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2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Inviterer til Planlægningsmøde 

 

Lørdag, den 4. februar 2023 kl. 10.00 

på Stevninghus. 

 

Kom og vær med til at bestemme aktiviteter og møder i 2023/24. 

 

Vi mødes kl. 10, hvor vi først vil gå en tur på en times tid i området. 

Når vi kommer tilbage efter turen i den friske luft, går vi i gang med at få programmet for 2023/24 
på plads, 

og når det er klaret vil der blive serveret lidt varmt at spise. 

 

Tilmelding senest den 31. januar til Henrik på mail: langlokke@bbsyd.dk eller tlf. 30255674 

 

Hilsen fra De vandrende pinde      

1. Sct. Georgs Gilde  

inviterer til gildemøde  

 

den 21. februar 2022 i Spejderhuset i Rødekro kl. 19.00. 

 

Uwe Lindholdt, lektor og biolog, vil komme og holde foredrag om og vise billeder fra  

Grønland, om landets landpattedyr og hvordan kommende klimaændringer forventes at påvirke dy-
relivet m.m. 

 

Tilmelding senest den 18. februar til Kirsten Frisk Sørensen på 

Bibbefrisk@gmail.com eller telefon nr. 26526566. 

 

3 mands gruppen 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
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1. Sct. Georgsgilde Aabenraa  

 

indkalder til  

Gildeting Tirsdag, den 21. marts 2023  

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til Gildemesteren senest den 21. februar 2023 

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

 

Gildeledelsen 1. Gilde  

  

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgsgilde Aabenraa  

 

indkalder til  

Gildeting Mandag, den 13. marts 2023 

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til Gildemesteren senest den 13. februar 2023  

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

  

Gildeledelsen 2. Gilde  
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GILDEKALENDER 

 

januar 2023 

 

Dead-line for næste udgave 

af Gilde Nyt 20. februar 

2023.  

Indlæg sendes vedhæftet 

Word fil eller som almindelig 

tekst på mail til  

Gilde-

nyt@aabenraagilderne.dk  

 REDAKTØREN                  

  

1. januar til 26. marts 

Rise-Søst Skove : 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: Skovens P-plads ved Ravnholt, side-
vej til Løgumklostervej 

Lørdag den 4. marts 2023 (heldagstur) 

Gendarmstien fra Kruså til Padborg 

Preben Johannsen er turleder. Han er opvokset på egnen, og 
han fortæller levende om mange af de spændende sevær-
digheder, vi kommer forbi.  

Turen er ca. 5 km i afvekslende terræn og langs vildsvine-
hegnet.  

 

Det er med stor sorg at vi må meddele at vores kansler Helle Sønnichsen er død. 

Helle var en dedikeret og afholdt gildebror.  

Vi i ledelsen kommer til at savne hende. Hun var den rolige klippe jeg kunne støtte mig til. Hun havde 

altid styr på sine ting. Hun var den der huskede os andre på det vi skulle ordne. Hun var inspirerende 

og havde altid en kvik bemærkning. 

Kunne se igennem mine vilde ideer, så vi fik det hele ned på et plan hvor vi kunne bruge det. Helle kendte mange 

mennesker så hun var også et stort aktiv i Svende/Væbner gruppen.  

Om Helle kunne man med rette sige ”en gang spejder - altid spejder”                                            Lis 

 

04.02.23 Planlægningsmøde Stevninghus kl. 10.00 2. Gilde 

08.02.23 Spiseklub Skt. Nikolajhuset kl. 17.30  

21.02.23 Gildemøde Spejderhuset i Rødekro 1. Gilde 

22.02.23 Spiseklub Skt. Nikolajhuset kl. 17.30  
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