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Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

Du som har sorg i sinde
1. Gilde

gak ud i mark og lund

Gildemester

og lad de svale vinde

Lis Berg

dig vifte karsk og sund.

Vestertoft 5, Genner

(Chr.Winther)

6230 Rødekro
4146 1609
lb@berg.mail.dk

Med disse ord vil jeg starte stafetten.
Vi har i den forgangne tid været meget igennem med diverse restriktioner.
Man aner snart ikke hvordan man skal forholde sig til dagligdagen.

2. Gilde
Gildemester
Knud Lange

Covid 19 sætter mange aktiviteter i stå, men så har vi ”gamle” spejdere den fordel
at vi kender til naturen og kan det der med at benytte den.

Jørgensgård 5b

Tag venner og bekendte med ud i naturen. Kaffekanden og mellemmaden i kurven
og så derudaf.

2129 7385

Det sidste nye tiltag med max. 10 samlet finder vi nok ud af, fordi under guds himmel må vi te os som vi vil.
Byture og indkøb med mundbind kommer vi nok til et stykke tid, men øjne der smiler kan også indikere, at her er alt vel . Skulle der være nogen i den nære kreds der
er bange for at gå ud og købe ind så husk: Engang spejder – altid spejder og klar til

at løse opgaven.

6200 Aabenraa

kogslange@gmail.com

Redaktør
Lis Berg
Vestertoft 5, Genner
6230 Rødekro
4146 1609
gildenyt@

Gildehilsen Erik Berg 1. gilde

aabenraagilderne.dk

Stafetten sendes videre til
????? 1. Gilde

Medlem af
International
Scout and Guide

Desværre må vi endnu engang pgr. Corona aflyse vore arrangementer.
Vi har i 1. Gilde besluttet at vi aflyser alle arrangementer indtil 1. januar og så må vi se
hvordan verden ser ud til den tid. Selvfølgelig gælder det ikke de enkelte grupper, I fortsætter bare under hensyntagen til de gældende restriktioner

Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)
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2. Sct. Georgs Gild i Aabenraa
Inviterer til Landeaften i Enstedspejdernes hus mandag den 6. november kl. 19.30.
Emnet er 8 år i Grønland og jeg vil forsøge- desværre uden billeder-at fortælle om et fantastisk land.
Tilmelding til Ilse 21443778 eller ilserosgaard@mail.dk senest torsdag den 5. november 2020
Om du har set det, glemmer du det aldrig.
Om du har elsket det, er du fortabt.
Et landskab i dit sind. Drøm i dit blod.
Og længsel synger evigt i dit hjerte.
Halfdan Rasmussen
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Barsøgruppen inviterer
til
kransebinding

Der inviteres til kransebinding i spejderhytten i Rødekro
Tirsdag den 24. november kl. 19.00
Traditionen tro er det Julehygge og samvær i
Spejdergården Rødekro

Pt ser det ud som om de grønne pigespejdere stadig har planer om at lave dekorationer, men i så fald sikkert udendørs
Så hvis der stadig er nogen der gerne vil hjælpe her vil vi gerne have tilmelding.
Hjælp med at lave dekorationer sammen med
De Grønne pigespejdere
klokken 16.00 den 24.november.

Tilmelding til Erik Berg 2327 9721 eller genvan@mail.tele.dk

Referat fra 1. Gildes gildehal tirsdag den 20. oktober 2020.
Vi åbnede aftenen udendørs med at folde fanen ud.
For at vi mennesker kan overleve, skal vi have mad og klæder, men for at leve har vi brug for kontakt til andre mennesker. Nu må vi jo for tiden ikke give hånd, hvilket ellers er en måde at have kontakt på, men også en måde at få de første
oplysninger om det menneske, man står overfor. Sådan indledte Gildemesteren en meget tankevækkende Gildemestertale, som med hele sit indhold gjorde stort indtryk på mig, så jeg tænkte: "Ja, hvad mon fremtiden bringer?" Det er
svært at forestille sig netop nu !
Gildehallen startede ellers med, at der var indsættelse af ny gildeskatmester. Vi sagde farvel til Hermann og goddag til
Therese, Tak til Hermann, og held og lykke til Therese!
Eftergildehallen, som keglegruppen stod for, var stillet op med 3 mands borde i ægte coronastil. Men der kan heldigvis
også snakkes hen over bordene, og det gjorde vi, mens vi spiste kager, som var det til et stort sønderjysk kaffebord.
Aftenen sluttede med at vi sangspejdersangen uden for hytten. Tak til jer alle for en god aften!
Ulla
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GILDEKALENDER
November 2020
7. november

Naturlaug

Bytur i Haderslev AFLYST

11. november

Spiseklub

AFLYST

16. november

2. Gilde

Landeaften

AFLYST

24. november

1. Gilde

Kransebinding

AFLYST

25. november

Spiseklub

Det kan være et problem ved start og afslutning af vore ture. Vi har derfor besluttet at AFLYSE TUSINDBEN TIL OG MED DEN 22. NOVEMBER.
Hvis perioden ikke forlænges, vil vi gå som normalt søndag den 29. november.

Lørdag den 7. november (formiddagstur)
Bytur i Haderslev

CORONA AFLYST

Vi går på opdagelse i den gamle by, hvor vi kommer op til vandtårnet, ned i Damparken, og hvis Domkirken ikke er optaget af
handling, går vi en tur ind, og Orla fortæller om Vor Frue Kirke,
som Domkirken hedder. Vi går en tur på Klosterkirkegården og
slutter ved Hospitalskirken, som vi også ser. I alt 6-7 km

Fra 4. oktober til 27. december
Hjelm Skov
Søndage fra kl. 10.00-11.30
Mødested: P-plads ved Skyttegården

Turleder Orla

Jubilæer:
Børge Pøhl

50 år den 11.11.2020

Asger Hartman 25 år den 21.11.2020
Lise Houman

25 år den 21.11.2020

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. november 2020.
Indlæg sendes vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til
Gildenyt@aabenraagilderne.dk
Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for mig at få teksten uden nogen form for opsætning. Der findes
så mange forskellige tekstprogrammer så jeg oftest får mere arbejde ud af det. Ofte bindes billeder fast til teksten når den bliver sendt, dvs.
så kan jeg ikke tilpasse det til den plads der er. Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem.
REDAKTØREN

