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Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for 

hans manerer. 

Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk 

filosof 

http://da.wikiquote.org/w/index.php?title=Charles-Louis_de_Secondat_Montesquieu&action=edit&redlink=1
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 Lolland – Falster Distrikt       2015 - 2016 

DGM: 

Victor Birch-Pedersen Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo victorbirch@mkpost.dk 

     Mobil: 21 97 36 22 

DGK: 

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

     Mobil: 61 70 28 57 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

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

     Mobil: 41 58 72 47 

DUS: 

Vakant 

 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2015:  Mødedatoer:  

8. september Distriktsgilderådsmøde 
21. oktober Fellowshipday, Saxenhus, Sakskøbing  
 
2016: 
19. januar  Distriktsgilderådsmøde 
27. april  Distriktsgildeting  

 

mailto:victorbirch@mkpost.dk
mailto:vibekeogcarl@gmail.com
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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 Lolland – Falster Distrikt       2015 - 2016 

En ny begyndelse…………. 

Efter 6 år som Distriktsgildemester har jeg nu haft mine sidste opgaver, inden vores nye DGM for 

alvor overtager hvervet. 

Ved det ekstraordinære distriktsgildeting den 8. september, blev Victor Birch-Pedersen fra Maribo 

gildet valgt og indsat som ny DGM, jeg må sige at netop Victor valgte at stille op har gjort mig rigtig 

glad, Victor er tidligere gildemester og har dermed været med i ledelsesarbejdet gennem nogle år, 

han har deltaget i Distriktsgilderådsmøder, DGT og har også været med til Landsgildeting, dermed 

får vi en ny DGM som er godt klædt på til opgaverne. 

Han får nu opgaven med at lede arbejdet i Distriktet for de kommende to år, han får også god og 

stor opbakning af de øvrige distriktsgildeledelsesmedlemmer, dermed er distriktet sikret en fremtid 

med en ildsjæl, som gerne vil stå for udvikling og fornyelse for vores fælles fremtid. 

VELKOMMEN som ny Distriktsgildemester til Victor 

 

Landsgildetinget 2015 i Køge er netop afviklet under mottoet LUK VINDUET OP: 
http://goengernes.dk/lgt2015/pr/ 

Jeg var med som suppleant for den nye DGM, det var en rigtig god 

oplevelse for os fire repræsentanter fra Lolland-Falster Distrikt, som i to 

dage med gennemgang af programpunkterne, oplevede at viljen til at få 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark til at bestå og stoppe medlems-

nedgangen, er noget af det vigtigste og noget som vi ALLE skal arbejde på 

i fremtiden.  

Fornyelse af lovene – Spejderideen for voksne og af vores fællesskab 

omkring: Fredslyset – Frimærkebanken – Gambiaprojektet – Blodbanken 

– ISGF og NBSR, samt nogle nye tiltag som I helt sikkert får mere viden 

om i de enkelte gilder, det er alt sammen noget vi vil arbejde for og 

støtte i fremtiden. 

http://goengernes.dk/lgt2015/pr/
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Den siddende landsgildeledelse blev alle genvalgt, men som ønsket blev vores PR-sekretær afløst af 

en ny kandidat, Ingrid Danstrup som også er redaktør for Sct. Georg, påtog sig hvervet. 

En bevægelse betyder også forandring, så derfor skal vi forberede os på nye tanker og ideer, ikke 

som et diktat eller forslag fra Landsgildeledelsen, men med det arbejde vi selv fremover skal være 

med til at udvikle på. Vi skal turde at være mere konkrete med hvem vi er og hvad vi står for – 

desværre er vi ret ”usynlige” i samfundet og kun ganske få kommer ind i Gilderne ved en direkte 

henvendelse til os, derfor er det os som gildebrødre der skal rekruttere og sørge for fremgangen. 

Ved slutningen………. 

Nu er mit virke som DGM afsluttet – det har været 6 dejlige år med gode og inspirerende møder 

sammen med de valgte gildeledelsesmedlemmer, der har været mange debatter om emner som 

var aktuelle og kunne danne nye tanker hjemme i gilderne. Vi har delt godt og dårligt med hinanden 

i årenes løb – desværre har det ikke alt sammen været positivt. 

Jeg er frygtelig ked af at vi ikke kunne bevare Rødby Gildet og at vi dermed måtte undvære så gode 

gildebrødre i vort fællesskab. 

Det er mit ønske at vi i fremtiden kan finde de ressourcer hos os selv der skal til, for at vende 

strømmen – få nye gildebrødre og finde vore indre værdier frem og gøre dem synlige for 

omverdenen, så vi kan finde den fornyelse som vi trænger så meget til. 

Gennem årene har jeg deltaget i mange typer af arrangementer, rundt omkring i gilderne som 

repræsentant for Distriktet, det har været så positivt – spændende – glædeligt – festligt og sjovt at 

være sammen med Jer, noget jeg ser tilbage på med stor glæde. 

Nu er jeg menig gildebror igen – men det skal ikke afholde mig fra at være aktiv på de måder som 

det nu er muligt. 

TAK til Jer alle fra den afgående distriktsgildemester = Lis 
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SAKSKØBING GILDE INVITERER TIL 

FELLOWSHIPDAY 

ONSDAG DEN 21 OKTOBER KL. 19.00 

SAXENHUS, JUNIORSGADE 35 4990 SAKSKØBING 

Mød op til et meget spændende foredrag med Iben Pouli Pedersen, som fortæller om, 

Rejsen tilbage! 

Historien om mødet med mine biologiske rødder. 

Tilfældigheder gjorde, at Iben pludselig som 37 årig kom i forbindelse med sine biologiske 

rødder i Grønland. Det blev begyndelsen til en rejse på det fysiske og mentale plan. 

Iben er adopteret, og har haft en tryg og kærlig opvækst på Falster. 

Iben holder foredrag om være adopteret, følelserne der af og til dukker op gennem livets 

mange faser som adopteret, og om rejsen tilbage til sine rødder. 

Foredraget understøttes med mange smukke billeder fra Ibens rejse til Grønland, og  slutter 

med dejlig Grønlandsk musik til specielt udvalgte billeder. 

Efterfølgende serveres der smørrebrød samt kaffe/te. 

Pris inkl. 1 øl/vand kr. 75,- 

Tilmelding gildevis med navn på hver enkelt til  

Lone Andersen lb.andersen@privat.dk eller tlf. 42322525 

senest fredag den 9 oktober 

Håber at se rigtig mange gildebrødre!! 

Gildehilsen 

Sakskøbing Gilde 

 

mailto:lb.andersen@privat.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLSs3vPF4scCFQIVLAodUdICwQ&url=http://www.isgf.org/index.php/en/events/fellowship-day&psig=AFQjCNHmO4AF1qCgxUcP7dmPTgD-T85qnQ&ust=1441633572725320
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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 

 

 

 

Oktober 

 

4. Gildetur til Blåbæk Mølle og 

Fakse Kalkbrud 

 

November 

 

8. Dansk Flygtningehjælps 

 landsindsamling 

18. Fødselsdagsgildehal 

21.+22. Grandage Julebazar 

28.+29. Julebazar 

 

 

Fødselsdage i 

Oktober 

 

 
10. Terkel Jakobsen – 80 år 

26. Mogens Brandenborg – 85 år 

 

Vi ønsker hjertelig tillykke. 

 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

Julebazar 
 

Kære gildebrødre 

 

Julebazarlauget har holdt første møde og 

her er lidt informationer (som vi kan sige 

noget om nu): 

 

Vi håber meget på at kunne være i samme 

lokaler som sidste år, men det vides ikke på 

nuværende tidspunkt. Handelstandsforenin-

gen har ændret på traditionerne og juletræet 

bliver først tændt søndag den 29.11.15 kl. 

16.30. 

Vi regner derfor med at holde åbent lørdag 

den 28.11.15 fra kl. 10-13 og igen søndag 

fra kl. 13-17.00 

 

Igen i år vil vi have en ”Delikatessebod”, 

det vil sige, at gildebrødre, som har lyst og 

overskud til at fremstille lækkerier, er 

meget velkomne til at levere varer til boden. 

Til gengæld har vi ikke en gavebod, men vi 

tager selvfølgelig de ting med, som vi har 

gemt fra sidste år og bruger dem evt. som 

gevinster i tombolaen.  

Såfremt man i øvrigt har ting liggende, som 

kunne bruges som en gevinst, er man selv-

følgelig meget velkomne til at komme med 

dem også. 

Vi prøver altså igen i år at få afviklet en god 

og udbytterig julebazar, men vigtigst af alt 

også en hyggelig fællesopgave for gildet.  

 

Med stor gildehilsen 

Julebazarlauget 

 

 

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

 

I Sct. Georgs gildet opfatter vi os selv som 

en forening, der bl.a. arbejder for internati-

onal forståelse og med en humanitær til-

gang. Jeg vil derfor gerne – ikke mindst i 

lyset af de meget aktuelle og frygtelige 

problemer, som vi alle står overfor i relation 

til flygtninge – opfordre gildebrøde til at 

melde sig som indsamler på Dansk Flygt-

ningehjælps indsamlingsdag søndag den 8. 

november. 

 

De sidste par år har der været rigtig mange 

ruter i vores nærområde, der ikke har kun-

net besættes på grund af mangel på ind-

samlere.  

 

Lad og tage vores tørklæder på og vise 

hvem vi er og hvad vi også står for. Mød op 

kl. 10 på Den Gamle Rådhus, hvor bl.a. jeg 

sidder klar til at udlevere indsamlingsbøt-

terne. 

  

Med stor gildehilsen 

Gutte 
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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  

 

Vi har modtaget:  

Til 1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster. 
Hjertelig tak for et fint 5o års Gilde jubilæum. Tak for gaver og blomster. 

Det blev en uforglemmelig dag, med dejlig mad, vin, taler og gode ord. 
Med Gildehilsen fra, 
Kirsten Ring  
 

Ja – det blev en rigtig hyggelig aften med besøg af ”Pop” og Distriktets mester 
Lis Henriksen, der i embedes medfør (som den sidste officielle handling), hæd-

rede jubilaren med 50 års guldnålen. 
Som Kirsten har skrevet var den kulinariske side af aftenen i orden, og ikke 
mindst var det dejligt at alle (på nær en) var mødt op! 
     GM/OS 

 

 Gildemøde, 
torsdag den 8. oktober kl. 19, hos Beate og Leif Olsen! 

Vi ser, som sædvane er, os lidt omkring på lokaliteten bl.a. det rige fugle-
liv, Beate sætter vand over til kaffe/te og lur os om ikke der også vanker 
en eller anden form for kage(r) til. 

Beate vil nok gerne vide noget om hvor mange vi kommer, så giv lige et 
signal evt. på 26676506 eller 20428435, størst chance for at komme 

igennem er nok sidst på eftermiddagen.                                                            
Gildeledelsen 
  

******************* 
Fellowshipday, onsdag den 21. oktober i Sakskøbing,  

på Saxenhus. 
Læs mere andet sted i her i Liljen og mød op! 

 

******************* 
1. og 2. Gilde i Nykøbing Falster holder fødselsdag 

og det er denne gang 2. Gilde der inviterer –  
det bliver tirsdag den 10. november. Der kommer mere om tid og sted i 

Liljens november nr. 
   
 
 
 

”Amagerhuset” i Sørup på Falster.  
Du kan læse om stedet på: www amagerhuset.dk 

KALENDER, oktober 2015 

torsdag d. 8. oktober:    Gildemøde kl. 19 på Tingstedvej 4-6.   

Onsdag d. 21. oktober: Fellowshipday - se mere her i Liljen. 

Tirsdag d. 10. november: Fødselsdagsgildehal 1. og 2. Gilde. 
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GILDEHAL i AUGUST 
Sæsonens første gildehal blev afholdt i 
foreningshuset ”Virkethus”  -  vel 
næsten en tradtion, da vi nu har været 
her 4-5 gange. Et fint hus med plads til 
30-40 spisende og med et godt køkken. 
 

På grund af ferie m.v. var der kun mødt 
12 gildebrødre og da Flemming var 
blandt de manglende blev gildehallen 
ledet af suppleant Mona.  
Gildemestertalen var oplæsning af et 
”brev” fra en spejder på lejr 
omhandlende alle de ting der kunne gå 
galt – lidt i stil med værker af Knud 
Søby. 
 

Efter indtagelse af vores medbragte 

mad blev vi opdelt i 3 grupper, der skul-

le producere tavler med flest mulige 

knob og naturligvis med angivelse af 

knobnavne. Det satte gang i hukommel-

sen og det praktiske håndelag. Som 

præmie fik alle at knobreb – de bedste 

et længere, de knapt så gode et korte-

re. 

 
Medens konkurrencen forløb havde den 
arrangerende gruppe sørget for 

2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 e.skafte@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

kaffebord med lækre hjemmelavede 
kager. 
 

En god og hyggelig aften. 
 

På gruppens vegne 
Martin 

 

Sankt Birgitta Kloster. 
 

 
 

I aftensolens skær kom vi til Maribo 

og blev budt velkommen af en af 

Sankt Birgitta Klosterets Birgittinerin-

der. ”Habitaculum Mariae” – Marias 

bolig - står der på et skilt foran Kloste-

ret. Vi fik lov til at beholde vore sko 

på fødderne, hvis vi iklædte skoene 

med beskyttelsesposer. Senere fik vi 

forklaringen. Gulvet i Klosteret var 

udført af meget brede planker af 

grantræ fra Canada.  

Efter at Klosteret havde serveret the / 

kaffe m.m., fik vi en guidet tur rundt i 

Klosteret af en erfaren Nonne. 

Inde i midten af  klosteret var en 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:e.skafte@gmail.com
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velanlagt klosterhave, i hvis midte var 

et Springvand, som var udført efter en 

inspiration fra en Døbefont fra Sverige.  

 

Efter at vi blev vist rundt i opholds-

rummet, biblioteket på første sal og 

med udsigt m.m., kom vi ind i kapellet, 

hvor vor ledsagende Nonne fortalte om 

klosterets tilblivelsen og klosterlivet.  

Sankt Birgittinerordenen købte i år 

2003 grunden i Maribo, og hvor der tid-

lige havde været et børnehjem. 

Ved en stor donation fra en unavngiven 

person, fik klosteret kapital til at bygge 

klosteret, som blev indviet den 15. sep-

tember 2006. 

 

Birgittinerinderne har en enkel klæde-

dragt, så der er ingen spekulationer om 

morgenen om, hvad tøj man skal have 

på. Alt laver Birgittinerinderne selv, 

madlavning (ingen færdigretter), syning 

af tøj m.m. Indkøb af varer m.m. gør 

Søstrene selv i Maribo. Tid til stilhed, ro 

og tænksomhed på faste tidspunkter 

om dagen. Denne stilhed og ro kan an-

dre få ved at bo på klosteret i en kor-

tere eller længere periode i et af de 

rum, som klosteret lejer ud med eller 

uden pension. Men Birgittinerinderne 

følger også med i livet uden for Klo-

sterets murer, bl. a. via fjernsyn og 

aviser (Kristeligt Dagblad, det så jeg 

selv). 

Som 22 årig kom vor Guide ind i Sankt 

Birgittinerordenen i Schweiz, først 

som novice og senere som Nonne. 

Hendes far tilbød hende, at hvis det 

ikke var noget for hende, ville han 

komme og hente. Men det blev aldrig 

aktuelt. Hun fulgte sin indre stemme 

og kærlighed til Gud, og den lever 

stadigvæk. Hun har været rundt i næ-

sten alle lande i Europa, hvor Sankt 

Birgittinerordenen har haft et kloster, 

før hun blev bedt om at komme hjem 

til Danmark. Hun bemærkede, at som 

Birgittinerinder søger man ikke om at 

komme til et bestemt Kloster eller 

land; man bliver derimod bedt om at 

tage derhen, hvor ledelsen at Sankt 

Birgittinerordenen ønsker det. 

Referat fra 2. Sct. Georgs Gilde Nykø-

bing F besøg hos Sankt Birgitta Kloster 

I Maribo den 10. sep. 2015. 

 

Torsdag den 8. oktober  
Besøg på sæbefabrikken 

Vi mødes på Århusvej 5, Kl. 19.00  

Efter rundvisningen vil der være kaffe  

Pris: 50kr. 

Mere end 60 års erfaring 

Sæbefabrikken blev etableret i 1953 
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 af Chr. Jensen. Firmaet hed dengang Je-

Fa og startede i i lejede lokaler i Slots-

gade, Nykøbing F. 

Sæbefabrikken har fra starten vokset og 

er gennem tiderne flyttet mange gange. 

Hver gang til større lokaler og flere 

medarbejdere. 

I 1972 overtog sønnen Bjørn, sviger-

sønnen Preben og nevøen Per virksom-

heden efter Chr. Jensens død. 

Virksomheden blev flyttet til Århusvej 5 

i 1986, hvor den stadigvæk ligger.  

Efter en turbulent periode overtog Per 

Jørgensen virksomheden i 2004 og æn-

drede firmaets strategi til kun at være 

private label producent af et bredt pro-

duktsortiment indenfor flydende og 

pulverbaserede rengøringsmidler. 

Sæbefabrikken har siden haft konstant 

fremgang med nye kunder, nye produk-

ter, nye eksportmarkeder og større om-

sætning. 

Virksomheden har ligeledes konstant 

udvidet medarbejderstaben og har i dag 

over 50 medarbejdere, 10.000 m2 med 

topmoderne produktions- og lagerfacili-

teter, egen grafisk afdeling, laboratorie 

m.m. Sæbefabrikken er ISO-certificeret 

og kan tilbyde CVR-registrede grossist-

virksomheder et komplet sortiment til 

rengøringsbranchen. 

Sæbefabrikken eksporterer i dag til Sve-

rige, Norge, Island, Færøerne, Grøn-

land, Holland, Tyskland, Polen og Ukra-

ine.  

Gruppe 3 

 
 

LOPPELAUGET 

Igen i år har loppelauget haft banket 

en lille bod op ved Sildestrup Camping 

2 søndage  - i juli og august.  

Vi solgte for i alt kr. 3.594,-, hvilket 

må siges at være OK. Vi har stadig 

meget at sælge, så mon ikke vi prøver 

igen til næste sommer. Lad være med 

at kassere ting der kan bruges, for vi 

samler stadig. 

På loppelaugets vegne 

Birte L

 

Fødselsdags Gildehal  

10. november 2015. 
1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing F. og 2. 

Sct. Georgs Gilde Nykøbing F. indby-

des til Fødselsdags Gildehal den 10. 

november 2015.  

Tid og sted vil komme i Liljens novem-

ber udgave. 

Eventuelt afbud kan allerede nu med-

deles til Solveig på mail sol-

veig@joyzer.dk eller tlf. 41 58 72 47. 

Venlig hilsen Gruppe 2.  
 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:solveig@joyzer.dk
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Red. Birgit Lohse     

Kildevænget 12     

4990 Sakskøbing      

               54704161 – 52242235     

               Mail: bogjlohse@gmail.com. 
 

         AT HUSKE i OKTOBER: 

          15. Aktivitet på Familiesundhedspladsen. 

          21. Fellowshipday. 

          28. Pensionistcafè. 

 

        OG i NOVEMBER: 

         06. ”Peberbøf og portvin”. 

 

         AKTIVITET på FAMILIESUNDHEDSPLADSEN. 
         Igen i år laver vi sjov motion i efterårsferien. Det foregår på pladsen 
         torsdag den 15. okt. kl. 10-12. Børn og forældre/bedsteforældre samt 

          alle andre kan få et par herlige timer sammen med Hanne Kofoed, der 

          som sædvanlig fører an i løjerne. Vi ønsker selvfølgelig flot efterårsvejr,  

            men som vi så sidste år, så er lidt regnvejr ingen hindring for sjov motion. 

            Efterårshilsen Arbejdsgruppen for motionspladsen. Birgit. 
 

 

            FELLOWSHIPDAY den 21. oktober. 
            Det er ”os” Sakskøbing Gilde, der i år inviterer til Fellowshipday. Læs den 

          spændende invitation på Fællessiden, og da det jo foregår her i byen, regner  

          vi med, at rigtig mange fra vores eget gilde vil deltage. Tilmelding gruppevis 

          til kansler Lone senest den 9. oktober på 42322525 eller lb.andersen@privat.dk 

 

           

          PENSIONISTCAFÈ på SAXENHUS 

        onsdag den 28. oktober 2015  fra kl. 10-12.  
 

Vi byder pensionister ind til en formiddag, hvor Erik Pe-

tersen fra Lokalhistorisk 

Arkiv vil fortælle om den forandring Sakskøbing har 

gennemgået i årene 

fra 1962-2012. Fortællingen tager udgangspunkt i ind-

samlet billedmateriale, som Erik har redigeret.  

mailto:bogjlohse@gmail.com
mailto:lb.andersen@privat.dk
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Det er IKKE tørt stof, men kaffe og kage må der naturligvis til. 

Vi ser meget gerne gildebrødre og fæller som deltagere i arrangementet, 

og hvis nogen føler for at bage lidt kage, ville vi blive glad for  

en tilbagemelding. 

Med gildehilsen fra Gruppe 3 v/Annelis. 
  
 

PEBERBØF og PORTVIN! 

TAK for alle tilmeldingerne til denne 

aften. - Vi mødes til en kanon gildeaften 

fredag den 6. november kl. 18.00 

på SAXENHUS. 
Der serveres peberbøf med tilbehør samt 

portvin for kr. 100,00 pr. person.  

Betaling samme aften ved ”indgangen”! 

DRIKKEVARER – udover portvin med-

bringer man selv. 

Husk at melde afbud til Anni på 54705883, 

hvis nogen af jer tilmeldte skulle blive forhindret, ellers regner vi med at se ALLE jer 

forhåndstilmeldte. 

På vegne af gruppe 2 

Hanne K.  

 

 

Farø Broløbet. 
Lørdag morgen samledes vi for foden af Storstrømsbro-

en i højt solskin, hvor vi skulle have en vandpost med 

frugt til Marathon-løberne. Der 

var nogle forsinkelser med leve-

ringen af varer til posten, så godt 

forsinket fik vi borde og andet, 

hvad vi skulle bruge og fik hurtigt 

opsat posten, inden løberne kom. I 

mellemtiden havde vi heppet på 

cyklisterne på 100 km ruten, men 

så skiftede vejret og inden løberne 

nåede at komme, begyndte regnen at sile ned, løberne 

tog det pænt og flere mente det var os der var seje, at 

stå der og servicere dem i øsende regnvejr. Vi fik hurtig pakket sammen og læsset lastbilen, 

som skulle afhente tingene fra posten, da den sidste løber var lø-

bet forbi. Selvom vejret ikke var med os vil jeg gerne sige tak for 

nogle hyggelige timer sammen, og en speciel stor tak til vores æg-

tefæller, som gav et nap med.                       

Gildehilsen GM Jannie  
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LoppeCaféen. 

Igen i år var der fremstillet en masse flotte lagkager – 

muffins – bradepandekager. Lige fra start af var der kun-

der i butikken og en del, kunne man se, var gengangere fra 

tidligere år. 

Søndag var der knap så mange men vi fik udsolgt af lag-

kager inden loppemarkedet var slut og vi fik en pæn for-

tjeneste i caféen på 4600 kr. 

Hermed vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak for de 

mange flotte lagkager, 

muffins m.m.. Uden jeres hjælp kunne vi slet ikke lave cafeen og slet ikke tjene de 

penge, vi gør. 

Gildehilsen GM Jannie 

 

Og så var der frugtfestival. 
Det er en fantastisk oplevelse at være ”frivillig” og være en lille del af alt det, der gør, 

at frugtfestivallen bare kører derudad år efter år efter år. 

For os tre fra Sct. Georgsgildet handler det om at 

være scenemestre, og det er vi efterhånden rigtig go-

de til. Det er et ”slæv” ganske vist, men det er også 

en dejlig følelse at blive genkendt og hilst hjerteligt 

på af de mere eller mindre berømte folk, man møder, 

når man er en del af det faste team. En 

stor krammer af ”Master Fatman” får man også. 

Samværet og den kammeratlige tone tæller meget og er en stor del af oplevelsen, 

dermed være ikke sagt, der ikke kan opstå stressende situationer, men det klarer vi 

også.  

Det fælles morgenbord om søndagen er rigtig hyggeligt at være med til. Og nu glæder 

vi os til den fælles festspisning for alle de frivillige her i oktober. 

Vi kan kun anbefale andre gildefolk at være med, der er altid brug for flere hjælpere, 

- og vi glæder os i hvert fald allerede til næste års frugtfestival. 

Frugtelige hilsener Sten, Kirsten og Peter. 

 

Vores stand på frugtfestivallen. 

Efter at have fået teltet rejst i nærmest orkanagtig blæst 

fredag middag, så var det lykken at komme op og se, at 

det stadig stod der lørdag morgen. 
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Som sædvanlig var der masser af glade gæster 

og god festivalstemning, købelysten til vores 

dekorationer var også ganske god hele lørda-

gen. 

Søndag var det så som så med salget, selvom 

der dagen igennem var mange gæster. 

Heldigvis skal vi som sædvanlig ikke regne 

vores timeløn ud, og vi ser sådan på det, at det 

er sjovt at være med, og gildet ”viser flaget”, 

men lidt flere kroner i kassen havde dog været 

dejligt. På aktivitetsgruppens vegne tak for de-

korationer og vagter samt 

hjælpsomhed med telt osv. 

Hilsen Jane P. 

 

 

 

   

    

 Vi har lånt billeder af René Allan Larsen og Peer Hansen. 

 Mange tak! 
 


