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Sct. Georgs
Gilderne

Denne lille historie var på min og sikkert mange andres Facebookside i sidste uge.
Jeg synes den er meget rammende.

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

En professor gav en ballon til hver studerende, der skulle puste
den op, skrive navn på den og smide den i gangen.
Professoren blandede derefter alle ballonerne. Eleverne fik 5
minutter til at finde deres egen ballon. Trods hektisk søgen,
fandt ingen deres ballon.
På det tidspunkt bad professorerne eleverne om at tage den
første ballon, de fandt, og give den til personen, hvis navn stod
på den. Inden for 5 minutter havde alle deres egen ballon.

6200 Aabenraa
2129 7385
kogslange@gmail.com

Redaktør
Lis Berg
Vestertoft 5, Genner
6230 Rødekro
4146 1609

Professoren sagde til eleverne: ′′Disse balloner er som lykke. Vi
finder den aldrig, hvis alle leder efter deres egen. Men hvis vi
bekymrer os om andre menneskers lykke, finder vi også vores.”
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2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa indkalder til

Gildeting og Planlægning.
Torsdag den 22. april 2021 kl. 18:00
i Spejderhuset eller Bålhytten Stubbæk.
Hvis COVID-19 restriktionerne forhindrer at vi kan være i Spejderhuset rykker vi ud i Bålhytten.
(Som forening må vi være 50 personer udendørs.)

Dagsorden for

Gildeting:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører
3. Gildemesterens beretning
4. Det reviderede regnskab
a) 2. Gilde
b) Spejderkassen
c) Sommerlejr for børn
5. Indkomne forslag
6. Budget og kontingent for 2021
7. Valg af gildeledelse: gildemester, kansler og skatmester
8. Valg af en suppleant for hvert gildeledelsesmedlem
9. Valg af to revisorer og en suppleant
10. Beretning fra gildegrupper, arbejdsgrupper og udvalg og eventuelt udpegning af medlemmer til

grupperne
11.Eventuelt

PAUSE
I pausen vil Bierne sørge for lidt godt til ganen.
Under måltidet opfordrer vi grupperne til at forberede sig til næste punkt, nemlig

Planlægning
Genbrug er en god ting – så mange aflyste aktiviteter i 2020 kan sikkert genbruges!!
Tilmelding til Knud Lange, mobil 2129 7385 eller mail kogslange@gmail.com
senest søndag den 18. april 2021.

Vi glæder os til at mødes igen, hilsen Gildeledelsen (Knud, Birthe og Inger) og Bierne.
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Per Hansen døde den 22. december 2020, 84 år gammel.
Per var gift med Birgit.
De blev begge overført fra Nordborg Gildet til 2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa i 2002.
Per blev optaget i Gildet d. 23. april 1983, dvs. han har været Gildebror i 37 år.
Per var en stille og velovervejet gildebror – han havde gerne et smil på læben og kunne få os alle til at le på sin rolige og humoristiske facon. En kop te med lidt sødt til var nok hans
største svaghed.
Pers sidste tid var præget af sygdom, og Birgit opfordrede da også til, at vi støtter Alzheimerforeningen.
Tak for mange gode stunder sammen - Æret være Pers minde.
Knud Lange/GM

Tusind tak til 1. Sct. Georgsgilde for blomsterne til min fars bisættelse. Det blev jeg glad for.
Gildet var en stor del af mine forældres liv, og det betød meget for dem.

Mange hilsner
Charlotte (Børge Pøhls datter)
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GILDEKALENDER
April 2021
10. april

Naturlaug

Sølsted Mose

22. april

2. Gilde

Gildeting/planlægning

Lørdag den 10. april (eftermiddag) Vandretur i
Sølsted Mose det er en gammel hedemose, en naturtype, som næsten kun findes i Sønderjylland. Tønder
Kommune og Fugleværnsfonden har i perioden 20102016 arbejdet med at genskabe mosen fra tilgroet
drænet mose til aktiv højmose med vidtstrakte vidder
og naturlig vandstand. Store områder er blevet ryddet
for birk og andre træer, og afgræsning og højere
vandstand har bremset udviklingen, der truede med at
ødelægge den unikke højmosenatur. Turleder Yvonne

CORONA AFLYST

Ti

Vi siger tillykke til

Birgit Anker, 1. Gilde har 40 års Gildejubilæum

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

