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Menneskelig lykke frembringes ikke så meget 

af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man 

hver dag kan glæde sig over. 

Benjamin Franklin (1706-1790) amerikansk journalist, forfatter og videnskabsmand

Svampe skyder frem 

I denne blæst falder en del 

blade af 

http://da.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin
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 Lolland – Falster Distrikt       2014 - 2015 

DGM: 

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

     Mobil: 26 22 67 47 

DGK: 

Jane Blach  Rosengården 14, 4990 Sakskøbing  familien.blach@privat.dk 

     Mobil: 54 70 64 89 

DGS: 

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

     Mobil: 30 24 46 16 

DIS: 

Vakant 

 

DUS: 

Vakant 

 

Webredaktør: 

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

     Mobil: 26 19 93 18 

 

 

 
2014:  Mødedatoer: 

10. september Distriktsgilderådsmøde 
23. oktober Fellowshipday, Nykøbing F 
 
2015: 
15. januar  Distriktsgilderådsmøde 
15. april   Distriktsgildearrangement 
12. maj  Distriktsgildeting 

 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
mailto:familien.blach@privat.dk
mailto:birte_l@hotmail.com
mailto:webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
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Der indkaldes til ekstraordinært Distriktsgildeting i 

Lolland – Falster Distrikt 

onsdag den 10. september kl. 19.00 

 
     Sted: Spejderhytten Good-Turn, Industrivej 17 - 19, 4800 Nykøbing F 

 

Da det ikke var muligt at vælge Jane Blach som ny DGK, da hun har en gildeledelsespost i 

Sakskøbing Gildet, skal der udskrives ekstraordinært Distriktsgildeting for at vælge ny DGK.  

Det vil være formålstjenligt at besætte øvrige vakante ledelsesposter: DIS samt DUS ved samme 

lejlighed. Da Distriktsgildeledelsen helst skal være et repræsentativ fra hele Distriktet, vil 

kandidater fra Rødby, Sakskøbing, Maribo og 1. gilde Nykøbing F. være at foretrække. 

1) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne, for de kommende 2 år. 
Valg af DGK – Den siddende DGL i Distriktet foreslår: Vibeke Christiansen fra Maribo 
Valg af DUS – ingen kandidater 

       Valg af DIS – ingen kandidater 
 

Efter det ekstraordinære Distriktsgildeting vil der blive en kort distriktsgildehal med indsættelse af 

nyvalgte ledelsesmedlemmer.  

 

Distriktsgilderådsmøde afholdes samme dag og samme sted. 

Dagsorden: 

1. Kort nyt fra Gilderne  

2. Nyt fra Distriktet 

3. Hvordan ser spejderarbejde ud i nutiden 

4. Teambuilding som aktivitet 

5. Eventuelt 

 

Det forventes at GM, GK og GS fra hvert gilde deltager.  
Prisen for traktement er 50 kr. pr. deltager, som betales til DGS.  
 

Husk: ved fravær uden afbud skal der betales for traktement.  
 

Afbud fra Gildeledelser og tilmeldinger fra øvrige Gildebrødre til: 
 

DGM Lis Mølvig Henriksen: lmhenriksen@gmail.com evt. mobil: 26 22 67 47 senest den 1.9  

Distriktsgildeledelsen 

mailto:lmhenriksen@gmail.com
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Det Danske Spejderkorps 

Sakskøbing Spejderne 
 
 
 

afholder 
 

 
 

Loppemarked 

 
 

 

Lørdag d. 13. september kl. 12.00-16.00 
 

 
 

Søndag d. 14. september kl. 10.00-13.00 
 

 
 

På Sakskøbing Sukkerfabrik 
Nykøbingvej 76 – (følg skiltene) 



5 
 

Aflysning 
 

Vi må aflyse det annoncerede foredrag med Ellen Margrethe Løj.  
ELM er igen udsendt af FN, denne gang til Sydsudan, indtil videre for et år. 

 

 

Men i stedet for 
 

Har vi i stedet fået fat i Hans-Peter Tams, som er tysk født. Han vil fortælle om 

sine grufulde oplevelser under 2. verdenskrig, hvor han flygtede sammen med 4 små 
søskende tværs gennem Tyskland til Danmark. 

 
Hans-Peter Tams har skrevet bogen "Mindernes dæmoner". 

 

Kom og vær med til at høre hans foredrag tirsdag den 2. september i spejderhytten 
                           Poul Martin Møllersvej 6 B, Nykøbing F. 

                          
Entre 50 kr. incl. kaffe og brød. 

Sct. Georgs Gilde Nykøbing F. 
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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 

 

 

September 

7. Tur til Ugleholt Skov 

20.-21. Gold Rush 
 
Oktober 

23. Fellowshipday  
 
 

 

 

 

Fødselsdage 

 
 
September: 
7.  Vibeke Christiansen – 60 år 
 

Vi ønsker hjertelig tillykke. 
 

Med stor gildehilsen 

Gildeledelsen 

 

 

HUSK 
 

Tur til Ugleholt Skov 
søndag den 07-09-2014 

 

(se omtale i augustnummeret af Liljen). 
 

Hilsen Naturlauget 

Så kom det nye gildeår godt i gang. 
 
Den 05-08 mødtes 22 gildebrødre til 

opstartsmøde, hvor der blev informeret 
om hvad vi kan glæde os til af aktiviteter 

i de forskellige laug det næste års tid, samt 
hvad der ellers rører sig i gilderegi for 
øjeblikket. 

Tak for det store fremmøde.  
Hyggeligt og fornøjeligt som sædvanligt. 

  
Mgh. Susanne 

 

 

The Sound of Music 
 
Nørregade Teatret præsenterede alle tiders 

populære og elskede musical, ”The Sound 
of Music” på den game friluftsscene i 

Hylddalen. 
Den klassiske musical om klosterfrøknen 
Maria, som bliver guvernante hos den 

østrigske Kaptajn von Trapp og hans syv 
børn, spillede fra 7. – 16. august. Det var en 

stor smuk forestilling med vidunderlig 
musik og en medrivende handling, som 
passer perfekt til de smukke omgivelser. 

Lisbeth Kjærulff spillede Maria, Kristian 
Boland - Kaptajn Von Trapp, Pia Jondal -

 Abbedissen, Christiane G. Koch -
Baronesse Elsa Schraeder, Frank Rubæk -
Max Detweiler, og Michael Lindvad - 

butleren Franz. 
Desunden medvirkede syv fortryllende børn 

i rollerne som Von Trapp familiens 
musikalske børn samt NørregadeTeatrets 
kor og ensemble. 

Bjørn Hyrup fyldte orkestergraven med sit 
store orkester, Kirtsen Victoria Lind stod 

for kostumer og dekorationer, Rebekka 
Lund for koreograf og Michael Lindvad 
satte den store forestilling i scene. 

 
30 Gildebrødre fra Maribo gildet så 

forestillingen den 15. august efter først at 
have spist sammen i Åparken. 
Jeg så ikke selv forestillingen, men alle de 

tilkendegivelser, jeg har hørt, har været 
yderst positive.  / tba 

http://www.sct-georg.dk/maribo
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Resume af gildemøde den 5. august 2014 

i Mejsehuset. 

 

Deltagere: Susanne - Grethe- ”Besse” - 
Vibeke C. - Helge - Jørgen - Erik Bj. - 

Erling - Ole - Hanne K. - Kåre - Lone - Inge 
- Connie - Vagn - Leif - ”Tenka” - Ellen - 
Birte - Anne Marie - Hanne H. - Mogens L. 

- Afbud fra: Jan W, Ilse W, ”Gutte”, Victor, 
Torben, Kirsten J. 

Susanne bød velkommen til det nye gildeår. 
Nyt fra gildeledesen: Vi har aftalt med 
FDF, at vi kan låne et lokale hos dem og 

også låne det store lokale i ca. ¾ år. (FDF 
har aftale med Lolland kommune indtil 

foråret 2015 m.h.t. huset) - Susanne har 
nøglerne til huset og der laves en nøgle til 
vores rum. -  

Lokalerne blev besigtiget ved mødets 
afslutning. 

Nyt fra laugene:  
- Debatlaug: Læser udviklingstidsskrift fra 
Udenrigsministeriet om Afrika og Mellem-

østen - debatterer dette. 
- Frimærke/arkivlaug: Portostempler kan 

også bruges af Frimærkelauget - intet nyt 
fra Arkivlauget. 
- Eventlaug: Intet herfra. 

- Julebasarlaug: Susanne har fået tilsagn 
fra Mogens Nilsson om at låne den forret-

ning, som tidl. har været boghandel, til 
julebasaren - HVIS ikke lokalerne udlejes. -
 Susanne tager kontakt til Mogens N. 

omkring 1/9. - FDF-huset kan bruges til at 
lave granting m.m. - Vibeke nævnte, at der 

er kommet flere med i lauget, og det er 
positivt. - Lauget vil besigtige lokalerne 
snarest. - der kan laves udstilling i butiks-

vinduerne op til julebasaren. 
- Kulturelt laug: 30 skal se ”Sound of 

Music” den 15/8 med spisning inden fore-
stillingen i Åparken. 
- Naturlaug: Inge er ny formand for lauget. 

Tur i maj 2015 til Nekselø, der er udsendt 
indbydelse - H USK tilmelding.- 7/9 tur til 

Knuthenlund. 
- Skleroselaug: 22/10 hjælper lauget med 
bankospil i Bangs Have centret. 2/12 er 

hjælpere inviteret på Sukkertoppen i Saks-
købing. 

- Spejderlaug: Vil i løbet af efteråret 
planlægge nytårstaffel. 
- Telefonkæde: Elfi, Lone og Birgit klarer 

denne. P.t.4 med i kæden. 
- Torriglaug: Udlejet 2 gange i år p.t. 

- Væbnerlaug: Intet nyt. 
Gold Rush: Vores gilde har 2 poster - den 
ene klarer Torriglauget, og den anden står 

Victor for. Victor kan godt bruge flere folk, 
så kontakt Victor snarest.- Der kan også 

bruges flere folk til hjælp omkring maden - 
kontakt Besse om dette. 
Ny kansler til distriktet: Vibeke C vil høre 

nærmere om jobbet og vil evt. melde sig 
(TAK Vibeke!!) - vi har ingen forslag til 

DIS og DUS. 
2. september i 2. Nyk.F.: Foredrag med 

Ellen Margrethe Løj. Hvis nogle ønsker at 

deltage, vil Besse tilmelde og arrangere 
samkørsel. Tilmelding til Besse senest den 

26. august. 
Fellowship 23/10:Vi laver samlet tilmel-
ding fra Maribo gildet - nærmere om dette. 

Den nye landsgildemester kommer! 
Gildemesterstævne: Susanne deltager i 

dette - samtidig er der ekstraordinært lands-
gildeting med lovændringer. 
Maribo by jubilæum 2016: Susanne har 

deltaget i 2 møder - der har været afholdt 
flere møder, inden Susanne deltog.  - for-

slag om 3-4 tidsaldre for at markere byju-
bilæet. Susanne har foreslået, at gildet evt. 
afholder Middelalder-bengnavergilde! - Der 

skal findes en tovholder fra gildet - p.t. har 
vi ingen tidsplan for jubilæet. Ellen deltager 

i næste møde den 18/9. 
Nye medlemmer til gildet: Flere enmer 
nævnt - Hanne K. kommer med en liste til 

gildeledelsen.  
Forslag om at invitere evt. nye medlemmer 

med til en gildehal. 
Mødet sluttede med besigtigelse af loka-
lerne hos FDF. 

Tak til Grethe for en god kage og tak til 
Hanne H. for rødvin. 

 
”Besse” tog resume 
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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 kan nu se tilbage på en rigtig god sommer og et rigtigt godt Midtvejstræf, 

hvor alt klappede, vejret var med os, lejrbål og friluftsgildehallen var i top, rådyr, ål, 
flæskesteg, frikadeller og hvad vi ellers fik, kunne bære indtil flere kokkehuer! Der var 
hygge, familie- og Gildesnak, gamle venskaber blev genopfrisket og nye venskaber 
knyttet – som det nu engang skal være på et træf som er helt unikt i Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark, hvor mødes ellers gildebrødre, børn, børnebørn, oldebørn, gilde  

venner m.fl., fra hele landet, i et uformeldt sammenrend. 
Hvordan kommer vi så videre, hvis ejendommen sælges og der skal nye kræfter til? - 
Jo vi har i "Sct. Georgs Træf Venner" det ordinære træf ved Herning i uge 27 2015 og 
gode Træf Venner vil sikkert endevende muligheder og interessen for at lave et eller 

andet form for Midtvejstræf i uge 27, hvor vi er ved fælles hjælp finder et sted at 
mødes. Ideen er simpelthen for god til at slå ihjel - Vi har oplevet at børn og børnebørn 
m.fl. får et positivt syn på gilde ideen ved at være på træf, her skaber de jo også 
kontakter og er potentielle kommende gildebrødre - så det er måske ikke så skidt 
endda at få endevendt konceptet grundigt en gang.                                                      

OS         
 

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

SE HER! Tirsdag den 2. september kl. 19, holder 2. Gilde, åbent gildemøde på 

Poul Martin Møllers Vej 6b, med et meget interessant foredrag af Ellen Margrethe 
Løj med overskriften "I Diplomatiets tjeneste" hun har bl.a. været særlig FN 
udsending. Prøv om der plads ring - til 2 Gilde nu!  

 

Gildemøde/tur, 
onsdag den 3. september kl. 18, mødes vi på et nærmere aftalt 

sted i Nykøbing F. og tager ud i det blå (håber vi). 

Medbring madkurv og hvad dertil hører - vi skal også lige have set på 

resten af efteråret og vinterens program og situationen vedr. 

"Amagerhuset" hvor der er et par bolde i luften! Vi har jo så også lige en 
fælles fødselsdagsgildehal, med 2. gilde, onsdag den 5. november der skal 

laves de indledende øvelser til - got any ideas? I får en melding et par 

dage før.  
Gildeledelsen 
  

Fellowshipday i Nykøbing F. 
på Nordbyskolen! 

Læs mere andet sted i her i Liljen og mød op og høre vores  
Landsgildemester Helmuth Werth. 

 

 

”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, september 2014 

Onsdag d. 3. september: Gildemøde/aftentur kl. 18.  

Torsdag d. 23. oktober: Fellowshipday i Nyk. F. se mere her i Liljen. 

Onsdag d. 1. oktober: Gildemøde. 
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Aktivitets og møde kalender:                                                                                           
                                                          
 

 September 
     2. september:  Gildemøde:   arr. grp. 4 - ref. grp. 3                         
 

Oktober   
     9. oktober:  Gildemøde   arr. grp. 3 - ref. grp. 4             

                      Fremlægger ideer til nye årsprojekter  
  23. oktober:  Fellowship day, på Nordbyskolen  arr. grp. 3+4 - ref. grp. 2             

    
 

Gildemøde den 2. september. 
 

På grund af et pludseligt afbud fra Ellen Margrethe Løj måtte, vi tænke hurtigt.  
Vi var så heldige, efter Gurlis begejstrede oplevelse, at det lykkedes at få Hans-Peter Tams 

til at komme og fortælle om sine oplevelser, om en flugt fra krigens meningsløse vold og 
gru - en flugt gennem sønderbombede byer med lig på hvert et gadehjørne - og hvor hver 

dag bød på kulde, sult, angst og usikkerhed om, hvad det næste øjeblik kunne bringe.  
I kan godt glæde jer.  

Gruppe 4 
 
 

 
Tak for det store fremmøde der var til min 70 års fødselsdag, og tak for alle gaverne.  

I var med til at gøre det til en god dag med masser af solskin 
 

Hilsen Birthe Rasmussen 
 

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  Deadline for indlæg d. 15. mdr. før 

 

mailto:cegeskovp@gmail.com


10 
 

Sct. Georgs Gildet i Rødby  

        September 2014         

 

Lokalredaktør: 

Helge Lund,    tlf. 54605370                                                 

Strandagervej 74 

4970 Rødby. E mail: helgelund@stofanet.dk                   

Indlægget fra mig her i september ser lidt 

anderledes ud, og grunden hertil er, at min 
sædvanelige computer er gået ned og den er 

sendt på værksted.  

Så nu sidder jeg her med en Pc’er jeg ikke er 
dus med, for den skabelon jeg en gang for 

alle har lagt ind, og som jeg almindeligvis 
skriver Liljen på, er ikke ved hånden. 

Jeg vil huske den sommer vi har været 
igennem som et varmt orgie, hvor man 
svedte så vandet løb af en og haven fik for 
lidt vand, hvor man sov dårligt om natten, og 
hvor man opholdt sig i skyggen hele dagen, 

fordi man var bange for at få et hedeslag. 

Jeg ved ikke hvor mange varme rekorder der 
blev slået.  

Vores sidste møde i det gamle gilde år, 
afholdt vi i Toms sommer hus, og 
sammenkomsten var samtidig afholdelse af 
gildet fødselsdag, hvilket var gildets 56 
sentyvene i rækken, af år der har passeret. 

Her havde vi en rigtig hyggelig aften, hvor der 
blev grillet, talt en del over nogle flasker 
rødvin, samt serveret jordbærkage med 
smovs. Og som billedede viser, blev der 
spillet petanque.   

  

 

En sommer aften i juni hvor solen kastede 
lange varme skygger, og hvor vi var mødt   13 

gildebrødre op for at festligholde dagen. 

Vi begynder så et nyt gilde år, med vores nye 
gildemester Villy, vores første møde er i 

august. Mødets tid og sted blev annonceret i 
det foregående blad af Liljen, og er afholdt 

når dette blad læses.  

Dette gilde år ser vi frem til med stor 
forventningsfuldhed, efter to kaotiske 

gildeting i foråret, hvor Villy overtog ledelsen, 
hvilket vi ikke kan takke ham nok for, hvor 

han reddet gildets eksistens på målstregen.  
Samtidig er jeg  nok den gildebroder, der 

bedst forstår, at Tom  havde behov for at 
stoppe som mester, for efter mange år i 

embedet, løber bægret fuldt og 
iderigdommen skrumper. Der er en god 

mening med, når der står  i vore love, at man 
kun kan beklæde et embede i 6 år!    

Jeg ønsker hermed alle gildebrødre et rigtigt 

godt gilde år 2014/15 

Husk at: 

Ledelsen har indkaldt til Gildetur den 16   
september kl. 1830. Nærmere herom fra 

ledelsen. 

 

 

mailto:helgelund@stofanet.dk
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Red. Birgit Lohse 

Kalkbrænderivej 2  
4990 Sakskøbing 

54704161 – 52242235 
               Mail: mbogjlohse@gmail.com 

 

  

At huske i september: 

7. Jubilæumsgildehal 
13/14. Loppemarked. 

     20. Spejdernes ”Gold Rush”. 
20/21. Frugtfestival.   

 

Og i oktober:  

Den 14. Besøg på Visual Climate Center i Holeby. 
 

 

Den 1. september fylder Jette Rasmussen 70 år. 

Sct. Georgsgildet ønsker hjertelig tillykke. 
 

 

JUBILÆUMSGILDEHAL. 
Gildet ønsker Birgitte Mertz tillykke med de 60 år som gildebror ved at invitere til 
åben gildehal på Sakskøbing Vandrerhjem den 7. september kl. 10.   I 

eftergildehallen serveres BRUNCH til kr. 95,- pr. person. Og hvis man ikke allerede 
har tilmeldt sig, kan det lige akkurat nå`s ved at ringe til Lone på 42322525.       
Rigtig hjertelig velkommen til dette festlige arrangement siger 

Gildeledelsen. 
 

                                      
Kære Birgitte. 

Et stort tillykke. 60 år i Sct. Georgsgildet, det er virkelig en milepæl, og da jeg har 
kendt dig i næsten alle 60 år, så ved jeg, at du har været gildebror ikke kun af navn 

men i allerhøjeste grad af gavn. Du har i årenes løb haft flere forskellige poster, 
således været gildekansler endda i to omgange, du har været gildemester og så har du 

været redaktør af ”Liljen” i en længere periode. Udover disse ting har du været i 
front, da Sct. Georgsgildet oprettede Børnehaven Saxtorp, - også da vi afhændede 

den. Så 

mailto:mbogjlohse@gmail.com
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opstod tanken om et vandrerhjem i Sakskøbing, og her var du fra starten med til at 
sætte dit præg, du var med i den lille gruppe af gildebrødre, der var ude at se på andre 

vandrerhjem og få gode ideer, og du var i den grad med til indretning osv. Intet blev 
overladt til tilfældighederne, og sådan har det jo altid været med dig. At være i 
gruppe med dig var spændende og interessant. (Jeg har selv prøvet det).- I de senere 

år har du af hensyn til helbredet valgt at stå udenfor grupperne, men det betyder ikke, 
at du ikke er med eller følger med i hvad der sker. Nu er det 5 år siden 

Motionspladsen blev oprettet, og der har du virkelig været aktiv fra dag 1, og været 
med i den faste arbejdsgruppe omkring denne del af gildets aktiviteter. Forhåbentlig 

har du rigtig mange gode gildeår endnu til glæde for såvel dig selv som gildet. Fra 
gildeledelsen ønskes du et stort tillykke. 

Gildehilsen ”Den gamle mester” - Jørgen. 
(stand-in for GM Jannie, som er ferieramt). 

 
 

LOPPEMARKED og LOPPE-CAFÈ. 
Lørdag/søndag den 13/14. september springer lopperne 

på Sakskøbing Sukkerfabrik. 
Gilde-Cafeen har brug for lagkager, skærekager, 
muffins eller andre lækre sager, så hvis nogen har lyst 

til at bidrage og ikke allerede HAR givet tilsagn, så giv 
besked til Jannie på 22133739. Det samme gælder, hvis 

I har lyst til at hjælpe i cafeen, og det drejer sig om 
lørdag kl. 12-16 og søndag kl. 10-13. Det skal dog 

påregnes at møde en time før åbningstid. 
SPEJDERNE har også brug for vores hjælp til at 

bemande salgsstederne. Mange af os er allerede sat på, 
men der kan bruges endnu flere, så ring til Michael Eriksen på 22697633 og tilbyd 

jeres hjælp, hvis I har lyst at være med, familie og venner er også velkomne. 
Hver aften i ugen op til loppemarkedet er der også brug for hjælpsomme hænder 

med opstilling af alle lopperne, kom gerne fra kl. 18 på Sukkerfabrikken. 
Loppehilsen Birgit. 

 

FRUGTFESTIVAL 2014. Den 20/21. september. 
Igen i år er Sct. Georgsgildet at finde med vores pavillon på 
hjørnet af Tværvej og 
Søndergade, hvor vi sælger vores fantastiske flotte, smukke, 

søde og naturlige frugt- og blomsterdekorationer. Alle I som 
har lyst til at lave noget til formålet, og det er der forhåbentlig 

mange af jer, der gerne vil, bedes aflevere det på standen 
lørdag morgen kl. 9 eller hos Birgit og Jørgen fredag. Her kan også i forvejen hentes 

kurve, skåle o.l., ring gerne 54704161 eller 52242235. 
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Bemanding af vores stand: her skal vi bruge folk lørdag fra kl. 9-17 og søndag kl. 
10-17, der skal kun være 2 på hver vagt, så mon ikke det skulle lade sig gøre at 

fordele de mange timer rimeligt imellem os. - Ring til mig og lad os snakke om det. 
Med meget frugtbar hilsen Birgit. 
 

Spejdernes GOLD RUSH. 
Samme week-end, altså den 20/21. september foregår det store guldgraverløb for alle 

spejderkorps på Lolland og Falster i området omkring Amagerhuset. Vores gilde har 
en post lørdag eftermiddag, så hvis man ikke er involveret i frugtfestival og har lyst 

til at hjælpe på posten nogle timer lørdag eftermiddag, så er det bare at ringe til 
Jannie på 22133739. Selvom vi får hjælp fra Humleklanen, vil der være behov for 

alle ekstra kræfter, samtidig har man mulighed for en dejlig spejderoplevelse. 
Gildehilsen Jannie. GM. 
 

                                          

 
 

 

UP-DATE set på en blog fra Suzi og Lars: 

”100 dages fakta”: 1743 

km total - 10 km på slæb 
- 23 landdage – 77 dage 

på vandet – 22,6 km pr. 
dag på vandet i snit – 45 

minutter korteste dag på 
vandet – 10 timer og 46 

minutter længste dag på 
vandet – 3 tunneller – 64 

sluser – største sluse 68 
m. op – mindste sluse 20 

cm. op – 147 m. over 
havets overflade – max medstrøm 5 km. - max modstrøm 2,5 km. - 4 lande – 14 

overnatning i en rigtig seng – 1 overnatning i klubhus – 1 overnatning på Vadehavet 
– 84 overnatning i telt – 18 km på cykel -  
100+ gravet huller til toiletbesøg. - Oprindelig plan 1574 km. - 20 km. pr. dag - 

Ankomst til Frankrig 1. august – det blev den 2. august”. 
Lige nu i skrivende stund ligger kajakkerne i den franske by Reims, mens den lille 

familie holder en uges ferie og er til familiefest i Holland. Det er spændende at følge 
dem, og det gør man ved at gå ind på ”Life is good follow us” - Når man er på siden, 

står der HOME i bjælken foroven, herefter kan man ”click here” og kommer frem til 
et kort, hvor man følger kajakkernes færd hvert 10. minut, når de sejler, - det er ret 

spændende. På bloggen kommer jævnligt billeder og små historier fra den hverdag 
Suzi og Lars sammen med Tiuri og Liva oplever, - det er ikke småting. 

Red.hilsen Birgit. 


