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Distriktsgilderådsmøde
Distriktsgildeting
Midtvejstræf
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REFERAT af distriktsgildeting for Lolland-Falster Distrikt på Saxenhus den
23.5.2012 kl.19.00
Til stede var 20 gildebrødre, der repræsenterede 4 af distriktets 5 gilder. Afbud fra
1.Nykøbing Falster Gilde.
DAGSORDEN
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent og protokolfører
Distriktsgildemesteren aflægger beretning
Forelæggelse af distriktets regnskab
Behandling af indkomne forslag. A: Distriktsgildeledelsen stiller forslag om:
1. Nye vedtægter for Lolland-Falster Distriktsgilde, tilrettet efter Love for Sct.
Gilderne i Danmark 2011
2. Fellowshipdagen igen bliver afholdt i gildernes regi og kan derfor gå på
skift
3. Repræsentanter for alle gilder er med til planlægning og gennemførelse af
Distriktsarrangementet den 16.marts 2013
5) Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent til distriktet
6) Valg af distriktsgildeledelse og suppleanter for denne for de kommende 2 år
DGK er på valg – modtager ikke genvalg
DGS er på valg – modtager genvalg
DIS er på valg – modtager genvalg
7) Valg af revisor og suppleant (valgene gælder for 1 år)
8) Drøftelse af arbejdet i distriktet
Beretning fra gilderne: fortid og fremtid
9) Eventuelt
Ad1
Til dirigent valgtes Kjeld Mikkelsen og til protokolfører Birthe Flindt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidig, at gildetinget var
beslutningsdygtig ifølge lovene; og dagsordenen blev godkendt.
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Ad2
DGMs skriftlige beretning var udsendt til alle, så beretningen blev taget
til efterretning, efter DGM fortalte lidt om arbejdet i den af Landsgildeledelsen
nedsatte gruppe om ”Vores synlighed”. Man har især arbejdet med synlighed i den
digitale verden (logo på alle mails). Der afholdes møder for alle 3 arbejdsgrupper (At
får nye gildebrødre, Vores synlighed og Vores fællesskabskultur) i starten af juni.
Rødby-gildet gjorde opmærksom på, at de stopper deres aktivitet med ”Fredslyset”
– det er blevet for besværligt (forbud mod levede lys mange steder), og det giver
ingen respons.
Ad3
Med et næsten fordoblet overskud, som skyldes overgangen fra papir til
digital udgave af Liljen, blev regnskabet godkendt. Der blev oplyst om den
overraskende betaling (1800 kr.) for lån af Våbensted Kirke til riddergildehallen. Der
er blevet gjort indsigelse men uden resultat.
Distriktets lille beholdning af aktier i Lollands Sparekasse er blevet solgt med et lille
tab.
Ad4:1

Dirigenten efterlyste fuldmagter, men der var ingen.

De udsendte vedtægter har rettelser i §-erne 3, 4, 6, 8 og 9. Der var en del uvished
og debat om §3, og det endte med en rettelse til de to første linjer:
”Distriktsgildeledelsen består af mindst DGM, DGK og DGS”. De reviderede og
vedtagne vedtægter fremsendes til gilderne.
Ad4:2

Vedtaget. Rødby-gildet står for arrangementet i år.

Ad4:3
Inden vedtagelsen var der en debat om laugs-tanken på tværs af gilderne
kontra distriktsgilderådet. Man var enige om, at afholde ét eller andet arrangement i
stedet for I-dagen og med Willy som tovholder – datoen var ikke afgørende.
Ad5
Distriktsgildeledelsen havde fremlagt et budget med uændret
kontingent, men tinget mente, at noget af den sparede udgift til Liljen skulle komme
gildebrødrene til gode. Derfor besluttede man at nedsætte kontingentet til distriktet
med 5 kr. pr. gildebror til 30.00 kr. pr. kvartal fra 1.4.2012 – betales senest
30.6.2012. Et nyt budget fremsendes til gilderne.
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Ad6
Distriktsgildeledelsen har ikke kunnet finde en kandidat til DGK-posten.
Tinget lovede at arbejde videre og komme med en løsning inden 5.9. Birthe Flindt
har lovet at være suppleant, til en ny DGK er fundet, og derefter træder Jannie ind
som suppleant. Valget af den kommende DGK vedtages på en ekstraordinært
distriktsgildeting i forbindelse med distriktsgilderådsmødet den 5.9.2012.
DGS med Keld Nielsen som suppleant blev genvalgt. DIS med Anne Larsen blev
genvalgt.
Ad7
Revisor Hanne Hansen blev genvalgt og revisorsuppleant Ole Simonsen
ligeledes.
Ad8
Alle 4 gilder kunne berette om mange aktiviteter – både i naturen,
kulturelle oplevelser, sociale tiltag/arbejde og det almindelige gildearbejde – men
også om optagelse af nye gildebrødre. Der er stor kreativitet på Lolland-Falster.
Ad9
Besse appellerede til stor deltagelse i det kommende Afrika-løb. DGM
gjorde opmærksom på skrivelse om ”Naturens dag”, og bad gilderne huske at
indberette nye gildeledelsesnavne mm.
Mødet afsluttedes kl. 20.55

Birthe Flindt

Kjeld Mikkelsen

Lis Henriksen

Protokolfører

Dirigent

Distriktsgildemester
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FRIL U F TSG IL D E H A L P Å
K R Å R U P L U N D 2 0 1 2

Sct. Georgs Gildet i Maribo indbyder igen i år alle gildebrødre med ledsagere i
Lolland-Falster Distrikt til friluftsgildehal på Kråruplund.

Onsdag den 13. juni 2011 kl. 19.00
Vi mødes på Torvet i Maribo kl. 18.30 hvor der vil være mulighed for samkørsel.
Som altid bedes man selv medbringe mad og drikke og campingstole.
Der er borde på Kråruplund.
Gildehallen er en åben gildehal, så alle er velkomne.
Friluftsgildehallen er en mangeårig tradition og igen i år er skoven frisk og
grøn, musikken spiller og der vil være mulighed for at nyde duften fra lejrbålet.
Tilmelding er ikke nødvendig
Med stor gildehilsen
Besse – Grethe - Victor
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Friluftsgildehal på, Midtvejstræf 2012

Onsdag den 11.juli kl. 20. Ved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup.

Friluftsgildehallen, hvor Distriktgildeledelsen indtager højsædet, er
for alle gildebrødre og interesserede, vi håber der kommer rigtig
mange fra vort eget distrikt.
Du/I er meget velkomne til at tage madkurven med og have en
hyggelig eftermiddag/aften, sammen med træfdeltagerne, der kan
købes køligt fadøl og andet drikkelse i Sir Georges Inn, her holdes
også eftergildehallen, hvor det spontane har overtaget, så har du
noget på hjertet så kom med det her!

Se også under træf på hjemmesiden. ? = Ole Simonsen, Tlf.23 30 93 43.

Vi glæder os til at se Jer på træf og til gildehal. Midtvejslauget.
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Maribo

Friluftsgildehal
Se indbydelse på distriktets sider forrest i
bladet.
/ tba

www.sct-georg.dk/maribo

Jyttas 50 år i Gildet!

Lokalredaktør:
Torben Baltser
Leonora Christinas Vej 12 ■ 4930 Maribo
51 33 67 66 - tbahac@gmail.com
Deadline: Den 20. i måneden før

Juni
1.
13.

Nattergaletur
Friluftsgildehal

Tirsdag den 22. april var der reception for
Jytta i sognets hus fra kl. 17-19.
Det vrimlede ind med mennesker, der ville
være med til at fejre dagen. ca. 40
gildebrødre og seks af Jyttas tidligere
spejderkammerater deltog.
Det startede med, at vi blev budt et lille glas
med tilhørende snacks. Snakken gik livligt.
Gildemester Victor bød velkommen og
overrakte en gave fra gildet sammen med
mange rosende ord til Jytta for hendes
indsats i gildet igennem mange år. Han
sluttede med at udnævne hende til
æresmedlem med kontingentfrihed. Stor
applaus fra forsamlingen.

Juli
Ingen arrangementer

I sidste nummer af Liljen skrev vores
redaktør, at hans deadline er rykket til den
25. i måneden.
Denne ændring betyder, at jeg følger trop,
og rykker den deadline, hvor jeg skal have
jeres indlæg til den 20. i måneden – I har
altså fem dage mere til rådighed.
/ tba

HUSK Nattergaletur
den 1. juni kl. 20 i Spejdervænget.
Se indbydelsen i sidste nummer eller på
vores hjemmeside.
/ tba

Naturlauget havde smurt nogle lækre
sandwich, som man nu blev bedt om at
forsyne sig med. Dertil var der øl, vand og
rødvin. Det blev fortæret med god appetit
og megen snak.
Distriktsgildemester Lis talte til Jytta,
overrakte gave fra distriktet og på
landsgildets vegne dekorerede hun Jytta
med guldnålen. Gildekansler Bente (Besse)
overrakte den indsamlede gave fra
gildebrødrene med nogle velvalgte ord, der

8

understregede det værdifulde medlem Jytta
havde været i årenes løb.
Birgit talte til Jytta og takkede for det gode
samarbejde de havde haft i mange år i de
KFUK spejderne og for hendes gode
venskab.
Andre talte om Jyttas evne til altid at være
til stede, hvis nogen havde brug for hendes
hjælp.
Jytta takkede for de mange gaver og for de
mange rosende ord.

Tur til Stevns Klint.

Kl. 19,00 opfordrede dørherold Hanne
gildebrødrene til at tage plads i gildehallen.
Det skete under dæmpet musikledsagelse.
Gildemesteren bad Faneherold Vagn om at
rulle fanen ud. Vagn blev takket for sin
indsats igennem en lang periode og jobbet
blev overtaget af Erik Bjerndrup. To nye
svende blev optaget i gildet. Det var Vibeke
Strange, der har været spejderleder i flere år
og Knud Arne Olsen, der i mange år har
været i den legendariske forældregruppe
"Fleiskallerne".
Gildemestertalen handlede om foråret, der
nu er over os, og mindede os om at nyde
den dejlige årstid med alt, hvad naturen har
skabt af smukke træer og blomster.
Skatmester Grete læste Sct. Georgs
budskabet og vi dannede broderkæden og
fornyede vort gildeløfte.
I eftergildehallen havde Naturlauget igen
været på banen og der var fremstillet lækre
lagkager til kaffen.
Jyttas popularitet steg yderligere, da hun
gav en lille avec.
Omkring kl. 21,30 dannede vi igen
broderkæden og sluttede af med
"spejderbror her er min hånd"
En lang og god dag var slut. Stor tak til
Naturlauget og gildeledelse.

Vi var 7 hernedefra og 1 fra Kbh., der
trodsede vejr og vind (sidstnævnte stavet
V I N D!!) som satte kurs mod Højerup gl.
Kirke, som vi også fandt, efter at Susanne
havde diskuteret lidt med sin GPS, der
absolut hele tiden ville have os til at dreje
til højre, så kalorius blev slukket, og så
kørte vi efter skiltene og Jørgens sunde
fornuft - sådan.
Fra kirken begav vi os ad Trampestien ud i
det storslåede landskab; der er ligesom lidt
mere vildt på Stevns Klint end på Møn.
Vejret var også storslået, det vekslede
uafbrudt mellem skyer, sol og regn, men en
ting var konstant, det blæste en "halv
pelikan", så vi gik ikke så tæt på kanten af
skræk for at falde ned.
Undervejs passerede vi det nu nedlagte
Boesdal Kalkbrud med en imponerende
bygning i form af en pyramide, hvor man
havde tørret kalken, det var nærmest som at
komme ind i en katedral. Derfra kunne man
med besvær gå på stranden til Rødvig, hvor
man så undervejs skulle kunne se det
berømte - nærmest verdensberømte fiskeler i klinten.
Tilbageturen gik hurtigere, vi havde nemlig
medvind, sommetider for meget. Vi var
naturligvis også inde at se kirken.
Derfra kørte vi til fyret, som faktisk havde
haft åbent, men damen havde lige låst og
strøget flaget, men hun tilbød os at komme
ind og se fyrmesterboligen, hvor der var en
udstilling. Det var interessant, og så var der
dejligt varmt. Derefter begyndte det at
regne, så vi besluttede at drage hjemad,
men vejret kan man jo altid klare, når bare
man er klædt rigtigt på, og det var jeg - jeg
havde nemlig husket vanterne.
Trods vejret havde vi en virkelig dejlig og
hyggelig dag.

Jøsse

Birte

Sct. Georgs Gildehal!
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.- Tlf. 23 30 93 43
E-Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, juni, juli og august 2012:
Torsdag d. 31. maj: Sæsonafslutning i Næstved.
Uge 28, d. 7. til 14. juli: Midtvejstræf Amagerhuset i Sørup.
Onsdag d. 11. juli: Friluftsgildehal på træffet for alle kl. 20.
I uge 30.: Er den store fælles korpslejr i Jylland – et besøg vær!
Torsdag d. 30. august: Friluftsarrangement kl. 18.
Aftenturen til Fuglsang havde mødested ved Fuglsangs hovedbygning,
hvorefter vi kørte til Kettinge og besigtigede Kirstens enorme velfriserede
park, med udsigt over det omkringliggende landskab. Her fik vi husly til
de medbragte kulinariske herligheder og Kirsten trakterede med indtil
flere forskellige hjemmebagte kager. Tak til Kirsten Ring – selvfølgelig var
det hyggeligt.
Sæsonafslutningen i Næstved, ved vi ikke så meget om på nuværende
tidspunkt men, - foreløbig tak til Anja og Espen for invitationen.

Midtvejstræf 2012 i uge 28,

kan du læse mere om liljen og

Sct. Georg, der holdes Friluftsgildehal på træffet onsdag den 11.

Kl. 20, hvor vi forventer stor deltagelse af gildebrødre fra vores
distrikt! Tag madkurven med og nyd den i det fri inden gildehallen, der
kan købes køligt fadøl og andre drikke i Sir Georges Inn, hvor
eftergildehallen også bliver holdt.

Friluftsarrangement torsdag d.30. august.
Vi mødes ved Nr. Vedby Grusgrav, P-pladsen kl. 18.
Medbring madkurv, diverse drikkelse ect. Vi besigtiger området som er
blevet et attraktivt friluftscenter med bl.a. Sheltere mv. velegnet til
spejdere og andre friluftsorganisationer. Giv lige Gildemesteren et praj om
du/I kommer.
Efter en forhåbentlig god sommer, med mange gode oplevelser, bl.a.
Midtvejstræf og besøg på den store korpslejr ses vi igen den 30. august i
grusgraven. Vi skal i gang med at forberede vores 70 års fødselsdags
gildehal der jo er torsdag den 8. november. Det er selvfølgelig en fælles
gildehal med 2. Gilde.
Gildeledelsen ønsker alle en god sommer!

”Amagerhuset” i Sørup på Falster,
danner i uge 28 rammen om distriktets
Midtvejstræf 2012.
Du kan læse mere om stedet på: www amagerhuset.dk
Hus og lejrplads kan bookes på tlf. 54 85 30 98
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Lokalredaktør:
Allan Mølvig Henriksen
Italiensvej 55, 4800 Nykøbing F.
26 62 44 21
Mail: moelvig50@gmail.com

Er du forhindret, så meld afbud til:
GK Carsten Egeskov – 40 76 55 62
Mail: cegeskovp@gmail.com
så vidt muligt senest 5 dage før.
Er intet andet er anført - afholdes
Gildemødet /- hallen i Kudu hytten
Poul Martin Møllers Vej, Nyk. F. Kl. 19.00

Deadline for indlæg er d. 15.

Aktivitets og møde kalender:

14. Sæsonafslutning. Grp. 3 arr. Grp. 2 ref.

Sæsonafslutning den 14. juni kl. 18.00
Vi mødes på Middelaldercentrets den store parkeringsplads.
Program og muligheder som beskrevet i liljen i april.
Der er i skrivende stund, 15. maj, stadig 6 ledige pladser, så
tilmelding er stadig mulig til martin@sonderskov.net.
Hvis der er ledige pladser den 7. juni, tilbydes disse til børn venner
m.v., så meld venligst sådanne på venteliste på samme mailadresse.
Med venlig hilsen gruppe 3
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Sct. Georgs Gildehal.
Tirsdag d. 19. april mødtes 27 gildebrødre til en stemningsfyldt Gildehal i
den smukke Gedser Kirke.
Aftenens program favnede bredt, en ny Gildebror blev optaget i gildet,
velkommen til Bo Rasmussen. Gildeløftet blev på ny bekræftet og
Gildemesteren oplæste Sct. Georgs Budskabet.
Efter Gildetingets vedtagelser var det tid til at Gildemester og
Skatmester trådte tilbage og Flemming Sunke blev indsat som Gildemester
og Jytte Petterson overtog pladsen som Skatmester.
Tillykke til begge og tak til Mona og Keld for veludført arbejde.
Eftergildehallen blev afholdt i den gamle Toldbygning.
Igen måtte i højden for at indtage aftenens måltid og kaffen.
Ref. J.A.P.

8-5-12 var der vinsmagning i Kuduhytten
Så vidt jeg husker så var vi 26 personer, heraf 5 gæster, til denne dejlige
aften, hvor vi fik smagt på vin fra Spanien, Italien, USA samt Israel.
Hertil fik vi en platte med mange lækre sager, samt et godt indblik i vinens
verden, lidt om propper og oplevelser i vinlandet Frankrig fortalt af vinhandler Jes Jonigk fra Marius Mortensens Eftf. A/S
Der var en rigtig god stemning, folk fik smagt, talt og hygget sig. Mange
tak til gruppe 2.
Lige til sidst en personlig vurdering:
1. plads til mad = den fra Italien
1. plads til hygge = den fra USA
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I Norge hedder Den blå Anemone - Blåveis,
den hvide hedder pudsigt nok Hvitveis.

Sct Georgs gildet i Rødby
Juni måned 2012

Jeg så en TV udsendelse fra Norges mest
omtalte ø - Utøja. Her på denne ø med de
forfærdelige minder, stod denne uskyldsrene
blomst med de konge blå kronblade og hvide
støvdragere, og nikkede helt naturligt i vinden,
og den lyste op helt uanfægtet af fortidens
makabre hændelser. Og det gjorde den som om
intet var hændt på øen.

Lokalredaktør:
Helge Lund
Strandagervej 74
4970 Rødby
Telefon 54605370
E-mail: helgelund@stofanet.dk
Vi afholdt vores Sct. Gildehal den 23 april, og
der var mødt 10 gildebrødre frem.
Gildemester talen gik over emnet: ”respekt for
det der har værdi for andre”. Tom tale om
høflighedens styrke og om rigdom i sjælen, at
kunne bøje af, og at give en undskyldning når
man havde fejlet, og som gode gildebrødre, at
give ”rum” til andre mennesker og brødre.
Efter gildemester talen sang vi Kaj Munks,
”Den blå anemone”. Denne sang passede godt
ind i tiden, her hvor mange danskere har været
i biografen for at se filmen om
Hvidstensgruppen. Samtidig passede sangen ind
i årstiden, da det er en rigtig smuk forårssang.
Den blå anemone er en ret sjælden blomst i
Danmark, selvom den gror over det meste af
landet, hvorvidt den er fredet, ved jeg ikke, men
alt andet lige, så står den hjemme i min have.
Her har den stået de sidste 40 år. Her er den
rigtig god til at sprede sig, for myre slæber rund
med dens frø og de spirer alle steder, hvor de
ikke skal, selv inde i mellem fliserne og brosten
kan den gro. Alle de anemoner der kommer
malplaceret i haven, er velvillig delt ud til
venner og bekendte. Selv hos venner i Jylland
formere de sig.

Sct. Georgs budskabet blev læst op. Det var i år
skrevet af præsidenten for Sct. Gilderne i
Sverige, Gunilla Engvall.
Broderkæden blev sluttet og vi sang:
”Spejderbror! Her er min hånd”…
I eftergildehallen var der et lettere traktement.

Hus-kat:
Gildets fødselsdagsfest holdes den 15 juni kl.
1830 i Gurlis og gildemester Toms
sommerhus Lærkevænget i Kramnitze. Grillen
tændes og man medbringer selv sine bøffer og
drikkevarer.

Alle ønskes en rigtig god
sommer.

Løbeknob m rundtørn

Liljen udkommer igen til august
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Red. Birgit Lohse
Kalkbrænderivej 2
4990 Sakskøbing
54704161 – 52242235
Mail: bogjlohse@gmail.com

At huske i juni:
07. Nattergaletur.
13. Friluftsgildehal. Kråruplund.
18. KRAM og Motion,
22. Sommerfest.

Kender du en
Glattenar
Nå ! Det mener du ikke. Så byt lidt om på 4 af bogstaverne. Så får du navnet på en af
Danmarks mindste sangere; men efter nogens mening en af de bedste. Du har
sikkert aldrig set en, men måske hørt én.
Hvis du heller aldrig har hørt en, så har du chancen nu, for traditionen tro skal vi også
i år på nattergaletur.
I år bliver det Torsdag d. 7.6. 2012 .
Vi starter fra vandrerhjemmets P-plads kl 18.30 og kører til Borremosen i
Hannenovskoven. Her plejer de at optræde i stort tal. Så tag altså kæresten ( eller dig
selv) ved hånden og kom med ud at høre en af sommernattens ældste
kærlighedssange.
Skulle de mod forventning snyde os og være tavse netop denne aften, så kan jeg til
gengæld love dig, at du vil få en af de volde at se, som falstringerne forsvarede sig
bag, - imod Venderne.
Tag selv kaffe/the med. ”Gamle” gr. 4 sørger for bagværket.
Hilsen Gerner..
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Friluftsgildehal på Kråruplund.
Den 13. juni kl. 19 - inviterer Maribo-gildet til friluftsgildehal på Kråruplund, - se
nærmere under Maribo-siderne. Man møder med madkurv og drikkelse samt fæller.
Borde og stole skal man også medbringe.
Maribos friluftsgildehal er en mangeårig tradition og absolut et besøg værd. Snak om
det i grupperne og arranger noget samkørsel. I ”Gamle” gr. 4 har vi netop aftalt at
denne aften så bliver vores gruppeafskedsaften, så måske har vi et par pladser i biler
Hilsen Jane P.

KRAM og Motion.
Så gør vi det igen. - Mandag den 18. juni kl. 12-15
holder KRAM-bussen på Motionspladsen i
Doktorparken, og Hanne Kofoed fra ”Sundhed og
Livsmod” vil være parat med vejledning i rigtig brug af
modulerne. Der vil også være kaffe og kage. Forhåbentlig
vil mange benytte sig af lejligheden til at få rørt lemmerne,
snakketøjet og lattermusklerne.
Gildehilsen Birgit.

Sommerfest.
Fredag den 22. juni kl. 18.30 på Birkevej.
Vi har hver især kød og drikkevarer med og griller selv. ”Gamle” gruppe 1 sørger for
tilbehør samt kaffe og kage. Vi håber, at vi får en hyggelig aften alle sammen.
Tilmelding ”gammel” gruppevis til Lotte på tlf. 54707312 gerne senest den 19. juni.
På gensyn den 22. juni i spejderhuset.
Gl. Gruppe 1. Lotte.
Og så kunne
det da være dejligt,
hvis vejrguderne for en
gangs skyld ville vise sig fra
den pæne side ………
SE HER – NYT – NYT –NYT :
Sakskøbing Gildets Naturgruppe.
Invitation til kommende aktiviteter.
Mandag den 27. august 2012 kl. 19.00
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Gåtur i Haveskoven. Vi mødes ved Krenkerup på P-pladsen ved vægterboligen.
Sammen med en guide, går vi en tur i Haveskoven. Medbring
hvad du har lyst til at indtage, når vi holder en lille pause.
Tilmelding ikke nødvendig.
Har du brug for transport til Haveskoven?
Kontakt Anne-Birthe på tlf. 21287868.

Lørdag den 13.10.2012 kl. 11.00
Besøg på Geocenter Møns Klint.
Stengårdsvej 8, 4791 Borre.
Vi mødes ved Geocenteret senest kl.11.00.
Samkørsel kan aftales fra Sakskøbing.
Der vil blive bestilt 1 times guide til udstillingen.
Pris: Indgang 115.kr. pr. person + ekstra for guide.
Hvis vi bliver mere end 10 kan vi komme ind for 100 kr. pr. person.
Guide pr. gruppe 500 kr. for 1 time.
Der vil i øvrigt være mange gratis tilbud om oplevelser, da det er weekenden op
til efterårsferien.
Medbring mad og drikkevarer, som vi skal indtage udendørs.
Der er cafe på stedet, hvis I ønsker at spise inde. Mad og drikke skal så købes
der.
Tilmelding nødvendig senest den 13.9.2012 af hensyn til guidebestilling.
Ring eller mail til Anne-Birthe tlf. 21287868 eller holm-rasmusen@privat.dk

Lørdag den 10.november 2012 kl. 10.00
Skovtur ved Hæsnes
Vi mødes på havnen i Hæsnes. P-plads på stedet.
Skovtur med mulighed for frisk luft i håret og hyggeligt samvær.
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Måske

også mulighed for lidt til de kreatives juledekorationer.
Medbring noget varmt at drikke og poser til naturting.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mange hilsner og på naturligt gensyn
Jonna, Michael, Gerner og Anne-Birthe
KAN I HUSKE ?????
at vi på gildetinget talte om, de matrialer som der
er til rest ved Kreativ Gruppes nedlæggelse ????.
hvor kunne tingene opbevares?????
Jeg har ikke rigtig fået nogen tilbagemelding.......
Det er sådan, at jeg meget gerne vil af med tingene,
hvad gør vi??????.
Værelse som gennem de sidste mange år har
været brugt til opbevaring, trænger til "en kærlig hånd",
og vi skal bestille maler, men.....men hvornår......
Håber at at få en tilbagemelding....
Gildehilsen Hanne J.
54705954.

Sct. Georgsgildehallen (ref.)
Den 23. april, en god aften med dejligt samvær. Der var indsættelse af ny
gildemester Jannie Johansen, da Jørgen Lohse havde valgt at stoppe efter
fem år på posten. Vi hørte Sct. Georgsbudskab og dannede kæde med
aflæggelse af gildeløftet. – I eftergildehallen fik vi en meget lækker anretning.
Lotte. Gl. grp. 1
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