit Birk Peter-

sen fortælle om Refshaleborg samt de 

omkringliggende arkæologiske lokaliteter, 

der alle spiller en vigtig rolle i tolkningen af 

borgens funktion i middelalderen. Ud fra en 

gennemgang af de arkæologiske udgrav-

ninger, der er foretaget på voldstedet samt 

på landsiden ved Refshale, vil Thit fortælle 

om magt- og kulturlandskabet på Lolland-

Falster i perioden 1100-1300. 

Thit Birk Petersen er uddannet forhistorisk 

arkæolog i 2012 fra Københavns Universi-

tet og ansat ved Museum Lolland-Falster. 

 

Tilmelding senest den 13/1 2014 til  

Helge tlf. 54 78 03 31 

helgebirte@gmail.com 

 

Med venlig hilsen 

Julebazarlauget og Debatlauget 
 

 

Julemøde 
 

Snart efter at julebazarens første dag var 

endt, skyndte vi os at dække op til årets 

julemøde.  

Menuen var sildebord og smørrebrød. Dej-

ligt, for vi var alle meget sultne. 

Vi var spænde på, om det kedelige julevejr 

(regn) havde påvirket dagens omsætning, 

og vi glædede os over, at det i år var vores 

Knud, der havde fået flest stemmer og der-

med æren at tænde byens store juletræ på 

Torvet. 

Da vi havde spist, gik vi i gang med pakke-

spillet. Det var som altid sjovt at ”kæmpe” 

om pakkerne, og derefter at se, om indhol-

det svarede til forventningerne. Det var 

næsten som at være barn igen. 

Selv om vi var trætte efter julebazaren, var 

det dejlig, at vi sådan kunne more og jule-

hygge os sammen. 

 

Jytta 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
mailto:helgebirte@gmail.com
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Julebazar 
29.11-30.11 

 

Traditionen tro dannede det gamle Pakhus i 

Qvades Gård igen i år de særdeles hygge-

lige rammer om vores Julebazar fredag og 

lørdag lige før 1. søndag i advent og samti-

dig med at byens store juletræ på Torvet 

blev tændt.  

Og ganske som tidligere havde vores Jule-

bazar en tombola for de spillelystne, en 

fiskedam til børnene, en gave-

bod/delikatesseafdeling med håndlavede 

ting og hjemmelavede specialiteter, en 

gløggbar med hjemmebagte æbleskiver og 

en granbod med adventskranse, lysdekora-

tioner samt gran- og mosting med mere. 

Og på Torvet havde vi en ”mindre” salgs-

bod med gløgg og æbleskiver i.f.m. at jule-

træet blev tændt. 

Det hele var, som det plejer at være, kun 

vejret fredag (det var koldt, stormende og 

regnfuldt) gjorde nok at vor omsætning 

blev lidt mindre end sidste år. 

Opgaven med at arrangere og afvikle sådan 

en Julebazar involverer stort set alle i vort 

gilde med fremstilling af varer, skabe ram-

merne og sørge for salget og efterfølgende 

oprydning. 

Da Nina tilbage i 1986 foreslog vores 

daværende 

GM Knud at vi i Maribo-Gildet skulle have 

sådan en Julebazar blev hendes forslag 

mødt med en del skepsis, men også at det 

skulle vi da prøve. 

Dengang var en Julebazar/Julestue ikke et 

ganske almindeligt arrangement, som der 

var mange af rundt omkring i nærområdet. 

I år var det så Julebazar no. 28 i rækken, 

som blev afviklet, og det har gennem alle 

de mange år givet et solidt tilskud til vore 

muligheder for at støtte en lang række 

humanitære formål, herunder drift af tele-

fonkæder, hjælp til SOS-børnebyerne, 

hjælp til Skleroseforeningens arbejde samt 

støtte til det lokale spejderarbejde. 

 

Jan Wandy Pedersen 
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Pakhusets fremtid 
 

 

Lolland Kommune ejer det gamle pakhus, 

som er en fredet bygning, og det har i 

mange år været stillet til rådighed for lop-

pemarked i Boldklubbens Venner, Maribo 

Jazz i juli måned og os i november måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desværre er alt træværket på alle etager 

angrebet af borebiller og begge gavle er 

begyndt at hælde faretruende, så bygningen 

er nu blevet spærret af. 

Vi kunne lige nå at afvikle vores Julebazar 

inden Pakhuset blev spærret helt af, ellers 

var det de øvrige etager, som var afspærret. 

Kommunen har etableret noget solidt 

afstivning for midlertidig at sikre Pakhuset, 

og de vil i det kommende år vurdere, hvad 

der skal ske med det gamle pakhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde jo også et større depotrum på 

1.sal, som vi har måttet rydde, og her har vi 

været så heldige at finde en ny plads hos P. 

Hatten & Co.  

Så vi i Gildet venter med spænding på, 

hvad der skal ske med det gamle hyggelige 

Pakhus i Qvades Gård! 

Jan Wandy Pedersen 

 

Årets juletræstænder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev vores Knud Meyer, som i år fik et 

ærefulde hverv at tænde årets juletræ på 

Torvet i Maribo og dermed også hele jule-

udsmykningen i byen. 

 

Og som det hed i en af de mange indstillin-

ger, som var sendt til Lollands-Posten: 

 

”Knud Meyer er et foreningsmenneske med 

stort F og de næsten mere end rigtig mange 

livsvarige medlemsskaber af forskellige 

foreninger vidner om troskab, og om de 

mange tillidsposter undervejs, som Knud er 

blevet ”tilbudt” og efterfølgende har udført 

med stor energi og entusiasme. 

Knud Meyer er om nogen maribonit med 

stort M og en af de ”gamle støvmider” med 

et ufatteligt godt kendskab til Maribo før og 

nu.” 

 

Også herfra et tillykke til Knud med hæde-

ren! 

 

Jan Wandy Pedersen 
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Redaktionen ønsker alle gildebrødre og 

jeres familier et godt nytår. 

Håber – og tror – vi får mange gode timer 

sammen i det nye år. 

Der er altid udfordringer, men når vi står 

sammen, er de nemmere at løse. 

Tak for de mange indlæg jeg har modtaget 

til vores sider i Liljen – det er i 2013 blevet 

til 25 sider. 

/ tba 

 

 

På årets første dag i det nye år fylder Børge 

Blumensaadt 90 år og indtager dermed 

hæderspladsen som gildets ældste. Vi 

ønsker Børge stort tillykke med dagen. 

 

Den 6. januar 2014 fylder Kisser 65 år og 

til hende skal der også lyde et stort tillykke 

med dagen. 

 

Alle gildebrødre ønskes hermed et rigtig 

godt og glædeligt nytår med mange tak for 

det forløbne år.  

Gildeledelsen glæder sig til at tage hul på 

det nye år sammen med alle. 

 

Med stor gildehilsen 

Besse, Grethe og Victor 

 

 

 

 

 

Spejderløb 
 

I de senere år er der afholdt større løb i 

samarbejde med spejderne, FDF og gil-

derne på Lolland-Falster. 

Først var det ”Water World” i 2010 og i 

2012 var det ”Afrika”.  

I 2014 kommer igen et løb under navnet 

”Gold Rush”. Det tager udgangspunkt 

i California Gold Rush der startede I 1848, 

da James W. Marshall fandt guld ved Sut-

ter's Mill. 

 

Løbet bliver den 20. – 21. september, så sæt 

allerede nu et mærke i din kalender. 

/ tba 

 

 

Flash mob 
 

Som det måske vil være en del af jer 

bekendt søsatte vi vores Projekt Flash-Mob 

(markering af gildernes 80 års jubilæum) i 

forbindelse med julebazaren. Hvor stor en 

succes der var tale om, kan der nok stilles 

spørgsmålstegn ved. 

Ballonerne sprang for et godt ord, men en 

del af dem fik vi da udleveret til børn og 

barnlige sjæle. Det afstedkommer nok ikke 

flere gildebrødre i denne omgang, men vi 

fik det gjort som aftalt. 

Tak til Boye og Ole for hjælpen med opga-

ven. 

Med gildehilsen 

Victor 
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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! – og gå en tur for julemærkehjemmene. 
 

Pump stokken! - tag venner, kolleger,  
familien og hunden med på tur. 
 

 
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 
 

Og så er du klar til - 

Julestue onsdag den 4. december. 
Vi mødes på Tingstedvej 4-6, 4800, kl. 18,30. 

Vi skal have lidt god julemad og selvfølgelig ”julehygge” med stort J, så 
hver deltager skal medbringe, en til ukendelighed, sirligt i julepapir ind-

pakket 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 selvfølgelig kommer på tlf. 54 86 84 35. 

Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! Beate og Leif 

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

Nytårstaffel onsdag den 8. januar, 
på Bogfinkevej 37, 4800, kl. 18.30. 

                                 -Glæd dig!- 

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  
 

Når vi nu kan skue lidt ind i det nye år glæder vi os til bl.a. at komme i gang med for-
beredelserne til et lidt anderledes, måske bedre, Midtvejstræf 2014, hvor vi glæder os 
til at møde gamle og nye ”Sct. Georgs Træf-Venner” og meget gerne nogle flere fra vo-
res lokalområde. Vi har selvfølgelig også andre ting på programmet – det vender vi til-
bage med senere.  

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

 
 

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

 

KALENDER, december 2013 og januar 2014  

Søndag d. 1. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med! 

Onsdag d. 4. december: Julestue kl. 18.30, på Tingstedvej.  

Onsdag d. 8. januar: Nytårstaffel kl. 18.30, på Bogfinkevej. 

    

                              

 

mailto:osscout@gmail.com
http://www.julemaerkemarchen.dk/
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,  

 

 

 

 

Aktivitets og møde kalender:                                                                                                                                                                          
                              
     
           5.  Nytårsparade       

           9. Nytårsgildehal 

.           Grp.1 arr. grp. 4 ref.                                                       4. Gildemøde 

                                                                                                   Grp. 2 arr. grp. 1 ref.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

NYTÅRSGILDEHAL 

Årets største (og første) fest, afholdes i 

hyggelige og intime lokaler hos >>>>>  

 

 

Torsdag den 9. januar kl. 18.30 

 

Vi starter med gildehal og får derefter – som sædvanlig - en udsøgt 

betjening og skøn mad, samt kaffe og lidt til den søde tand. 

Underholdningen bliver helt uovertruffen morsom, så glæd Jer til denne 

særlige og festlige aften. 

Alt dette for kun 150 kr. som betales ved ankomst 

 

Vel mødt  - Gruppe 1 

 

 

 

 

 

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 

 

Bindende tilmelding senest 2. januar til: 

Anni og Jørgen Tlf: 5149 1561 / 5444 1888  

eller på mail:  

ahjh9@stofanet.dk 

mailto:cegeskovp@gmail.com
mailto:ahjh9@stofanet.dk
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Nytårsparade 
 

Søndag d. 5. januar 2014, holder alle spejder i Nykøbing F. nytårsparade. 

Vi går fra cementen kl.9.20 til Klosterkirken, hvor gudstjenesten starter kl. 10.00 

Efter gudstjenesten er der kaffe, te og sandwich i Kudus hytte. 

Håber at mange Gildebrødre møder op denne dag. 
 

 
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 

Gildeting Torsdag d. 6. marts 

Dagsorden ifølge Lovene 

Forslag skal være Gildemesteren i hænde senest 14. februar inden mørkets frembrud 

Nærmere Følger senere. 

 

Nytår 2014 
 
Der er igen gået et år, næsten uden at vi opdager det. Det betyder, når dette læses, at vi 

allerede er i gang med år 2014 et nyt år, med nye muligheder og udfordringer, både privat 

og i gilderegi. Jeg ser frem til mange gode oplevelser i året og ønsker jer alle, med familier 

et - GODT NYTÅR 

 

Gildehilsen 

Flemming 
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Julemøde 

 
Tirsdag den 3. december holdt 25 
gildebrødre julemøde i Kuduhytten   
Gruppe 4 havde lavet hyggelige juleborde, 
og serverede gløgg og æbleskiver for os, og 
senere kaffe og the med julesmåkager. 
Hver især havde medbragt en lille gave, og 
alle blev som børn på ny, da nogle få havde 
slået de seksere, som gav anledning til at 
tage en gave fra bordet.  
De fik nu ikke lov til at beholde dem ret 
længe, da der kom en omgang mere, også 
ved at slå seksere, og så tage de andres 
gaver. 
Så kom der et lotteri, hvor alle kunne tage 4 
numre, og der blev udtrukket 3 vindere. 
Sådan en aften går hurtigt, og vi sang af og 
ønskede hinanden glædelig jul. 
 
Tak til gruppen for en hyggelig aften. 
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Red. Birgit Lohse     
Kalkbrænderivej 2   Hej alle læsere. 
4990 Sakskøbing   Rigtig godt nytår med tak 

54704161 – 52242235   for gode fælles oplevelser 

Mail: bogjlohse@gmail.com  i det gamle år. Birgit. 

  

At huske i januar: 
05. Nytårstræf i spejderhuset. 

08. Nytårsgildehal. 

   

     

   NYTÅRSTRÆF.  
Søndag den 5. januar kl. 9.30-13 i spejderhuset. Vi mødes 

med spejderne til en rask travetur. Dejligt at komme ud i na-

turen og røre sig lidt. Der er ikke tilmelding, så bare på med 

vanterne og kom glad  Efter traveturen er der hyggeligt 

samvær i spejderhuset, hvor Gruppe 2 står for det kulinari-

ske. På gensyn alle sammen. 

Annelis Gr. 2.  

 

                                                                               
Nytårsgildehal den 8. januar kl. 19 på Restaurant Sukkertoppen. 

Traditionen tro får vi et glas champagne og ønsker hinanden godt nytår, inden vi kl. 

19.30 går til gildehal. 

I eftergildehallen er der en let anretning samt kaffe/the til kr. 100,- pr. person, drik-

kevarer købes. – Vi får besøg af Merete og Morten fra spejderne, de kommer og for-

tæller om det store spejderløb ZAXSEZ, som nu fylder 5 år og for første gang afhol- 

des syd for Storstrømmen. Det er den 21/23. februar 2014, og der bliver brug for gil-

defolk til at hjælpe.  

 Sct. Georgsgildet i Sakskøbing har gennem de 5 år 

støttet arrangementet både økonomisk og ved aktiv 

deltagelse, bl.a. var nogle af os med som ”pleje-

hjemsbeboere” for et par år siden. (Det klarede vi 

rigtig godt!!!)   

TILMELDING til nytårsgildehallen senest søndag 

den 5. januar til Lotte på 40203194. Vi håber selvføl-

gelig på et godt fremmøde til starten på det nye år. 

Hilsen Gr. 1. Lotte.  

 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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Nytårshilsen fra gildeledelsen. 
Vi vil gerne sige alle tak for en stor og god indsats i årets 

løb,  med de mange arrangementer, vi har deltaget i. Vi håber, 

at de penge, der kommer ud af alle anstrengelserne vil blive til 

glæde og gavn i vores gildearbejde. 

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske alle gildebrødre 

med familier et rigtig godt nytår med en  

varm tak for det forløbne år. 

Gildeledelsen. 

 

J U L E S T U E N (ref.) 
Der mødte 30 gildebrødre (incl. fæller) op på SUKKERTOPPEN hos 

Marianne, der havde pyntet den lille sal op i julens glade farver. 

Det så rigtig hyggeligt ud, og stemningen var som altid – når vi mødes   

- i højt humør. 

Peter fra gruppe 4 bød velkommen og fortalte om  aftenens forløb. 

Det startede med, at vi fik en dejlig julefrokost med alt, 

hvad dertil hører. Gruppe 4 havde haft indtaget Mariannes køkken, og det var 

lækkert det hele. Der var 2 mandler i ris a la manden.  

Birgit og Knud var de heldige og fik hver en alpeviol. 

Ved kaffen skulle der kæmpes om ”Rullen”, det blev ”Gæt og grimasser”, 

Gruppe 3 var bedst og ”vandt”. 

Birgit fortalte om julemarked og lykkehjulets indtægter, og sammenlagt med 

Påskemarked og Frugtfestival kan vi godt være 

tilfredse med et overskud på kr. 9.936,- (heraf 6795,- fra julemarked/torvet). 

Derefter fik Lotte ordet og fik hjælpen til Enliges Jul på plads. 

Resten af aftenen var hygge, snak og julesange.  

Tak til gruppe 4 for en dejlig aften. 

På gruppe 3`s vegne. Lilian.  

 

  JULEOPTOG i Sakskøbing. 
Heldigvis ville Bent Bak igen i år gerne køre vores julebuk, også kaldet ”Kræet”, 

rundt i byen til det store juleoptog. Vi er MED, og i sammenligning med mange af de 

andre deltagere er vi ikke mere ”genbrug” end som så. Julebukken er en del af gildets 

JUL, men måske skulle vi i grupperne tænke på, om 

nogen har lyst til at gøre noget mere ved deltagelsen i 

juleoptoget, finde på noget kreativt,  

sjovt – eller bare noget 

MERE til at køre sammen med julebukken.  

Bolden er hermed i luften, lad os se om nogen 

griber den. Vi har kun det sjov, vi selv laver 

Hilsen Birgit. 


