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Gildemøde torsdag d. 14/5 – 2020
Vi er sikkert mange, der savner vores jævnlige
sammenkomster i Sct. Georgs Gildet, men da der i skrivende
stund ikke er udmeldt retningslinjer for forsamling efter 10/52020, bliver vi desværre nødt til foreløbigt at aflyse gildemødet
i maj.
Viser det sig, at det alligevel kan lade sig gøre at gennemføre
et møde under passende forhold, vil vi i ledelsen gerne afholde
vores udskudte gildeting denne aften.
Vi beder jer derfor om ikke at lave andre aftaler 14/5. Der vil komme nærmere information.
Pas på jer selv og hinanden. - Vi håber, at vi snart kan ses igen.
Med gildehilsen
Kirsten A

KFUM – spejderne, Gudenå distrikt
Til sommer 2020, uge 27
På Moselund spejdercenter

Gudenå2020

Distriktssommerlejr
KFUM har aflyst deres distriktssommerlejr på Moselund Spejdercenter, og får derfor ikke brug for vores
hjælp i denne omgang. Jeg har meddelt, at de gerne må henvende sig en anden gang.
Med gildehilsen
Kirsten A

Spejdernes Lejr 2022
Så er der sat dato på: 23/7 – 31/7 2022

Gåtur
Maj måneds gåtur er aflyst.
Med gildehilsen
Gåholdet

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppe 4
Corona – gruppemøde i det fri.
Trods Corona´en var der i gruppen enighed om at gennemføre et for
længst planlagt gruppemøde onsdag den 15 april.
Mødet skulle have været afholdt i sommerhus på Mols med
udflugter til diverse mål, men blev flyttet/ændret til et kortere
frokostmøde – udendørs – hos Hannah og Hans Ole.
En interimistisk ”buffet” blev etableret i carporten og med god
afstand ved tre forskellige borde blev frokosten indtaget i
nogenlunde læ og i solskin udenfor.
Der var ikke aftalt nogen dagsorden – så snakken gik bla om
hvordan den aktuelle hverdag forløb hos gruppens medlemmer.
Figur 1: Beklager – men en selfie var eneste
mulighed …….

Enkelte kunne berette om, at der blev ryddet op i gamle fotoalbums, at der blev slægtsforsket, og
at der kun i meget begrænset omfang var fysisk kontakt til den øvrige familie. Herudover kunne vi
lykønske hinanden med at vi tilhørte den del af befolkningen, som – efter statsministerens udsagn
– have forstået at efterleve myndighedernes forskellige råd i den aktuelle krise.
Om gildets aktuelle situation måtte vi nøjes med at konstatere, at der måske/måske ikke kan
afholdes gildeting i løbet af maj/juni. Og – ville det være muligt at afholde en anden form for
loppemarked i år ??????
Gruppens næste aftalte møde i maj måned hos Ruth blev fastholdt – vi må se hvad tiden bringer.
/ HO

Fødselsdage
Maj
2. maj

Marianne Lyngsø

24. maj

Ellen Bredgaard 75 år

Juni
10. juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Handberg

26. juni

Janne Arbon (75 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Maj 2020
Torsdag d. 14. maj: Gildemøde/gildeting ?????
Juni 2020
Torsdag den 11. juni: Gildemøde ????

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6- 2020 er
d. 25/5 2020.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

