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Til alle gildebrødre i distriktet! 
 

TORRIGHYTTEN v/Kragenæs udlejes 

 

 

  
Særdeles velegnet til grupper / laug der 
vil have en weekendtur eller måske bare 
en enkelt dag i særdeles dejlige 
omgivelser. 
Hytten ligger bogstavelig talt få meter fra 
vandet. 
Den er indrettet med opholdsstue, to 
soverum (2 x 6 køjepladser), køkken 
m/komfur og køleskab samt veranda.  

 
 
  
     
Yderligere oplysninger på  
Maribo-Gildets hjemmeside:  
www.sct-georg.dk/maribo  
eller på tlf. 54 78 23 22 (Ilse) 
 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 

 
Lokalredaktør: 
Torben Baltser 

Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo 
51 33 67 66 - tba@mknet.dk 

 
Deadline: Den 15. i måneden før 

 

 

Marts 

 

14. Gildeting 

 

April 

 

6. Byløb 

26. Sct. Georgs Gildehal 

 

 

Fødselsdage i marts 

 
5. Lone Jehrbo – 60 år 

20. Erik Volsgaard – 65 år 

 

Vi ønsker stort tillykke. 

 

 

Gildeting 
 

Indkaldelse m.v. fremsendes til alle gilde-

brødre ultimo februar 2011.  

 

 

 

 

Byløb 2011  

 
Til  

KFUM-spejderne Knuthenborggruppen – 

FDF, Maribo 

Maribo spejderne 

Gildebrødre i Maribo.  

 

Sct. Georgs Gildet i Maribo vil igen i år 

invitere spejdere/FDF´ere i alderen 10 – 23 

år samt ledere/bestyrelsesmedlemmer fra de 

enkelte korps og gildebrødre til en spæn-

dende tur rundt i Maribo  

ONSDAG DEN 6. APRIL 2011.  

Vi vil give jer alle muligheden for at lære 

hinanden bedre at kende og samtidig måske 

også lære lidt mere om Maribo.  

Programmet for aftenen er følgende:  

Kl. 17,00 Alle mødes på Maribo Torv – 

iklædt tøj til udendørs aktivitet i ca. 3 timer  

HUSK også jeres uniform!  

Efter velkomst m.m. inddeles I i blandede 

hold – spejdere i hold og ledere/gildebrødre 

i hold.  

Tur rundt i Maribo til spændende steder!  

Ca. 20 Traktement til alle.  

Ca. 20,30 Afslutning.  

Vi slutter i Administrationsbygningen, 

Jernbanegade, Maribo.  

Hver deltager skal medbringe:  

Tøj til udendørs brug – lygte – blyant – 

papir.  

I vil få lidt proviant med til jeres tur rundt i 

Maribo.  

Tilmelding skal ske – korpsvis – til  

”Besse”, Maria Gade 28, 4930 Maribo tlf. 

54 78 10 39/mail: besse.j@get2net.dk  

senest den 25. marts 2011.  

På tilmeldingen skal opføres navn og alder 

på hver deltager.  

Vi håber at se rigtig mange spej-

dere/FDF`ere, ledere, bestyrelsesmedlem-

mer og gildebrødre denne aften.  

 

Med spejderhilsen 

Spejderlauget 

 

 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Nytårsgildehal 
 

En vellykket og anderledes Nytårsgildehal! 

 

Som Økseløbslauget, Torriglauget og Gil-

deledelsen havde inviteret til.  

Onsdag, d.26. jan 2011 mødtes vi kl. 19.00 

i det gamle Nørregade Teater. 

Ledsaget af Mr.Acher Bilh`s blide toner 

begav vi os ind i salen.  

Scenen var sat – Gildeledelsen ved højbor-

det – gildebrødrene på publikumspladserne. 

Som det sig hør og bør havde gildemesteren 

hovedrollen. Han bød velkommen og 

ønskede et godt Nytår. Desværre havde 

også dette årsskifte naturkatastrofer med sig 

- som de sidste par år. Derfor har gildet 

støttet Dansk Folkehjælp med et beløb.  

Gildemesterens tale var over emnet ritualer 

i gilderne. Det bliver diskuteret meget for 

tiden – skal vi fornye os, så vi kan tiltrække 

nye medlemmer, - eller skal vi holde på 

traditionerne. Hvilken form skal gildehallen 

have, den er centralt i gildelivet. Nye tanker 

er velkomne, men vi skal ikke kassere det 

som er meningsfyldt og er formet af gilde-

brødre gennem mange år.  En tale som har 

givet os stof til eftertanke. 

(Red.: Gildemestertalen kan læses i sin 

fulde ordlyd på vores hjemmeside 
www.sct.georg/maribo.) 
Anne Marie hold 5 minutters Sct. Georg 

over jobbet hytteudlejer og bestyrer af Krå-

ruplund. Dette gav mange gode oplevelser 

med tilfredse lejere og det var en stor til-

fredsstillelse at der var en gruppe friske 

mennesker som hjalp med at holde styr på 

lejerne af hytten og for at holde huset i en 

god stand. For det er vigtigt hvis økono-

mien skal være i orden.  

Distriktsgildemester Lise læste gildeloven 

op for os. 

Til Mr.Acher Bilh`s vuggende toner blev 

gildehallen afsluttet og vi begav os til de 

øverste gemakker, hvor der var dejlig gul-

laschsuppe – og de sidste æbleskiver på 

menuen.  

Derefter skulle vi leve op til rammerne. Ilse 

startede med at genfortælle en beretning 

som Jøsse havde forberedt (han var des-

værre forhindret p.a. sygdom) et helt ustyr-

ligt godt fundet på - løb for gildebrødre. Jeg 

vil ikke gengive det her – måske fortæller 

Jøsse det selv en anden gang.  

Så skulle der være teater! Ilse og Døs diri-

gerede slagets gang. Det skulle selvfølgeligt 

være om Sct. Georg og Dragen.  

 

Herolder med trompeter, vejende palmer – 

et tæppe som gik ned og op – prinsesse 

Susanne – ridder Viktor og dragen Besse 

gav os historien så tårerne trillede af bare 

grin! Så var der kanonsang – hurtig indstu-

deret af Ole – Viktor, Torben, Kirsten og 

Nina havde gode, sjove historier at fortælle 

og Gutte læste for os om teaterlivet i 

Maribo.  

En meget vellykket aften sluttede med at vi 

mødtes i en kæde og ”bar ved til fælles bål” 

 

Elfi 

  

http://www.sct.georg/maribo
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 
 

Lokalredaktør: Kirsten Hasfeldt-  Enighedsvej 9, 4800 Nykøbing F.-  Tlf. 5486.1779 

E-mail: Kjaer-Hasfeldt@get2net.dk.  

 

Gilde- Bowlingen i februar, blev en aften med en hård, men fair dyst, 

som forventet. Der var et pænt fremmøde og aldersfordelingen spændte vidt fra 
28 til lidt over 80 år og der blev spillet på de 3 baner i 2 effektive timer.  
Gildemester i bowling blev Bo, der løb med pokal og kegle, tæt 

forfulgt af sidste års mester, Jesper, tredjepladsen gik til Birgitta. 
Her skal nævnes at alderspræsidenten fik en flot placering midt i 

feltet.    
Tak til GildeClanen for en god aften. 

 

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

Gildeting og gule ærter 
 

Indkaldelsen til det ordinære gildeting torsdag den 10. marts kl. 19, er 
udsendt i Liljens februar nummer. 
Dagsorden, gildets regnskaber og evt. indkomne forslag til tinget udsendes 

senest 14 dage før gildetinget. 
Som det er tradition, varmer vi op til tinget, med gule ærter kl. 18 – det er 
gruppe 2 der fabrikerer ærter og tilbehør til sædvanlig billig pris – glæd dig ! 

Tilmelding dig de gule ærter til. Dorte og Ole tlf. 2330 9343, eller E-mail: 
osscout@gmail.com senest d. 6. marts.  

Kan du ikke tåle gule ærter, så tag din egen mad med, det er samværet der 
tæller! 
Vi håber, selvom vi skal finde en ny Gildeskatmester, at alle møder op og vil 

være med til at træffe de nødvendige beslutninger for det kommende år.   
Gildeledelsen. 

 

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

Der indkaldes herved til udvidet gildeledelsesmøde mandag den 4. april kl. 
19, på bogfinkevej 37, 4800. 
På dagsordenen er bl.a. gildets årsplan, så vi skal have lidt dato gymnastik 

= Husk kalender! 
Jeg hører gerne om du kommer, så vi har kopper nok til kaffe og te mm. 
Ole S.  

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

Sct. Georgs Gildehal torsdag den 28. april kl.19, i Good-Turn 
Vi skal denne aften bl.a. forhåbentlig have indsat en ny Gildeskatmester, 
genopfriske vort gildeløfte og have spist de wienerschnitzler vi har haft til 

gode siden årsskiftet!                                         Gr. 2 og Gildeledelsen                  
 
 

KALENDER, marts og april 2011: 

Torsdag d.10. marts.: Gildeting kl.19, der er gule ærter kl.18.  

Mandag d. 4. april: Udvidet gildeledelsesmøde! 

Torsdag d. 28. april: Sct. Georgs Gildehal. 

 

mailto:Kjaer-Hasfeldt@get2net.dk
mailto:osscout@gmail.com
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Aktivitets og møde kalender: 
 

   

 

                   Husk: Pop’s jubilæum 5. marts 

                   Gildeting.  Gruppe 1 arrangerer. Gruppe 5 skriver referat. 

 

 

 

 

 

 

 
                    Sct. Georgs Gildehal. Gruppe 5 arrangerer. Gruppe 4 referat. 

 

 

 

 

 

Vi har nogle mærkedage, som vi siger tillykke med: 

 

Fødselsdag:  

Erik Skafte    7. marts   65 år 

Jørgen          15. marts  65 år 

 

Jubilæer: 

Jytte Kofoed   15. april  40 år 

Anne Marie     25. april  20 år 

Solveig            27. april    5 år 

Tove                27. april    5 år 
 

 

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 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com
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Gildeting i Kuduhytten den 8 marts kl. 19.00 

 

Kl. 18.00   Vil der blive serveret en let anretning 

Kl. 18.30   Indlæg ved Pop  

Kl. 19.00   Gildetinget starter   

 

Tilmelding Jytte P. eller Mona J. senest 3/3  

Gruppe 1 
 

”  FEST PÅ SLOTTET ” 
Imponerende ---gruppe 4 --- I er simpelthen fantastiske!!!  

Indbydelsen lagde op til forventninger --- så vi måtte jo stramme os an --- som udklædte blev vi fra 

indgangen sat i rette stemning af kongekronen, der stod belyst af levende lys. 

Så da vi blev budt ind i riddersalen var vi overvældet. Et lyshav af levende lys oplyste salen der 

havde gobeliner af guld og ægte tæpper på væggene. Ved et flot dækket langbord dekoreret med 

sølvdyr og kandelabre blev herrerne placeret på den fine langside ----damerne fik allernådigst lov 

at sidde på den anden side. 

Et enormt flot og lækkert tilbud fra slotskøkkenet var aftenens kulinariske tilbud. Der var indbagt 

laks, stegte fede landkyllinger, middelalderens spændende salater de søde - de sunde og 

velsmagende og herligt kæmpe brød med fantastisk skorpe. 

Enkedronningen bød velkommen, mundskænken berettede om div. drikke, hushovfruen 

orienterede om retternes tilberedning --- godt slottet har sine store haver og egne dyr samt sundet 

til at fange laks. Staldmesteren dirigerede slaget! 

Godt mætte blev vi ført ind i den historiske hverdag, fik indblik i kongerne og dronningernes liv og 

færden ved Grøndal Hansen åbnede op for noget af sin viden. Vi --- og I som gik glip af denne 

minderige aften --- kan købe hans bog og læse, men I kan desværre ikke få mundvandet til at løbe 

ved tanken om 2.gildets store aften ……………. Godt gået !!!  STOR STOR TAK .  jk 
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Sct. Georgs gildet i Rødby 

 

Marts 2011 

 

Lokalredaktør: 

 

Helge Lund 

Strandagervej 74 

4970 Rødby 

 

Tlf. 54605370 

E-mail: helgelund@stofanet.dk 

 

Da gildetinget er flyttet fra det programsatte 

tidspunkt den 14 marts til den 21 marts 

indsættes dagsordnen her i Liljen. 

 

Der indkaldes til ordinær gildeting i 

Willers gaard mandag den 21 marts 2011 

kl. 1930. 

 

1 Valg af dirigent. 

2 Valg af referent. 

3 Gildemesterens beretning.  

4 Skatmesteren fremlæggelse af 

regnskab for 2010 til godkendelse. 

5 Forslag til budget og fastsættelse af 

kontingent for 2011. 

6 Beretning fra grupperne. 

7 Valg af gildeledelse og  suppleanter. 

a. Valg af gildekansler og 

gildekanslersuppleant. 

8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

9 Valg af tillidsposter. 

10 Valg af funktioner. 

11 Valg af udvalgsmedlemmer. 

12 Indkomne forslag (Se herunder). 

13 Eventuelt.   

 

Forslag til behandling under pkt. 12 

skal rette skriftlig til Gildemesteren 

senest den 11. marts 2011 kl. 1800. 

      

                                    Gildeledelsen. 

 

Gildetinget arrangeres af gruppe 2. Husk 

tilmelding til Birgit inden 19 marts 2011.    

 

 

 

Vores gildemøde den 9 februar blev holdt 

i Fehmarn Bælts a/s bygning på havnen 

i Rødbyhavn. 

 

Fehmarn Bælts a/s er det statslige danske 

selskab, der skal forestå, på vegne af 

Transportministeriet, forberedelsen af den 

faste forbindelse over Fehmarn Bælt. 

 

Fehmarn Bælt a/s er et datterselskab af 

det danske statsejede Sund og Bælt 

Holdning a/s, der står bag de faste 

forbindelser over hhv. Storebælt og 

Øresund. 

 

Selskabet skal som bygherre for Fehmarn 

projektet stå for forberedelsen, 

planlægning, design, opførelse, 

finansiering, ejerskab samt drift og 

vedligeholdelse af kyst til kyst 

forbindelsen. 

 

Som eneejer af selskabet – og dermed 

kyst-til-kyst forbindelsen over Fehmarn 

Bælt – vil den danske stat stille garanti 

for de lån, der optages til at finansiere 

byggeriet af forbindelsen.    

 

Denne institution der skal varetage alle 

disse opgaver, har kontor på havnen i 

Rødbyhavn i den gamle værfts 

administrations  bygning.  

 

Der var vi den 9. februar, hvor 

driftsingeniør Mogens Hansen tog i mod 

os.  

 

Mere herom i næste nummer af liljen. 

 

 

                     
  

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Sct. Georgsgildet i  

SAKSKØBING. 

 
 

 

Lokalredaktør  

Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2 

4990 Sakskøbing  

Telefon 54704161. 

e-mail:  
bogjlohse@gmail.com                     

At huske i marts: 

07. Gildeting. 

 

Kære gildefolk. 

Gildeting afholdes mandag den 7. marts kl. 

19.30 på Sakskøbing Vandrerhjem. 

Der er mødepligt til et gildeting, men i 

tilfælde af afbud bedes dette meddelt mig 

senest den 4. marts på 54704161. 

Dagsorden er udsendt, og den 

opmærksomme læser vil have bemærket, at 

regnskabet ikke er med, - men regnskab og 

budget vil blive 

fremlagt på gildetinget. Det kan dog 

afsløres, at der ikke bliver 

kontingentforhøjelse 

i denne omgang. Der er p.t. 

ingen indkomne forslag, men under 

”Eventuelt” vil 

der være lejlighed til drøftelse af gruppernes 

mange ideer og forslag til gildets ve og vel.  

”Støt din by Sakskøbing”. 

Under dette slogan har Hanne Tougaard 

formået at få bl.a. Handelsstandsforeningen 

og flere andre til at bakke op om en rigtig 

god ide. 

En indsamling til fordel for: 

paraplypige, søløver, blomster og juletræ 

…. 
Ja, det lyder som en stor mundfuld, men 

ikke desto mindre er det den vej 

udviklingen går, ingen hjælp fra kommunen 

til den slags ting. Man kan sige, at det på en 

måde er to forskellige projekter, nemlig 

sommerblomster og juletræ – og så 

anskaffelse af  bronzestatuerne. De første to 

ting samles der primært ind til i de 

opstillede bøsser i butikkerne, her kan man 

lægge en skærv, og det er som bekendt de 

mange bække små 

osv.  Og en by uden sommerblomster ville 

da være trist. 

Til fordel for statuerne sælges der 

folkeaktier a` 100 kr. pr. stk. – Gildet har 

fået udleveret et antal folkeaktier som kan 

købes ved henvendelse til mig, og jeg vil da 

gerne i denne forbindelse opfordre alle til at 

støtte projektet, ligeså at møde op til 

paraplypige-koncerten i Sakskøbing Kirke 

fredag den 4. marts kl. 18. 

Alt dette er selvfølgelig helt frivilligt for 

den enkelte gildebror, men når jeg skriver 

om det her, er det fordi jeg synes, det er et 

fantastisk godt initiativ, og når der står i 

vores vedtægter, at vi går ind for at støtte og 

løse humanitære  og andre 

samfundsopgaver, så føler jeg som 

gildemester, at Sct. Georgsgildet i 

Sakskøbing 

bør være positivt indstillet overfor projektet. 

– Men det er jo også noget, vi kan snakke 

lidt om under Eventuelt på gildetinget. 

Under Eventuelt kan vi også høre om 

Kulturnat 2011.  

”Vel mødt til gildeting”. 

Jørgen. Gm. 

 

Konfirmand Event 2011. (ref.) 
Sct. Georgsgildet i Sakskøbing var igen i år 

blevet bedt om at medvirke ved Lolland-

Falsters Stifts konfirmand event. Det 

foregår på den måde, at alle stiftets 

konfirmander bliver inviteret til Maribo 

Domkirke sammen med deres præst. Det er 

så vores opgave som guider at hjælpe med 

at få disse ca. 500 konfirmander på plads. 

Kirken er gjort klar med store TVskærme, 

så alle kan se, hvad der foregår ved alteret. 

Der er forskelligfarvet lys i sideskibets buer, 

og her er nogle af præsterne parat til at 

modtage konfirmanderne, som knæler og 

beder en bøn, hvorefter de får malet et kors 

i panden, dette er selvlysende og kan ses, 

når de går ud af kirken og bliver belyst med 

mailto:bogjlohse@gmail.com
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en speciel lampe. Selve gudstjenesten er 

noget for sig, - når der bliver sagt noget fra 

alteret, og når biskoppen har sagt nogle 

pæne ting, bedt en bøn ell. lign., så klapper 

alle konfirmander og rejser sig op. 

Orkestret spiller musik, som de unge 

kender, så der bliver klappet og vugget i 

takt til melodierne.  

Keld. Gruppe 1. 

 

Virksomhedsbesøg. (ref.) 

Vi var 22 deltagere, der mødte op på 

Svanevig Hospice for at høre, hvordan et 

hospice fungerer og dette hospice var blevet 

til. Vi blev budt velkommen af hospicechef 

Birgitte Fagerlund, og vi blev hurtigt klar 

over, at her var en helt speciel personlighed. 

En person der brænder for stedet, og i det 

hele taget er den helt rette til dette meget 

anderledes job. 

Ledsaget af  billeder fik vi fortalt, hvordan 

det hele startede med en støtteforening i 

2002, og i 2006 var man så langt med 

planerne, at en hospice-bestyrelse blev 

dannet. Den 18. februar 2009 blev første 

spadestik taget, og så gik det slag i slag. 

Birgitte var allerede på dette tidspunkt ansat 

og har således været med under hele 

opbygningsfasen. I begyndelsen af 2010 var 

man klar til de første patienter. 

Svanevig Hospice er bygget på en 

naturgrund  ud til Smålandshavet. 

I samspil med naturen er der skabt de 

smukkeste rammer og stemninger, der giver 

en tryg og nærværende atmosfære for både 

patienter, pårørende og ansatte. På Svanevig 

Hospice er udgangspunktet, at livet har 

værdi til det ophører.  

Ophold på hospice er gratis på samme måde 

som et hospitalsophold, men man skal være 

uhelbredeligt syg, og man skal være 

visiteret i samråd med sin læge eller 

hospitalslæge. Desuden skal man selv ønske 

at tilbringe sin sidste tid på et hospice. 

Der er plads til 12 patienter på Svanevig, 

man får sin egen lejlighed med bl.a. TV, 

dvd, telefon og internet osv. 

Man kan medbringe de personlige ting, man 

sætter mest pris på, - og i lejligheden er der 

rigelig plads til familiebesøg, i det hele 

taget er Svanevig på alle måder indrettet til 

at lindre den svære tid, det kan være både 

for patienten og de pårørende, således er der 

indrettet et dejligt legerum til de børn, der 

kommer på besøg. Man må ryge i sin egen 

lejlighed, og man må have kæledyr med. 

Der er fra alle lejligheder udgang til egen 

terrasse. Det er så også vigtigt at fortælle, at 

der er flere dejlige fællesrum, bl.a. et 

hyggeligt alrum, hvor de oppegående 

patienter tilbringer megen tid. 

Birgitte fortalte, at gennemsnitstiden for et 

ophold er ca. 20 dage, dog kan nogen 

patienter få længere levetid, mens andre kun 

får ganske få dage på stedet, før livet er 

forbi.  

Foruden de fast ansatte såsom hospicechef, 

læge, sygeplejerske osv., så er der et fast 

team af frivillige, der kommer og er med til 

at bringe livet og det hjemlige ind på 

hospice. 

Indretningen fik vi via billedmateriale et 

smukt bevis på, hvor meget der er taget 

hensyn til,- en lille finesse er spejlene på 

badeværelserne, som  er af kobber, det giver 

et varmt skær, så man ikke ser så syg  ud, 

som man måske er.  

Vi fik kaffe og dejligt hjemmebag, - og 

mon ikke vi alle havde fået lidt at tænke 

over og fået besvaret 

nogle tanker omkring dette 

ukendte – hvad et hospice egentlig er for 

noget. 

Undskyld det lange referat, jeg kunne ikke 

gøre det kortere, - og STOR TAK til 

Gruppe 5, som fik dette virksomhedsbesøg i 

stand. 

Birgit, Gruppe 4. 

 

 

 



 
  
  

  
 
 
  
  

  
 

22001100--22001111  

September 20 Distriktsgilderådsmøde 

Oktober 26 Fellowshipday 

November  13 I-dag, Kl 9.00 i slagelse  

Januar 17 Distriktsgilderådsmøde 

Februar 28 Distriktsgildehal  

Maj 18 Distriktsgildeting 

   

   

   

   

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

                                                                                           

 
     

     

     

     

DGM: 
Lis Mølvig 
Henriksen 

Italiensvej 55 
4800 Nykøbing F. 
lmhenriksen@gmail.com 

2622 6747 

DGK: Jannie Johansen Lunden 5 
4990 Sakskøbing 
jannie.johansen@nordicsugar.com 

2213 3739 

DGS: Birte Larsen Italiensvej 1A 
4800 Nykøbing F 
Birte_l@Hotmail.com 

5482 4616 

DIS: Lisbeth Bælum 
Fuglekonge-
vej 54 

4930 Maribo 
libaelum@yahoo.dk 

6177 1946 

DUS: 
Villy Grønlund 

Hansen 
Egevej 10 

4970 Rødby 
eghvgh@hotmail.com 

5460 1622 

Webred.: 
Espen Buch 
Kristensen 

Orenæsvej 31 
4700 Næstved 
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

2619 9318 

 

 
Deadline:  d . 1 5 / 0 3  

DDDiiissstttrrr iiikkkttteeettt    hhhaaarrr   ppplllaaannnlllaaagggttt       

ffføøølllgggeeennndddeee   mmmøøødddeeerrr:::   

LOLLAND -FALSTER DISTRIKT 
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