Gildeledelsesmøde, den 31.maj 2022
I Gildeborgen: Tilstede var Bjørn, Camilla, Lis, Susanne og Kirsten B.
Tilbageblik:
Udflugten til Als: Alle synes det var en meget fin, god og vel tilrettelagt tur, og vi var enige
om, at fortsætte med samme koncept næste år, selvfølgelig med en anden rute. Camilla vil lave et
samlet regnskab når hun får indsamlet alle bilag.
Leo Nielsens bisættelse: Her var en fin deltagelse fra 10. gilde og vi fik sagt pænt farvel til Leo.
Nye grupper:
Igen: Vi har lavet grupperne så godt vi kan og taget hensyn til, at grupperne kan blive
funktionsdygtige, med den alder vi nu engang har, vores gennemsnitsalder er over 75 år. Vi har,
så vidt det er muligt, taget hensyn til, hvem der ikke har været i gruppe med hvem, de seneste år.
Ligeledes har vi taget ønsket til grupperådsmødet, i efteråret 2021, til efterretning og taget hensyn
til deres henstilling om, at grupperne ikke må være for store, men de skal jo også kunne fungere.
Fremover:
Friluftsgildehal, den 14. juni i Gildeborgens Have
Arrangerende gruppe har arrangementet godt på plads
Susanne skal indsættes som faneherold
Lige umiddelbart efter gildehallen vil den nye gruppefolder blive omdelte, således, at Camilla
uddeler til den gamle gruppe 1 og 2 og Kirsten deler til den gamle gruppe 3 og 4.
Vi håber på godt vejr.
Sommerfest:Den 22. juni i Gildeborgens have: Der er ikke en endelig invitation ude, det vi ved er,
at der vil være underholdning og maden vil være uden beregning. Drikkevarer for egen regning. I
vil hører nærmere, når vi ved noget.
Urtehaven:
Lis har fået svar fra stort set alle, og vil snarest lave en vagtplan.
Fødselsdagsgildehal i august måned:
Her skal Leif Nielsen optages som væbner.
Datoer:
Som bestemt af den gamle Gildeledelse holder vi ikke oktober Gildehal i 2022, men
støtter fællesarrangementet i Dis–regi, som er hver andet år. Se dato i folderen.

Vi har til gildemødet i februar måned 2023, sat datoen vakant, da der givet vis vil blive et fælles
arrangement, som vi vil støtte op om.
Der er PT ingen i 10. gilde der skal fejres
Aktivitet i grupperne:
Mere aktivitet og ikke så meget snak om gamle dage.
Se ”Kulturnat” på nettet og få gode ideer. Mange ting er gratis, f.eks. gåture for at se på
gavlmalerier, foredrag i de mange sognegårde. Der er et rigt udvalg.
Med hensyn til julemarkedet i klosteret, hvor vi havde budt ind på en børnebod, har vi ikke hørt
noget.
Gildeledelsesmøder fremover:
Herolderne vil blive indkaldt når der er behov for dem, og ellers ca. hver anden gang.
Landsgildets opfordring:
Alle har en historie.
Her var tiden vist gået, så
På gildeledelsens vegne, den 1. juni 2022
Mange hilsener
Kirsten, kansler

