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Gruppe 1 inviterer til sommerafslutning mandag den 15 juni 
kl. 18.00. 
 
På grund af corona bliver afslutningen helt 
anderledes en den plejer. 
 
Denne gang skal man selv medbringe alt det man skal bruge 
til hyggen, det være alle drikkevarer også kaffe, hvad man 
skal fortære, samt bord og stole. Der bliver ingen grill denne 
gang. Borde og stole anbringer vi i en rundkreds, på denne 
måde overholder vi gældende retningslinjer. 
 
Vi håber på godt vejr, for alt skal foregå udendørs og i tilfæl-
de af regn aflyser vi afslutningen. 
Der er ligeledes ingen tilmelding, man kommer hvis man har 
lyst til hyggen, vi håber da at se alle. 
Vi håber ligeledes på forståelse for overnævnte. 
 
På gensyn og med gildehilsen 
Gruppe 1. 
 

Sommerafslutning 
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Kære gildebrødre 
Det er en særlig tid vi lever i for øjeblikket – vi sidder hver for 
sig og har ikke måttet mødes som vi plejer. Det føles sært at 
omgangen med familie og venner er stækket, men det lysner 
forhåbentligt lidt her hen over sommeren.  
Som det fremgår af disse sider, indbydes der til sommeraf-
slutning på en lidt anden vis en vi plejer, men det er mit håb, 
at I har lyst til at ses under de vilkår, der nu er tilrådelige, så 
vi kan ønske hinanden en god sommer og så forhåbentlig 
starte på et mere normalt gildeår i august. 
Så forhåbentligt gensyn 
 
Med gildehilsen 
Preben 
gm. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Opslagstavlen 

Plan for græsslåning: 
Uge 24:Hans Christan 
Uge 25:Leo 
Uge 26:Preben 
Uge 27:Niels Jørgen 
Uge 28:Hans Christian 
Uge 29:Leo 
Uge 30::Preben 
Hvis man er forhindret, finder man selv sin afløser. Leo 
sørger for benzin. 

 



  

Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

24.8.  Startopmøde Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Ledelsen 

 
Juni: 
24.: Leo Sørensen 
Juli: 
14.: Signy Svare Winther  - 70 år 
August: 
1. Inger Hansen 
2. Tommy Pedersen—70 år 
3. Marianne Sørensen—70 år 

Distriktet har måtte aflyse eller udsæt-
te en del arrangementer. Vi ser frem til 
nedenstående arrangementer så sæt 
ved: 
D. 7.. Oktober: Afslutning på Gønger-
 nes Højskole 
D. 27. Oktober: Fellowship Day i Vording-
 borg (Læger uden Grænser) 
D. 7. november: I-dag i Haslev. 
Der kommer indbydelse snarest hertil. 
Rigtig god sommer! 


