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MÅNEDENES DIGT
Fornemmelse for foråret.
Med fuglenes glade forårsstemmer,
vinteren helt vi glemmer.
Det var koldt, vi frøs,
midt i et tøbrud vi nøs.
Nu smiler solen fra sin himmel,
snart ser vi overalt den grønne vrimmel.
I lysets styrke mærker vi luften mild,
mangen én springer omkring som en vild.
Spirende håb tager fart, om os gror,
vi gerne på det umulige og sommer tror.

Sidste frist for indlevering af
annoncer, referater m.m.
er den 20. i måneden
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Sct. Georgsgildet i Bov ”Grænsegildet”
indkalder til Gildeting
Torsdag, den 17.03.2022 kl. 18.30
i Barak W7, Frøslevlejren, Lejrvejen 85, Padborg.
Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.
2. Valg af protokolfører.
3. Gildemesteren aflægger beretning.
4. Fastsættelse af det årlige kontingent.
5. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for 2021 og budget for 2022.
6. Indkomne forslag.

7. Valg af Gildeledelse
a) Gildemester (modtager genvalg)
b) Gildekansler (modtager genvalg)
c) Gildeskatmester (modtager genvalg)
d) Herolder.
8. Valg af suppleanter til Gildeledelsen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10. Valg af samt referat fra Fællesgrupper

a) Redaktør.
b) Spejderkontakt og aktivitetsudvalg.
c) Væbnerforberedelse.
d) Svendeforberedelse.
e) Spejderprisen.
f) Fredslys.
g) Webmastere.
h) GIM - Gildets Internationale Medarbejder

i) GU - Gildets Uddannelsesmedarbejder
11. Eventuel.

Forslag til Gildetinget skal afleveres skriftligt til Gildeledelsen senest 14 dage inden
Gildetinget.
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Vi starter med Skipperlabskovs inden Gildetinget.
Efter Gildetinget forelægges aktivitetskalenderen for det kommende Gildeår.
Traktement til sædvanlige moderate priser.
Efter Gildetinget byder Gildeledelsen på kaffe og kage.
Af hensyn til spisning vil vi gerne have tilmelding
senest den 03. marts 2022.
til Emmy Andersen tlf. 20251601 eller beandersen@os.dk
Vi håber på talrigt fremmøde.
Med Gildehilsen
Gildeledelsen

Så er her lige lidt Piet Hein
Den, som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
Matematikkens absolutte nøjagtighed består i den principielle unøjagtighed at man
ser bort fra unøjagtigheder.
At vide hvad man ikke ved – er dog en slags alvidenhed.
Visdom. Det er evnen til at forstå en livsindstilling, der ikke kunne være ens egen.
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mødekalender
Dato

Arrangement

Sted

Tidspunkt

16.03

Gildeting

19.03

Naturlaug Sønderjylland

Barak W 7, Frøslevlejren KL 18.30
Lejervejen 85, Padborg
Stevning Dam Rundt

Lørdag den 19 Marts (eftermiddagstur)
Stevning Dam rundt
Stevning Dam er en del af Haderslev Tunneldal, som strækker sig ca. 25 km fra Haderslev Fjords udmunding ved Årøsund til Vojens.
Vi starter vores tur fra Tørning Mølle med at følge en trampesti på nordsiden af Stevning Dam. Herfra har vi en flot udsigt over søen,
skoven og engen. Vi følger Dybdalsbækken og den øverste del af tunneldalen, et bakket terræn med dale, skove og enge. Vi kommer
gennem landsbyen Gammel Ladegård og tilbage gennem Sandkuleskoven retur til Tørning Mølle.

14.03

Knud Erik Holm

26.03

Doris L Bøttger

Indlæg til Budstikken sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til
khansenfour@kabelmail.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. Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem.
Redaktøren

