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Ja så må I selv fortsætte.  

Børnene leger ude om aftenen, deres glade og kåde stemmer, blander 
sig med fuglenes stemmer, man holder lige snak med forbigående, vi 
skal jo se børnene spille bold, og lege sammen.  

Ja selv vi ældre bliver i godt humør af de glade børneråb. Det kribler i 
fingrene og værker i fødderne, ikke for at luge eller anlægge endnu et 
bed, nej børnenes leg og en spejder der kommer forbi.  

Det er naturen der kalder, og vi må ud i skoven eller en tur på engen, og 
få oplevelserne af de mange dufte der svirrer rundt i naturen lige nu. 
De er meget forskellige morgen, middag og aften.  

En dag hvor en stille regn blander sig, tænker man tilbage på sin spej-
der tid, gennem barndom og ungdom, siden tropleder i den bedste trop, 
og havde knap givet det videre, da man stod der fra Sct. Georgs gildet 
med sine udfordringer i de mange spændende grupper og opgaver. 

Det har været en spændende tid med mange udfordringer som jeg ikke 
ville havde været foruden, og jeg forventer meget i grupperne mange 
år endnu. 

Kjeld, 1. Gilde 

 

Stafetten sendes videre til:  Inger Albrectsen, 2. Gilde 

Stafetten 

Det er forår. Alting klippes ned 

Der beskæres i buskadser og budgetter 

Slut med fordums ødselhed 

Vi begynder at træne til skeletter 
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 2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Tur til Unewatt – Landskabsmuseum - Lørdag d. 4. juni 2016 

Vi mødes kl. 13:00 på P-Pladsen (se 
ovenfor). 

Landschaftsmuseum Unewatt 
Unewatter Straße 1a 
24977 Langballig 
Telefon 0 46 36 - 10 21 
info@museum-unewatt.de 
Hans Jørgen vil være guide på turen, og han har lovet at tale Dansk, så de fleste vil kun-
ne forstå hvad han siger!   
 
Kl. ca. 15 vil vi indtage kaffen på kroen ” Landhaus Unewatt” – hvor der serveres hjem-
melavet kage.  (selbstgebackenem Kuchen und einer guten Tasse Kaffee) 
 
Prisen for hele herligheden bliver ca. DKK 100,- (indgang, kaffe og kage = € 10,-) 
Kontanter i Euro er bedst – hvis muligt. 
 
Vi foreslår at I selv sørger for samkørsel hvis I ønsker det. 
Tilmelding senest torsdag d. 2. juni til: 
Susanne Lange 74629227/40646438 eller kogslange@gmail.com  
 
Vi ses til en hyggelig eftermiddag – hilsen Skvallerkålene 

mailto:info@museum-unewatt.de
mailto:kogslange@gmail.com
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Sct. Georgs Gildehal 21. april 2016 

 

Gildehallen startede med fællessang, da et med-
lem af ledelsen var blevet forsinket. 

Gildehallen blev derefter åbnet, og Lilian blev 
optaget som ny gildebror. Vi hørte Sct. Georgs 
budskabet og gildemestertalen, som handlede 
om Livets Sten.  

Derefter blev Bodil indsat som ny gildemester. 
Hun afløser Ilse, som har siddet på posten i fire 
år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftergildehallen bød på kaffe/te med sandwich 
og muffins. Derefter et spil fra Grundtvigsk 
Forum: Har vi lov til det? – samtalekort med 
spørgsmål, der sætter demokrati og samfund til 
debat. 

 

Tak til radiserne for en god aften. 

Birthe, Blåbærrene 

 

 

Fællesarrangement for Grænse-

gildet Bov, 1. og 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Der inviteres til friluftsgildehal på 

Barsø m/ægtefæller: 

 

Tirsdag, den 

21. juni 2016. 

 

 

15.00 Kaffe m/hjemmebag. 

 

15.45 Rundt på øen – på 
gåben. 

18.00 serveres 

 BARSØPØLSER 

 m/kartoffelsalat. 

 Kaffe m/småkager. 

 

19.30 Gildehal v/2, Aabenraa 

  

Ca. 21.00 afgang fra Barsø.  

  

Pris: Traktement, drikkevarer 

& færge Kr. 100.-  

 

Tilmelding senest fredag, den 17.jun 

 Christen tlf.: 20 42 29 57 

 Christen@Borregaard.EU 

HUSK at oplyse hvilken færge du 
vil med!   

 Færgetider: 

12.30 – 14.00 - 15.20 – 16.20 - 17.20 

 
Velkommen på Barsø 

Barsøgruppen 

Christen 

 

mailto:Christen@Borregaard.EU
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Aabenraas Camino 

Den 11. maj drog 17 gildebrødre fra 2. Aabenraa + Bodils mand Jørgen på en dejlig van-
dring i den lyse forårsskov på vej mod Kalvø. Solen skinnede og bø-
getræerne var lysegrønne, så vi startede glade vores vandring fra 
Genner Hoel.  

Undervejs havde vi 2 stop. Først ved en gammel shelter, som Jør-
gen kendte til, og som så ud til stadig at blive brugt.  

                                                                          
Næste stop var ved et overdækket bord med bænke, hvor vi fik 
serveret Cava ledsaget af Birgits lækre grovkiks.  

Efter afsyngning af 2 sange drog vi videre op og ned af bakker, 
hvor vi kunne nyde den flotte udsigt for til sidst at ende ved Kalvø 
Badehotel, hvor der var kaffe og hjemmebagt kage.  

 

Efter at vi havde sunget endnu en sang, gik turen tilbage i biler, som arrangerende 
gruppe på forhånd havde placeret på Kalvø. 

Tak til Blåbærrene for en dejlig aften.     Ilse 

 

 

 

 

Kære gildebrødre. Ud over  at der  bliver  lavet det 
store vartegn til SL2017 lejren, så har spejderne og-
så fået en stor mulighed for at promovere lejren for 
alle som kommer og kigger på dette meget spændende og flotte arrangement.   

Men - herudover er vi fra Sct. Georgs Gilderne blevet spurgt om vi kan hjælpe med de skolearrange-
menter som vil køre mandag d. 19. juni til fredag d. 25. juni kl. 10:00 til 14:00, hvor  én klasse ad 
gangen får mulighed for at udforske billedhuggernes hemmeligheder og selv arbejde med de materia-
ler som står til rådighed i ”Woodsculpture for kids” eget telt.  

Vi skal holde opsyn og hjælpe børnene (som også har lærere med) så de får en god oplevelse, og ser at 
de ’gamle’ spejdere også er sjove og spændende at arbejde sammen med.   

Vi får en enestående mulighed for at reklamere for os selv, og samtidig gøre noget godt.   

Hvis du/I har lyst og mulighed for at være med til arrangementet, så send mig hurtigst muligt en mail 
med navn og hvilke datoer du/I kan deltage, til kuh@sl2017.dk    

Med Gildehilsen, Kurt Haugaard, Nordborg Telefon 20 11 94 17  
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75 års jubilæum 
 
 
 
Sct. Georgs Kegleklub fejrede den 14. maj 2016 sit 75 års jubilæum. 
 
Kegleklubben er en del af 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa, og blev 
startet af mandlige gildebrødre i starten af krigen, klubbens 
medlemmer er stadig alle mænd. 
  
Keglebanen var dengang placeret bag ved det der senere hed Cafe Bonnich. Indtil 1975, hvor der 
blev installeret et automatisk keglerejsningsanlæg, sørgede kegledrenge for at rejse keglerne. At 
være kegledreng var et attraktivt fritidsjob, da det ofte gav en ekstra drikke skilling, sodavand og 
kage.  
I halvfjerdserne var det Fru Thomas der stod for servering på keglebanen. I 1978 flyttede klubben 
sammen med de øvrige klubber under De forenede Kegleklubber til den nyindrettede keglebane på 
Løgumklostervej. Denne moderne bane med automatisk keglerejsning blev bygget af vor mangeårige 
gildebror og keglebror tandlæge Bruno Bleeg Jensen, som hermed løste problemet for den videre 
fortsættelse af keglesporten i Aabenraa.   
Med til at starte klubben var Bjørn Jensen (Havnens Maskinværksted), der i dag er 96 år og stadig 
deltager flittigt i alle klubbens aktiviteter. 
Igennem alle 75 år har medlemmerne mødtes hver anden mandag, hvor der er blevet keglet og raf-
let Timosjenko. 
 Jubilæet blev fejret den 9. maj på Royal, hvor keglebrødrene havde inviteret deres damer med til 

fest, en af de få aftener hvor keglekugler og raflebægeret ikke 
blev rørt. 
 
 
 
 
     Kegleklubbens storcharmør.  

Brasiliansk aften i 1. Gilde 

22 Gildebrødre og gæster var mødt til en spændende aften, hvor Maria og Carlos Man`co  tog os 
med på en rejse til Brasilien, gennem fortælling og billeder. 

Carlos fortalte han var vokset op i en familie med forældre og 2 søskende, efter endt skolegang 
ville han gerne læse medicin, men efter mange mislykkede forsøg på at komme på Universitetet, 
endte han med at læse til Ergoterapeut. 

Som 27 årig rejste han til Skotland for at arbejde på en Rudolf Steiner skole, hvor han uddannede 
sig til pædagog. Der mødte han Maria fra Klovtoft, og endte så i Sønderjylland, hvor de stadig bor. 

I Brasilien var der slaver der arbejdede i sukkerplantager, og det var under meget dårlige forhold, 
slaveriet sluttede i 1888, selv om det er slut, er det stadig de sorte, der får det dårligste arbejde. 

Når Maria og Carlo`s  i dag rejser til Brasilien, gør de det sjældent alene. Er der nogen der gerne 
vil se Brasilien, tager de dem gerne med, og en tur med dem, giver jo mulighed for vir-
kelig og se hvordan Brasilien er, og samtidig har man en med der kan sproget. 
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GILDEKALENDER 

 

Juni/Juli 2016 

 

      

 

Fra 5. april til 28. juni 2016 

Jørgensgård Skov 

Tirsdage fra kl 18.30—20.00 

Mødested: Skovens første P-Plads på venstre hånd 

Ved Jørgensgård Skovvej 

 

 

1. Juni             Spiseklub 

4. Juni              Besøg i Unewatt          2. Gilde 

15. Juni            Spiseklub 

21. Juni            Gildehal på Barsø         Fællesarrangement 

 

 

 

 

  

                            

          

 

          Inger Albrectsen, 2. Gilde fylder 60 år den 14. juni 

 

        

 
Tirsdag den 14. juni (aftentur)  

Aftentur ved Haderslev på Æ Kleinbahn og Starup He-
de Vi starter vores tur med at følge den gamle Klein-
bahn-dæmning, som tidligere gik mellem Haderslev og 
Årøsund. I Starup kommer vi forbi Sønderjyllands æld-
ste kirke bygget af frådsten. Kirken ligger idyllisk ned 
til Haderslev Fjord. Vi følger vejen forbi den gamle 
præstegård og fortsætter over Starup Hede tilbage til 
Haderslev. Turleder Yvonne.  

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. Juli 2016.  

Indlæg sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til Gildenyt@aabenraagilderne.dk 

Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for mig at få teksten uden nogen 
form for opsætning.   

 Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem. 

 REDAKTØREN                  


