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Nu snart den mørke vinter svinder bort 

kunne Corona også finde på at gå, sofort. 

Vi trætte er af denne syge 

måtte vi nu os ud i solen kunne smyge. 

Få lidt luft i vore lunger 

høre på, at fuglene de sjunger. 

Kigge på de blomster små 

Oh forår, du kan bare banke på. 

Lad os håbe at vi snart kan lænker smide 

komme hinanden ved, både sorte og hvide. 

Med håbet om at alt bliver bedre i enogtyve 

skal der lyde. : 

Vi ses snart i gilderne til hyggetid 

for det er noget vi rigtig trænger til. 

 
Erik Berg 1. gilde 

Et lille vinterbillede 

fra Kalø taget over 

mod dybvig. Det er 

ikke vand, men is 

huset og svanerne 

spejler sig i. 
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1. Gilde Aabenraa 

 

Vi aflyser alle gildeaktiviteter, også det indkaldte Gildeting, i foråret og sommeren og  

håber på at kunne genoptage gildearbejdet på vanlig vis i August,  

hvor vi starter med en  

 

Friluftsgildehal på Barsø 

den 17. august 2021 

 

Vi håber naturligvis at I mødes i grupperne når forsamlingstallet forhåbentlig snart bliver øget. 

 

Med gildehilsen 

ledelsen 

Lis - Helle - Therese  

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa flytter Gildeting: 

Fra Mandag den 15. marts 2021  

Til Torsdag den 22. april 2021 

Forslag, der ønskes behandlet på tinget fremsendes skriftligt til gildeledelsen senest den 22. marts 

2021 

Dagsorden og tilmelding vil fremgå af næste GildeNyt. 

 

Efter Gildeting bliver der en lille pause hvorefter vi holder  

Sct. Georgs Gildehal 

  

 

Det bliver en travl aften, men Bierne skal nok sørge for god forplejning, så vi klarer det hele med 

godt humør og afslappe gensynsstemning. 

Hilsen Gildeledelsen (Knud, Birthe og Inger) 
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Tak  

til Gildet for opmærksomheden  

ved Birgits bisættelse, det varmede 

 

Ove Andersen, 1. Gilde 

Kære gildebrødre ! 

 

Hermed takker jeg for gaven til min 70 års fødselsdag i 2020. 

Jeg har modtaget 2 flasker vin, som jeg glæder mig til at smage. 

 

Jeg havde en god dag trods covid-19. 

Lis og jeg valgte at "aflyse" fødselsdagen og tog på vandretur på Marskstien. 

Lis fastslog dog, at vi skulle være hjemme senest kl. 16.00. 

 

Vel hjemme fra vandreturen og på slaget 16:00 ringede alle børn samtidig - via Skype - fra hhv. London, Birkerød, Køben-
havn NV og Tønder. 

Det var en stor oplevelse !! 

 

Kort efter droppede flere venner indenfor for at lykønske. 

 

 

2 af vore ældste gildebrødre er med kort tids mellemrum afgået ved døden 

 

 

Anne Marie Kruse døde d. 17. februar 2021, 93 år gammel. Hun var gift med Ulrich Kruse, der også var gildebroder. Anne 
Mie og Ulrich var begge meget aktive gildebrødre, mens kræfterne slog til. Anne Mie stammede fra Tinglev. Hun kom i 
lære på kontor i Aabenraa, og var i mange år ansat på kontor på Aabenraa sygehus. Da Anne Mie lærte Ulrich at kende, 
blev hun flokassistent i 3. Aabenraa, for senere at blive optaget 2. Juledag 1965 i 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa.  

Æret være Anne Mie´s minde. 

 

  

 

 

Børge Pøhl døde den 14. februar 2021, 89 år gammel. Børge og Lis (Lasse) flyttede til Aabenraa fra Søborg. Lasse døde for 14 
år siden. Både Lasse og Børge var gildebrødre da de kom til Sønderjylland. 11. november 2020 havde Børge været Gildebro-
der i 50 år. Grundet Corona blev Børge ikke fejret som jubilar ved et gildearrangement. Selvom helbredet ikke altid var det 
bedste, kom Børge flittigt til vore arrangementer. 

Æret være Børge´s minde. 

 

Edith 
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GILDEKALENDER 

 

Marts 2021 

 

      

 

 

 

 

                        CORONA AFLYST 

                       

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Birgit Bøllund, 1. Gilde fylder 70 år den 9. marts 2021 
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