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Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark
Hvad sker der? Bliver vi sat helt ud af systemet? Jeg har virkelig ondt af alle de brancher der er
hårdt ramt.
Nej vi skal bare til at tænke anderledes, MEGET
anderledes.
Restaurantionsbranchen, der modtager det ene
afbud efter det andet. Det er godt kæmpet, at
Vi skal ikke fokusere på de ting vi ikke kan og
kunne blive ved med at finde på anderledes løsmå, men finde andre veje.
ninger. F.eks på “æ Knapp” der fandt ordet “take
away” frem, og så kom der gang i gryderne derTanker i disse corona-tider.
ude. Et sted ved Give er det “høns i asparges”
Mange synes det er ganske forfærdeligt, at vi
der er blevet hittet. 1,6 tons “høns i asparges”
(lige nu) ikke kan rejse som vi plejer.
blev afhentet på EN dag.
Prøv at finde på noget i Danmark.
Mink-sagen er for mig blevet ganske uoverskuHusker du Kjeld, mureren fra Lønstrup?? Tag op
og se fyret som han og mange andre flyttede 75
meter ind i landet. Tænk at det kunne lade sig
gøre.
Ved Vesterhavet er der højt til loftet, luften er
frisk og udsynet fantastisk.
Midtjylland kan nu også være med. Skovsnogen
ved Herning. En spændende gåtur i skoven som
er fyldt med spændende kunst. Og ved Brande
så find lige Uhre Kirke. Den tager pusten fra dig
når du åbner kirkedøren. Sikke et farveorgie.
Der er et menighedsråd der har turdet.

Og nu noget helt andet.

elig. Hvordan mon folkene i dette hverv kommer
igennem den næste svære tid ? Jeg har ondt af
alle der beskæftiger sig med dette hverv.
Jeg ved at det er farligt at få corona. Jeg føler
med de familier der er ramt af sygdommen, og
dem der har mistet. Jeg håber der vil ske noget
revolutionerende (en vaccine) i nærmeste fremtid.

1. Gilde
Gildemester
Lis Berg
Vestertoft 5, Genner
6230 Rødekro
4146 1609
lb@berg.mail.dk

2. Gilde
Gildemester
Knud Lange
Jørgensgård 5b

6200 Aabenraa
Men uanset hvad, så bliver det jul, og jeg ønsker
alle en glædelig jul og et godt nytår.

Edith, 1. Gilde.

Så var der bedstemoderen der syntes det var
ganske forfærdeligt at hun ikke kunne komme
over grænsen for at købe jule-slik til børnebørnene. Jeg er stået helt af. Vi har i hele coronaperioden kunnet gå frit ud at handle. Nu skal vi
godt nok bære mundbind ved indkøb og i offentlige transportmidler, og det er ikke rart at have
mundbind på. MEN, skulle det ikke blive værre,
så er det vel også til at leve med.

2129 7385
kogslange@gmail.com

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

aabenraagilderne.dk

Jeg er gået glip af en 90-års fødselsdag og et
guldbryllup, og det er jeg ked af, men det er jo
ingen katastrofe. En konfirmation lykkedes det i
familien at afholde. Omend med megen spænding. Absolut minimum deltagere i kirken. Far,
mor og lillebror. Vi kunne sidde i hjemmet og
følge med på en skærm. Ja, fagre ny verden.

Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)
Stafetten sendes til 2. gilde
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Og nu da vi er ved Stafetten så vil jeg jo gerne bede jer melde til mig hvilken måned I gerne vil
skrive den.

1. Gilde: februar april august oktober december
2. Gilde: januar marts maj juni/juli september november

Kære venner og gildebrødre.
Mange for den flotte kurv og jeres varme hilsen til
os.
Det gjorde så godt.
Mange gode tanker og hilsner fra Ove og Birgit

JULEARRANGEMENT I 2. GILDE
Som meddelt på en mail i september var det hensigten at holde 2. Gildes traditionelle julearrangement

den 7. December.
På grund at Corona-situationen har udvalget besluttet at aflyse arrangementet. Julen varer jo lige til påske, så
forhåbentlig bliver tilværelsen snart normal igen, og så kan vi måske få afholdt julekøkkenet.
Mange ønsker om et godt helbred og en god jul.

Koordinationsudvalget for afholdelse af julekøkkenet
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GILDEKALENDER
December 2020

Alt er desværre Corona aflyst

CORONA AFLYST

CORONA AFLYST

Jeg ønsker alle en rigtig god jul

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. december 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

