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  GildeNyt  

1 .  o g  2 .  S c t .  G e o r g s  G i l d e  A a b e n r a a  

    Nr. 1 6 3  Februar 2021  

Sct. Georgs 

Gilderne 

I Danmark 

 

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 

2129 7385 

kogslange@gmail.com 

 

Redaktør 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609  

gildenyt@ 

aabenraagilderne.dk 

 

Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

Stafetten 

 

 

Hallo derude, Stafetten lever altså stadig, og har ikke corona. 

Lige nu må der da være nogen der har tid til at komme med et bidrag? 

Så jeg prøver da lige igen at bede om at nogen vil melde ind med hvornår I 

kunne have lyst til at skrive? 

 

 

MARTS    1. GILDE 

APRIL      2. GILDE 

MAJ       1. GILDE 

JUNI/JULI  2. GILDE 

AUGUST   1. GILDE 

SEPTEMBER 2. GILDE 

OKTOBER   1. GILDE 

NOVEMBER 2. GILDE 

DECEMBER  1. GILDE  

 

 

 

Jeg ser frem til at modtage jeres ønsker snarest  

gildenyt@aabenraagilderne.dk 

 

Eller du kan også bare skrive og sende til mig når ”Ånden” er over dig så kan jeg bruge det 
når jeg mangler og det sker desværre af og til. 

 

Hilsen Redaktøren  
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2. Gilde 

 

Vandretur og planlægningsmøde 

 

Den kombinerede vandretur og planlægningsmøde, som var aftalt til 6. Februar 
må desværre aflyses. 

 

Vi går heldigvis mod lysere tider, så forhåbentlig kan vi snart komme igang med vore gildeaktiviteter 
igen. 

 

Mange hilsner 

De vandrende pinde 

Hjælp Spejderne 

 

Kære Gildebrødre der pakkes Månedsskrift på Landsarkivet,  

Mandag d. 1 februar kl. 17.30 og 

Tirsdag d. 2. marts kl. 18.00 

Der vil være behørig afstand og opdeling i grupperum grundet Covid 19. 

I 2020 blev der tjent ca. kr. 23.000 til Spejderarbejdet i Aabenraa så det batter 
noget at hjælpe. 

Tilmelding til Jesper Schultz på 40173653. 

  1000 tak  

   til Barsøgruppen, Stifindergruppen og Gildet for opmærksomheden  

   til min 70 års fødselsdag, det varmer 

   Ove Andersen, 1. Gilde 
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Den 23. februar skulle gruppe 2012 have arrangeret et Gildemøde, men det må vi jo desværre afly-

se. 

Vi håber så vi kan få lov at afholde vores 

 

1. Sct. Georgsgilde Aabenraa  

indkalder til  

Gildeting Tirsdag, den 16. marts 2021  

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til Gildemesteren senest den 16. februar 2021  

Dagsorden, tid, sted og tilmelding fremgår af GildeNyt for marts.  

Gildeledelsen 1. Gilde  

 

 

Men naturligvis må vi afvente om der bliver slækket lidt på restriktionerne. 

 

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgsgilde Aabenraa  

indkalder til  

Gildeting Mandag, den 15. marts 2021 

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til Gildemesteren senest den 15. februar 2021  

Dagsorden, tid, sted og tilmelding kommer i GildeNyt for marts.  

 

Gildeledelsen 2. Gilde  

 

 

Vi håber vi kan få lov til at afholde Gildetinget, men det afhænger naturligvis af de gældende re-

striktioner. 
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GILDEKALENDER 

 

Februar 2021 

 

      

 

 

 

 

                        CORONA AFLYST 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. februar 2021.  

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                  

  

 

 

 

 

 

Alt er desværre Corona aflyst 

 

   

              CORONA AFLYST 

Vi siger tillykke til 

 

Anne Marie Vagnsø, 1. Gilde fylder 70 år den 9. februar 2021 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk

