Gildenyt

Sct. Georgs Gildet i Hammel
september 2021

Lilli Sørensen
Efter nogle års ophold på Tinghøj sov Lilli stille ind den 10. august 2021.
Lilli blev optaget i gildet den 9. november 1971 og var tæt på at kunne fejre
50 års jubilæum. I perioden 1973 til 1977 var hun stavherold, og 1981 til 1984
bestred hun hvervet som kansler.
I flere år var hun samtidig aktiv leder for HammelUglernes ulveunger.
Spejdertiden – men især årene i gildet – betød rigtig meget for Lilli og ud over
aktiviteterne i gildet i Hammel, nød hun meget at være med på Naturlaugets ture,
både her i landet og rejserne til udlandet.
Æret være mindet om Lilli Sørensen
Birgit og Leif

Kirsten har bedt os sende takkeord:
”Tak for blomster til Arne´s begravelse.”
Hilsen Kirsten Gammelgaard

Gildehal i konfirmandstuen Anbækvej 5, 8450 Hammel.
Tirsdag, den 7. september 2021 kl. 19:00.

Efter gildehallen skal vi høre om Julemærkehjemmet i Hobro.
Der serveres et let traktement. Pris kr. 75,00. Betal med MobilePay eller aftalte
kontanter (Vi har ikke byttepenge). Medbring selv kaffe og bestik.
Gruppevis tilmelding til Leif på mail blvn@fibermail.dk senest den 1. september 2021.
Mange gildehilsner og på gensyn den 7. september 2021.
Gruppe 1

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde
Kære Gildebrødre
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles
Fellow Ship Day 2021, i år forestår Østjysk Distrikt arrangementet.
Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 18. 30 i Kirkecenter Højvangen,
Mallingsgårdsvej 3 8660 Skanderborg
Kl. 18,30 Ankomst, betaling og vandrehal
Kl. ca. 18,45 velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses.
Kl.ca, 19,15 Smørrebrød, vin, øl og vand
Kl. ca. 20,00:Foredrag ved Forfatter Annette Jakobsen: Hvis suk
var luftballoner…. Historien om de tyske flygtninge i lejren ved
Gl. Ry 1945 -48(desværre gentager historien sig igen år 2021)
Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til.
Kl.ca. 22,00 Aftensang og tak for i aften
Pris for denne aften er 100,00 kr. excl. Drikkevarer, (Øl, vand, vin)
Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i eget distrikt:
Helle Kristensen, mail: hellekatrine@mail.dk , tlf. 23 64 52 06
Karen-Bodil Ravn mail: karen-bodil@outlook.dk tlf. 25 36 34 91
senest mandag d. 18. oktober 2020
Vi ser frem til en rigtig god aften med Gildehilsen
Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt

Kære gildebrødre
Nu ser det ud til, at vi kan afholde gilderådsmøde, og vi har sat datoen til den 16. november 2021 kl. 19.
I den anledning beder vi jer i grupperne drøfte emner, områder osv. så vi kan få en debat til gilderådsmødet.
Send jeres input via gruppelederen pr. mail til gildemesteren jkronvold@mail.dk inden 2. september.
Vi vil herefter udsende dagsorden til gruppelederne.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
Jytte GM

Fødselsdage
september
5. september

Birgit Lindhardt Nielsen

5. september

Bodil Taankvist

25. september

Birgit Vestergaard Nielsen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
7. september: Gildehal i Konfirmandstuen
9. – 12. September: Hestemarked
25. – 26. September: Landsgildeting i Middelfart

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10- 2021 er
d. 25/9 2021.
Indlæg sendes til Carsten

