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Lolland – Falster Distrikt

2012 – 2013

Nyt fra Distriktet
Oktober har vist sig fra den flotteste side rent vejrmæssigt, men kalenderen siger efterår og
træerne viser at det er rigtigt, når vi ser de smukke farver.
Ved en kort indsættelsesgildehal efter Distriktsgilderådsmødet i september, fik vi optaget
Hanne Hansen fra Maribo, som Distriktets nye kansler – velkommen til Hanne som vil sidde
med i højsædet ved næste Distriktsgildehal.
Ved Gildemesterstævnet i september, fik alle deltagende GM og DGM en god og udbytterig
weekend, da vi fik meget professionelt assistance til at arbejde videre med de tre projekter
som er sat i søen tidligere på året. Konsulenterne fra de professionelle firmaer satte
rammerne for weekendens opgaver og gav en masse input til det videre arbejde.
Ole Bach Andersen fra Newsperience introducerede muligheder i de skatte, som ligger i de
sociale medier, og som vi kan blive ejer af hvis vi tager dem til os og bruger dem rigtigt.
Torben Lunn fra Lunn+ gav os flere typer af input, noget vi skulle arbejde med på GMstævnet, men også noget man kunne tage med hjem til inspiration i gilderne samt distrikter
rundt i landet.
Der blev udarbejdet materiale som nu kan ses på Landsgildets hjemmeside:
I finder materialet på www.sct-georg.dk, brug Log-in for gildebrødre og gildeledelser:
Darzee (stort D og resten små bogstaver), og I kan derefter se linket på forsiden:
Hent materiale fra GM-stævne 2012.
I kan også efter brug af log-in Darzee vælge ”Gildeservice” i den vandrette blå linie, vælg
derefter ”Download” og rul ned til:
Materiale vedr. gildemesterstævner.
Under ”Download” kan I også se alle de øvrige muligheder for spændende materiale, der er
tilgængeligt.
I skrivende stund er forberedelserne til årets Fellowshipday godt i gang, det afholdes som
bekendt af Rødby Gildet og vi håber selvfølgelig på stor tilslutning til dette arrangement.
DGM
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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

November
11.

Landsindsamling
Dansk Flygtningehjælp
21.
Fødselsdagsgildehal
24.+25.
Grandage
27.+28.
Opstilling af julebazar
30.+1. dec. Julebazar
30.
Julemøde
December
Ingen arrangementer

Julebazar i Qvades gård 2012
er en af årets helt store opgaver.
Den afholdes
fredag den 30. november fra 15:00 -18:30
og
lørdag den 1. december fra 10:00 - 13:00
Men forinden er der meget, der skal på
plads.
Lauget vil - som de plejer - sende materiale
med oplysninger om vagtplan, tovholdere
og praktiske oplysninger i god tid før bazaren.
Jeg glæder mig til samværet i nogle travle
og hyggelige dage.
Med julegilde hilsen Vibeke

Kære Gildebrødre m/familie !
Indbydelse til grandage
24. og 25. november kl. 10-17
Weekenden inden vor Julebazar slår
vi os ned i ”de grønne pigers hus” og
indtager dette frem til om onsdagen.
Her arbejder vi med at fremstille
dørkranse, adventskranse, gran- og
mosting til kirkegården, lysdekorationer,
kogleting, kurve og specielle adventsting
samt kalenderlysdekorationer og små
buxbomkranse.
I behøver ikke at have ”grønne fingre”
for at kunne hjælpe til; der er mange
forskellige arbejdsopgaver og har I
bare et par timer i overskud, så er I
også mere end velkomne.
Skulle I være i besiddelse af pæne
kurve eller potter, så tag dem med
Efterlysning:
Mistelten, helst med bær
Kristtjørn med røde bær
(sorten uden tornede blade)
giv mig et praj på forhånd, hvis du
har adgang til disse og mulighed
for at levere til årets julebazar
Vi er i ”de grønne pigers hus”:
lørdag d. 24. nov. kl. 10-17
og søndag d. 25. nov. kl. 10-17
Der er kaffe på kanden og en bid
brød og en dram til frokost
Evt. efterfølgende arbejdsdage aftales.
Vi ses og glæder os til nogle hyggelige
”arbejdsdage” på granværkstedet
med STOR og meget tidlig julehilsen
Ilse (54782322 / 51910240)
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FØDSELSDAGSGILDEHAL

Julemøde

den 21.11.2012.
Gildeledelsen og Kulturelt Laug har hermed
fornøjelsen af at invitere gildebrødre og
ledsagere til fødselsdagsgildehal.
Sted: Kidnakken 12, Lolland Kommune
(Balling-Engelsens tidl. administration)
Tid:
kl. 17.45 - OBS. tidspunktet er rykket i
forhold til sædvanen.
Pris:
85 kr.
Program:
Ved ankomsten vil der være en velkomstdrik i Lolland kommunes lokaler på 2. sal
og derefter en rundvisning på 3. sal (Softlines lokaler).
Kl. 18.30 gildehal med væbneroptagelser.
Ca. kl. 19.15 serveres der en lækker to retters menu. Som altid kan drikkevarer købes
til sædvanligvis rimelige priser.
Eftergildehallen med kaffe samt indlæg fra
forskellige personer med tilknytning til
stedet. Alle os, der bor i Maribo og omegn
har jo altid kendt til fabrikkens eksistens.
Nu får vi mulighed for at høre nærmere om
både fortiden og nutiden.
Det bliver forhåbentligt en spændende aften
og vi glæder os til at se mange gildebrødre
og ledsagere.

Nu bli´r det altså jul igen – det la´r sig
ikke skjule…..
og derfor inviterer Gildeledelsen til julemøde fredag den 30.11.12, når vi lukker
julebzsaren.
Som tidligere år vil vi starte med en sildemad eller to og derefter smørrebrød (som vi
bestiller i byen) og ost. Det koster 65 kr. at
deltage i dette hyggelige
arrangement i det stærkt pyntede lokale
med indbygget atmosfære, men så får man
også en øl og en snaps med i prisen.

Tilmelding: Seneste den 10.11.12 til
Ellens mail eller telefon.
Med stor gildehilsen
Kulturelt Laug

Vi vil da heller ikke snyde nogen for pakkelegen, så derfor bedes man medbringe to
pakker med indhold efter eget valg.
Der kommer en besked vedrørende tilmelding, når vi nærmer os datoen.
Gildeledelsen håber, at mange har lyst til at
bakke op om denne aften – velvidende at vi
skal fortsætte julebazaren næste dag.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
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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, november > 2012
Torsdag d. 8. november: Fødselsdagsgildehal kl. 18.30.
Torsdag d. 6. December: Julestue kl. 18,30.

1. og 2. Gilde, Nykøbing Falster, inviteres til

70 års fødselsdagsgildehal,
torsdag den 8. november kl. 18.30.
Vi er så heldige at det er på selve dagen og med som gæster inviterer vi
selvfølgelig 2. Gilde der også har fødselsdag.
Fødselsdagen holdes i Sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen
19, 4800 Nykøbing Falster. (Klubhuset ligger ude på broen.)
Efter gildehallen er der festbanket og hyggeligt samvær.
Vi forsøger at holde prisen på omkring en hundredekrone ekskl.
drikkevarer.
Tilmeldinger, på tlf. 23 30 93 43 eller E-mail osscout@gmail.com
hellere i dag end i morgen, men senest d. 1. november!
Vi glæder os til at se Jer, Gildeledelsen
OBS! Parkeringsforholdene kan være lidt tricket, pas på ikke at holde på
reserveret pladser ved bebyggelsen, på biografens P-plads er der automat,
men det er muligt at finde andre pladser i området.
Pas også på – broen ud til klubhuset kan være fedtet og glat = fornuftigt
fodtøj!
********************************************************

Julestue torsdag den 6. december.
Vi mødes på Bogfinkevej 37, 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
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 selvfølgelig kommer på tlf. 23 30 93 43.
Vi glæder os til at se Jer alle i højt julehumør! D&O

”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
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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:

08. 1. Gilde holder Fødselsdagsgildehal kl. 18 30
i Sejlforeningen Vikingens klubhus, Sophieholmen 19

04. Julemøde. Grp. 3 arrangør. Grp. 2 ref.

Julemøde i Kudu-hytten
tirsdag den 4. december kl. 19
Vi får besøg af Tommy Hansen, som vil underholde os med uddrag af sin store
interesse:
De tidligere jernbaner på Falster of Lolland
Vi skal naturligvis også have gløgg og æbleskiver samt en kop kaffe.
Det er der også (h)jul i!
Gruppe 3
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2. Sct. Georg i Nyk F har fået en henvendelse fra Hjernesagen ” Tagetagen” i
Guldborgsund om at arrangere et gildemøde for deres medlemmer + ægtefæller.
Mødet bliver søndag 2. december kl. 14.00 – ca. 16.00 i KUDU hytten.
Gildets medlemmer er meget velkomne.
”Tagetagelauget” Jytte K, Gurli, Birthe F, Susanne og Jytte P.
Tilmelding senest 28/11 til Jytte Peterson
Venlig hilsen
Jytte p

Gildemødet i oktober – Femern Projekt
Vi var så heldige at kunne deltage i Sakskøbing Gildets arrangement til Femern Info
Center, hvor daglig leder Mogens Hansen gav os et meget uddybende indblik i alle de
aktiviteter der er i gang forud for byggeriet, det være sig det politiske mellem de to
involverede lande, infrastrukturen til og fra forbindelsen, byggepladser i forbindelse
med projektet, behovet for fagligt uddannede samt servicepersonale og meget, meget
mere.
Den faste forbindelse over det ca. 19 km brede Femern Bælt bliver med stor
sandsynlighed udformet som en sænketunnel for både biler og tog.
På baggrund af indledende undersøgelser og projektering tyder alt på, at en
sænketunnel er den trafikalt, sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt bedste løsning. Med
110 km/i timen på motorvejen vil det give bilisterne en rejsetid i tunnelen på ca. ti
minutter. Togpassagererne vil være syv minutter om rejsen fra kyst til kyst. En tunnel
er en driftssikker løsning, som vil være åben året rundt, også når det blæser og sner.
Selve sænketunnelen under vand bliver 17,6 km lang og hertil kommer tilsluttende
tunnelstrækninger ved Puttgarden og Rødbyhavn, hvor tunnelen føres i land. De
tilsluttende tunnelstrækninger anlægges på kunstige halvøer. Regnet fra de
eksisterende kystlinjer rækker halvøerne ca. 500 m ud i havet på hver side af bæltet.
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Beskæftigelseseffekt
Anlægget af en sænketunnel mellem Danmark og Tyskland kræver et stort antal
medarbejdere over en kort årrække. Femern A/S skønner, at der skal bruges mellem
25.000 og 28.500 mandår til den samlede opgave.
Hele projektet varer ca 10 år. I perioden 2009 – 2015, hvor forundersøgelser,
projektering og forberedelsen af de store kontrakter foregår, er beskæftigelseseffekten
relativt lille, i alt cirka 2.500 årsværk. I perioden 2015 – 2021 hvor anlægsarbejderne
finder sted, er beskæftigelsen betydelig, i alt ca. 22.500 – 26.000 årsværk.
Sådan står det skrevet på hjemmesiden: www.femern.dk og her findes der al den
information man kan ønske sig om projektet.
Vi fik set film der viste os hvordan tunnelen kan komme til at se ud, hvordan den
bliver bygget, hvordan alle forberedelserne er i gang, hvad der skal til med
infrastruktur, uddannelse af fagligt personale, service, byggeri, målinger, skibstrafik,
undersøgelse af bundforhold, miljø og natur og meget, meget mere.
Sakskøbing Gildet havde sørget for at vi fik god kage og kaffe undervejs, vi fra 2.
Gilde var tydeligt imponerede da vi efter ca. 3 timers grundig information forlod
Femern Info Center og Mogens Hansen, som virkelig havde givet os en indføring i
projektet og dets mange facetter. Rødby og Rødbyhavn er måske nok pt. ikke verdens
mest opsigtvækkende byer, men om føje år vil de være kendt for et af verdens største
byggeprojekter, idet det bliver:
Verdensrekord
Femern Bælt-tunnelen bliver verdens hidtil længste kombinerede bil- og togtunnel.
Den bliver fem gange så lang som Øresundstunnelen mellem København og Malmø og
tre gange så lang som Trans-Bay Tube Bart Tunnel i San Francisco, der i dag er
verdens længste sænketunnel.
Gruppe 1.
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historien om svampe og min familie. Den har
ikke mange gilde/spejder relationer, men
relationer til efteråret - ikke også?

Liljen november 2012
Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Tlf: 54605370
Email: helgelund@stofanet.dk
Sommer tiden er slut, og efteråret er lige så stille
gledet ind over os, bladene på træerne har de
smukkeste farver, og en tur i skoven på denne
årstid, er noget af det dejligste og mest
fredsfyldte, jeg kender. Mine forældre lærte mig
som barn, at finde svampe og skelne mellem de
spiselige, og dem man ikke skulle røre. De lærte
mig kun at plukke ganske få arter. Såsom
kantareller, chamingon, Karl Johan, pig- og
trompetsvampe, unge blækhat og unge
støvbolde, det har jeg også lært mine børn. De
svampe vi er usikker på, dem holder vi os langt
væk fra.
Min hustru fik hurtig et godt kendskab til denne
ædle sport, og kommer ofte hjem med en
bærepose chamingon, når hun havde været ude
og gå på digerne og langs markerne. En dag
havde hun fundet knap et kilo, delte dem i to
store portioner og ristede dem til et stykke
franskbrød som forret til aftensmaden. Efter
maden gik vi en tur, pludselig kunne vi ikke
styre benene, det var som vi var blevet fulde. Det
viste sig, at det hun havde plukket var karbol
chamingon en let giftig en af racen. Svampegift
har en særlig egenskab, den kan virke forskellig
fra menneske til menneske, men sådan virkede
den på os.
Den historie - hvor deres forældre blev ”høje” af
at spise svampe, har altid moret vores børn.
Jeg beundre journalister, der dag efter dag ”kan
ryste en historie ud ad ærmet”, jeg har svært nok
ved at finde en om måneden. Og må så ty til

Den 8. oktober afholdt vi gildehal, og
gildemesterens startede sin gildemestertale med
at omtale sin store beundrings for tegneserien
Radiserne, som han siden sin ungdom har været
en stor fan af. Han fortalte, at talen var ”lånt
gods”, og der handlede om Søren Bruun, der sad
og filosoferede over, hvordan det måtte være ”at
være en person som alle havde brug for”, og
hvad det mon kunne indebære, at stå i den
situation hele tiden at være efterspurgt, og altid
skulle stå til rådighed? En situation som sikkert
ikke er særlig ønskværdig.
Hovedaktøren i gildehallen var Kurt, der den
aften blev fejret i anledning af sit 25 års
jubilæum i gildet. Inge havde forfattet og holdt
talen for Kurt over hans rige gilde- og spejder
liv. En tale som rørte Kurt dybt.
Kurt og hans hustru serverede i dagens anledning
Drage gryde for gildebrødre og gæster, der var
mødt frem for at fejre ham.
En kanon er mange ting, men en
gullaschkanon kan ikke skyde – eller kan
den?

Billede fra økseløb 2012 på Elefantsletten Knuthenborg (foto John
Jensen)

Hus-k at:
Indsamling til Dansk Flygtninge Hjælp søndag
den 11.11 med møde/opsamlingssted i Willers
gaard, vi mødes kl. 10.00.
Østersø tur foregår i år på m/f Prinsesse
Benedikte den 21.11 kl. 1800. Vi mødes i
forhallen på Rødby Færge st. kl. 1750.
Gadesalg den 23 nov. fra kl.1600 til kl.1900 og
den 24 nov. fra kl. 1000 til kl. 1300.
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i november:
10. Skovtur ved Hesnæs.
11. Dansk Flygtningehjælp Landsindsamling.
13. Gildemøde.
24/25. Julemesse i Hallen.
26. Telefonkædernes Julestue.

Og i december:
05. Gildets julestue.
24. Jul for enlige.
SKOVTUR ved HESNÆS.
Naturgruppen inviterer på skovtur ved Hesnæs. Vi mødes på Havnens P-plads i
Hesnæs. Mulighed for frisk vind i håret og hyggeligt samvær. Måske også
mulighed for indsamling af materialer til de juledekorationer, vi skal lave til at sælge
på julemessen. Medbring noget varmt at drikke og poser til naturting.
Tag hele familien med, tilmelding ikke nødvendig.
Mange hilsener og på naturligt gensyn – Jonna, Michael, Gerner og Anne-Birthe.
Søndag den 11. november DANSK FLYGTNINGEHJÆLPs
LANDSINDSAMLING. – Hvis I har lyst til at gå en tur med indsamlingsbøssen
denne formiddag, så er det bare at møde op i vores lokale på Saxenhus kl. 9.30.
Det er jo sådan, at Sct. Georgsgilderne på landsplan er indsamlingskoordinatorer,
Og selvfølgelig er det derfor også gildernes ønske at få et så godt indsamlingsresultat
som muligt. Også VORES ønske.
Med koordinatorhilsen Jørgen og Birgit.
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GILDEMØDE på Sakskøbing Vandrerhjem
Tirsdag den 13. nov. kl. 19.00.
Gruppe 4 har herved fornøjelsen at invitere jer alle til
et hyggeligt gildemøde, nemlig
et spændende
arrangement, hvor VILLI HANSEN
vil fortælle og vise billeder fra hans sejltur ”Floderne
fra Sakskøbing til Middelhavet”. Aftenens tema
lægger således op til et par interessante timer i det
våde element.
Kaffe og kage koster kr. 45,- og vi beder om
tilmelding senest den 8. nov.
på 54705659 eller 41415359. Vi håber på godt
fremmøde.
Hilsen Peter Gr. 4.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Julemesse i Sakskøbing Sportscenter. Hal A.
JULEN er over os. - DEN 24/25. NOVEMBER afholdes JULEMESSE I
SAKSKØBING SPORTSCENTER HAL A, - OG Sct. Georgsgildet er
med, dvs. DIG OG MIG OG HELE FAMILIEN. Alle mand af hus, Der
bliver brug for vores arbejdskraft akkurat som ved de gamle julemarkeder,
bare på en anden måde . I får nærmere besked, når VI ved mere.
Ring til Birgit, hvis I gerne vil vide noget lige NU. –
Hilsen fra ”Messegruppen”.
Telefonkædernes Julestue.
Mandag den 26. november inviteres kædedeltagerne til et
hyggeligt julearrangement på vandrerhjemmet, hvor der bliver
sunget, snakket og hørt julehistorie. Det er en god tradition,
hvor kædedeltagerne får lejlighed til at hilse på hinanden
udover den lille morgensnak, det ellers bliver til. – Tak til de
gildefolk, der henter og bringer.
Hilsen red. Birgit.
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December byder på:
JULESTUE for gildebrødre m. fæller. ONSDAG den
5. DECEMBER
Kl. 18.30. Nærmere invitation fremkommer, men sæt
X i kalenderen nu.
Julehilsen Lotte, gr. 1.

JUL FOR ENLIGE –

AKKURAT SOM ALLE
TIDLIGERE ÅR BLIVER DER HOLDT JUL FOR
ENLIGE I LIONS-HUSET, OG DET FOREGÅR
IGEN I ÅR DEN 24. DECEMBER OM
EFTERMIDDAGEN INDTIL KL. 18. – OG BARE ROLIG - NOGLE
HJÆLPERE HAR ALLEREDE MELDT SIG, MEN VI SNAKKER OM DET
I DECEMBER.

Hilsen Gildeledelsen.

Referat fra Sakskøbing Kulturdag 2012:
Så oprandt 28/9 som i år var valgt til afvikling
af kulturaktiviteter i Sakskøbing.
Sct. Georgsgildet stod i år for en pensionist
café i Sognegården på Torvet. Byens
pensionister var inviteret med på en ”tur” til
Canada og USA som Lars Simonsen m/familie
havde foretaget i vinteren 2011/2012.
Familien, som består af Lars, Suzi og deres 2
børn, havde gennem vinteren, foretaget den
lange tur i autocamper, i meget naturskønne,
snerige og ind imellem barske og ensomme
områder.
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Lars er en eminent fotograf og en medrivende fortæller, og tryllebandt de
ca. 30 pensionister som fandt vej til Torvet. Foredraget blev kortvarigt
afbrudt af en kop kaffe med gode muffins. Snakken gik, Lars fortsatte og
arrangementet sluttede 11.30. Alle godt mætte af de mange indtryk Lars
havde beriget os med. Stor applaus til Lars.
Torvet og Søndergade var afspærret og begrundelsen for dette var, at der
på Torvet bl.a. var mobil skydebane, i Søndergade boder, udstillinger og
kræmmere. Sax karate havde bod med 2 x opvisning af deres kunnen.
Spejderne var også på plads med deres berømte bålpandekager. Der blev
afviklet sæbekasseløb rundt om Torvet. Der var åben kirke, levende musik
på Rådhustorvet, film m.v. på biblioteket, linedancere og aftensang i
kirken.
Saxenhus var spækket med kreativitet, håndarbejde af forskellig art, og
udstilling af tegninger og malerier.
Byens butikker havde åbent til kl. 20.00 og Jagthornblæsere blæste
herefter kulturdagen til afslutning.
Endnu engang et arrangement i byen, hvor mange gode kræfter var samlet,
for at sikre en god og succesfuld afvikling. - BRAVO til gildets folk
Jannie, Lotte, Peer og Sten for stor indsats.
Ref. Annelis Jensen, Gr. 2.

FEMERN BÆLT virksomhedsbesøg. (ref.)

Ca. 30 gildefolk fra Sakskøbing og 2. Nykøbing var med, da den faste forbindelse
mellem Danmark og Tyskland blev indviet, - nåh nej, det sker jo ikke før i år 2021,
men vi følte vist alle, at vi kørte gennem den færdige tunnel, da Infocentrets leder
Mogens Hansen efter velkomst og kaffe, tog os med på den interessante tur. Den
faste forbindelse skal bygges som en 18 km lang sænketunnel, planen er at
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anlægsarbejdet går i gang i 2015 og altså vil være færdig i 2021. Det virkede ret
uoverskueligt for os almindelige mennesker, at det overhovedet skulle kunne lade sig
gøre. Der vil opstå en hel by med alle tænkelige fornødenheder, som skal fungere
som hjemsted for alle de mennesker, der skal arbejde på projektet. Den største del af
tunnelelementerne produceres på en stor fabrik opført til formålet lige øst for
Rødbyhavn. Denne elementfabrik vil fylde det samme som 600 fodboldbaner. –
Ja, undskyld – jeg kunne blive ved, men så skulle Liljen udvides temmelig meget, i
stedet vil jeg opfordre de, der ikke havde mulighed for at være med denne aften til at
aflægge Infocentret et besøg, der er åbent for alle tirsdag og torsdag kl. 13-16, det er
gratis, - og for grupper er det muligt at aftale møde uden for åbningstiden. Kontakt
Mogens Hansen på 21379013. – På www.femern.dk kan man blive meget klogere.
Tak til Gruppe 2 for et flot arrangement – og så med hjemmebagte muffins.
Hilsen Birgit. Gr. 3.

FAMILIE-Tur til Geocenter Møns Klint. (REF.)
Lørdag den 13 oktober mødtes vi på Geocenter Møns Klint for at opleve Danmarks
fødsel.
Det var direktør Niels Natorp fra Geocentret som tog os på en tidsrejse på 70 mio. år.
Niels fortalte meget levende om sjældne fossiler, som bragte os fra bunden af
Kridthavet og helt frem til den unikke natur, der findes på Møns Klint i dag.
En biograftur i 3D, blev det også til, den viste livet fra
fødsel til død, og kom helt tæt på den store dræberøgle mosasauren – den eneste kæmpedinosaur som kunne
flyve og som man har fundet tænder fra i kridtet ved
Møns Klint.
Det blev også til en tur ned på stranden, for at lede efter
fossiler, uden dog at finde
noget særligt, men en helt fantastisk oplevelse var det.
Da vi kom op fra stranden, havde Geocentret. arrangeret
et meteornedslag, som bestod i at der var hejst en sten på 1 m. i diameter, 12 meter op
i luften, fra denne
højde blev den sendt i frit fald ned i en pøl med vand og krudt, det gav et ordentligt
brag og sprøjt vand.
Alt I alt var det en dejlig dag både på selve Geocentret men også udendørs hvor en
dejlig solrig efterårsdag gav de optimale rammer for at opleve Møns Klint.
På Naturgruppens vegne
Michael Eriksen.
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