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Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

Udsigten fra mit yndlingssted på en af mine gåture.  

Desværre uden nogen Kron-, Rå- eller Dådyr i dag, 

Men også uden nogen form for corona, såsom mundbind, 
selvtest, Pcr-test. Et sted jeg meget gerne tager en 
pause. 
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1. Sct. Georgsgilde Aabenraa indkalder til  

Gildeting 

Tirsdag, den 15. marts 2022 

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til  

Gildemesteren  senest den 16. februar 2022       

Dagsorden, tid, sted og tilmelding fremgår af  GildeNyt 

for marts.       

Gildeledelsen 1. Gilde 

  

  

 

 

 

 

2. Sct. Georgsgilde Aabenraa indkalder til  

Gildeting  

Mandag, den 14. marts 2022 

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til Gil-

demesteren senest den 14. februar 2021  

Dagsorden, tid, sted og tilmelding kommer i GildeNyt 

for marts.  

  

Gildeledelsen 2. Gilde  

 

     2. Gildes vinter- og planlægningstur. 
 

 
Lørdag den 5. februar mødes vi ved Aabækhytten kl. 10.30. 

 
Herefter går vi en tur, (så langt som man nu kan klare), i skov og ved strand. 
En tur som gerne skulle give god motion og ikke mindst appetit til en gang 
varm suppe i hytten ved middagstid. 
 
Planlægningen af vores aktiviteter for 2022/23 er så næste punkt på dagsordenen og mon ikke, der 
skulle blive tid til at drikke en kop kaffe/the imens, og måske følger der også småkager med. 
 
Vi forventer at kunne slutte ca. kl. 16. 
 
Tilmelding senest den 2. februar til : osterlykke4@gmail.com 

Invitation til gildemøde Den 15. februar kl.: 18.00 

Spejdergården, Rødekro 

Vi starter med smørrebrød og kl.19.00 kommer sogne-

præst Ann Bork Damsgaard fra Øster Løgum kirke og 

fortæller om besværet med at komme hjem fra ferie på 

New Zealand lige i begyndelse af coronakrisen. Familien 

blev så at sige fanget i landet og skulle selv finde ud af at 

kommer hjem til Danmark. 

Klokken 20.oo ca. er der kaffe og lagkage og så kommer 

Lise Houmann og fortæller om Team Rynkebys ind-

samling til Børnecancerfonden og forberedelserne til               

Paris-Turen 2022. 

Pris 60.00 kr. 

Tilmelding senest 12. februar: Erik Berg 23 27 97 21 

genvan@mail.tele.dk  

Hilsen Gruppe 2012 og Stifinder 

 

 

 

 

 

 

Mangler du en påskegave eller bare noget 

lækkert til påskefrokosten, vil der ved samme lejlighed eller inden 

være mulighed for at støtte  

 

Børnecancerfonden med 50,- ved at købe 

en gaveæske med 3 lækre Fur-øl til kr. 125,-                                  

som bliver leveret personligt af Lise inden påske.  

 

Beløb bippes til mobile pay nr. 178573 (i kom-

mentarfelt skrives Lise).  

 
Læs mere på skaalforlivet.dk 
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GILDEKALENDER 

 

februar 2022 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. februar 2022.  

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                  

  

 

  

Fra 2. januar til 27. marts  

Hjelm Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: P -plads ved Skyttegården 

 

       Vi síger tillykke til 

        Susanne Lange 2. Gilde der har 25 års jubilæum den 3. februar 

        Knud Lange      2. Gilde der har 25 års jubilæum den 3. februar 

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 
5. februar Planlægningsmøde  Aabækhytten 2. Gilde 

9. februar spiseklub Skt. Nikolajhuset  

15. februar gildemøde Spejderhuset Rødekro 1. Gilde 

23. februar spiseklub Skt. Nikolajhuset  
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