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Indbydelse til udendørs Gildemøde
torsdag den 11. juni 2020, kl. 19.30 ved
spejderhytten, Ellemosevej

De lempeligere regler i forhold til "Coronaen" gør nu, at vi kan mødes udendørs til et
"gensynsmøde", hvor vi selvfølgelig stadigvæk skal holde afstand. Vi kan opholde os
under tag i den nye "hytte".
Der er ikke et egentligt program for mødet - udover, at vi kan snakke sammen og nyde
en kop kaffe/the, som I selv skal medbringe, men kagen sørger gruppe 3 for.
Tilmelding senest mandag den 8.juni 2020 til Kirsten L. - tlf.
26610707.
M.g.h.
Gruppe 3

Gåtur
Nu er der gåtur igen.
Vi mødes ved spejderhytten den 2. juni kl. 10.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen.
Med gildehilsen
Gåholdet

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppemøde d. 19/5 hos Ruth
Gruppe 4 har holdt corona-gruppemøde hos Ruth. Denne gang var det
lidt for blæsende til at vi kunne sidde udendørs, men Ruth og Knud
havde indrettet stuen med et ekstra bord, så vi kunne mødes indenfor
og samtidig følge de gældende afstandsregler.
Vi startede med at spise frokost. Også her
var proceduren gennemtænkt.
Smørrebrød og ostetapas blev serveret i
personlige anretninger, så vi ikke kom for
tæt på de andres mad.
Vores program for mødet omfattede et
par indlæg om bl.a. Øer og Dråby, men vi
startede med at snakke om hvad der rører
sig i tiden og hvad der var sket siden vi
sidst var samlet, så inden vi fik set os om
var det blevet sent, så vores emner blev
udskudt til næste møde, hvor vi håber at
kunne møde i Øer i Hannah og Hans Oles
sommerhus.
Ref.: Kirsten
Mange tak for opmærksomheden ved min runde dag.
Gildehilsen Ellen

En forsinket tak for blomsterne til min fødselsdag.
Gildehilsen Hanne

Fødselsdage
Juni
10. juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Handberg

26. juni

Janne Arbon (75 år)

Juli:
5. juli

Helge Jensen

17. juli

Birgit Thesmer Sørensen

27. juli

Helle Kramer

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Juni 2020
Torsdag den 11. juni: Gildemøde
Juli:
Sommerferie
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8 2020,
er d. 25/7 2020. Indlæg sendes til Hanne Nielsen,
furmor50@gmail.com

