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STAFETTEN 

Så kom inspirationen til mig….! 

Det var andre stafetter fra  avisomtalerne, der gav mig inspirationen: 

 

…..En stafet for livet…… 

…..DHL-stafetten….. 

 

2 arrangementer som i disse dage skaber noget medieomtale. ”DHL-stafetten” er netop 
afviklet og ”En stafet for livet” afvikles den 3.-4. september 2016. Begge store løbe-
arrangementer. Mere end 5.000 personer har deltaget i ”DHL-stafetten” i Aabenraa. Den 
omtales – udover løbe-aktiviteten – som en festival og en firmafest. Kolleger har været 
samlet, haft en fælles oplevelse og socialt samvær. Men før og efter stafetten har 6-700 
frivillige udført det praktiske arbejde for at det hele skulle lykkes.  

”En stafet for livet” indeholder det samme: Fælles oplevelse og socialt samvær. Dette ar-
rangement kræver også, at en række frivillige udfører det praktiske arbejde for at løbet 
kan afvikles. 

”En stafet for livet” har dog også et andet formål: Det er et døgn, hvor der sættes fokus på 
kræftsagen, der kæmpes sammen og livet fejres. En anledning til at mindes dem, vi har 
mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og ind-
samling i kampen mod kræft. Mere end 4 mio. mennesker over hele verden deltager i til-
svarende arrangementer. 

En kombination af motion, indsamling til forskning og behandling, socialt samvær og frivil-
ligt arbejde skaber resultater ! 

Der er al mulig grund til at takke de, der gør et stykke frivilligt arbejde for andre og for en 
god sag.  

Indenfor vores egne gilder i Aabenraa kommune har vi igen i år gennemført en sommerlejr 
på Barsø. Denne lejr kunne ikke være gennemført uden at en række gildebrødre har givet 
deres tid til gavn for børn, der ellers ikke kunne komme på ferie.  

Der er mange, der har brug for hjælp !                                                                                                             

”Der er nogen, der har brug for os. Dig og mig. I små og store ting. Nogle kan meget, 
andre kun lidt, men vi kan alle være noget for nogen! ” (citat provst Kirsten Sønderby, 
Ugeavisen den 9. august 2016). 

Jens Blohm Poulsen 1. Gilde 

 

 

Jeg giver stafetten videre til Lotte Stone Nielsen 2. Gilde 

Stafetten 
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Tilbud om en anderledes gildeoplevelse 

 

Lørdag/søndag d. 24. og 25. september 
er der Gildemesterstævne på Bygholm Park-
hotel i Horsens. 

 

2. Gildes Spejderkasse vil være til stede om 
lørdagen for at sælge bluser. 

 

Da Bodil er den ene af gruppens medlem-
mer, og hun er gildemester, bliver der brug 
for en vikar, som sammen med Kirsten kan 
stå i Spejderkassens bod. 

 

Mon der er nogen i gildet, der kunne have 
lyst til at deltage?  

 

Vi skal køre hjemmefra ret tidligt, så vi kan 
åbne boden, inden stævnet åbnes.  

Der vil være travle stunder, når der er pau-
se i stævnet og stille, når stævnet er i gang. 

 Man møder gildebrødre fra hele landet, 
man kan hilse på landsgildemesteren og an-
dre fra landsgildeledelsen. 

 

For at holde udgifterne nede har vi selv 
madpakke med. 

 

Kontakt Kirsten, hvis du er inte-
resseret.  

Tlf.  5121 0022 eller  

kirstenogtroels@s32.dk 

 

 

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Kegleklubben Sct. Georg  

 

Gildebrødre med ledsagere i Aabenraa Gil-

derne inviteres  

Til Gildehal i  

Spejdergaarden Rødekro 

Tirsdag den 20. september 

2016 kl. 19.00. 

 
Efter gildehallen vil vi høre om 
en flygtnings første oplevelser 
i Danmark. Om at komme til et 
land, hvor solen ikke varmer 
jorden op. Emile Djonga fra 
Congo var hurtigt selvforsør-
gende og har modtaget Inte-
grationsprisen. 

Efter hans indlæg serveres der 
kaffe/te med brød til.  
 

 

Tilmelding senest 16. september 
2016 

Til Christen tlf.: 2042 2957 / 

mail: Christen@Borregaard.EU 

 

Kegleklubben Sct. Georg – Christen 
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Fellowship-dagen 2016. 
Som det fremgår af forrige "Sct. Georg"" så er året 2016 helliget det store hjælpearbejde på Hai-
ti.  

Det er spejderne, som også står for nogle skoler, der endnu ikke er kommet ovenpå efter den store 
katastrofe. 

 
Her i distriktet afholder vi Fellowship-day mandag den 24. oktober 2016 i Vojens.   

Nærmere kommer fra distriktets annonce her i bladet.  

Der vil komme en af de mange hjælpere fra Danmark, som var med til at hjælpe derovre lige efter 
jordskælvet. 

  
For at hjælpe yderligere er der fremstillet et antal små gildenåle, lig de lyseblå fra 
jubilæet, men nu er de med grøn baggrund.  

Gildenålene koster 25,- kr. og kan bestilles hos mig via e.mail.  

Når nålene kommer vil jeg give besked til køberne, så de kan afhente og betale hos 
mig.  

Sidste frist for bestilling er 01. september 2016. 

 
Med gildehilsen Kirsten Nærum, 1. Aabenraa, kimon@mail.tele.dk.  

 

 

 

Se den lille stær – 

Forhåbentlig får vi mange stære at se, når Pragtstjernerne i 2. Aabenraa inviterer til Sort Sol den 

Tirsdag den 4. oktober 2016.  

 

Vi kører i egne biler til Tønder og mødes ved Mac Donald kl. 17.30. Forhåbentlig får vi set rigtig 

mange stære gå til ro, men vi kan desværre ikke udstede nogen garanti. 

Da det godt kan være koldt i oktober, skal I huske at medbringe varmt tøj og evt. siddeunderlag. 

 

Når vi har nydt synet af stærene, kører vil til et hyggeligt spisested i Aventoft, så af hensyn til bord-

bestilling, vil vi bede jer tilmelde jer til Ilse, tlf. 21 44 37 78 eller ilserosgaard@mail.dk senest 

fredag den 30. september. 

 

Pragtstjernerne 

mailto:ilserosgaard@mail.dk
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Her er et referat fra årets lejr på Barsø—skrevet af en af deltagerne Sonia Amiri på 9 år: 
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           Udflugt til Åbæk den 17. august 2012 

 

 

Pers Stjerner havde allieret sig med et pragtfuldt sommervejr da vi mødtes ved Åbæk hytten til 
en aften med spejderaktiviteter. 

Vi skulle på et spejderløb langs med vandet og i skoven, og efter at ”patruljerne” blev dannet 
drog vi afsted. 

Undervejs skulle vi finde seks poster med forskellige opgaver. Vi skulle fremstille et dyr af na-
turmaterialer, skrive to vers til melodien om Ole der sad på en knold, afveje 100 g Indlandsis, 
bære vand hjem til hytten i et sugerør, fabrikere et boldnet af lakridssnøre og finde naturting 
der startede med S. Spændende og sjove opgaver, som alle kastede sig over med krum hals, sam-
tidig med at vi nød den skønne aften langs fjord og i skov. 

Tilbage ved hytten blev resultaterne af vore anstrengelser bedømt af de 
strenge dommere, og det var tydeligt at se at alle grupper havde lagt megen 
sjæl og fantasi i at løse opgaverne. 

Dernæst gik vi ned til vandet, hvor der var tændt et fint bål, og vi nød kaf-
fen og hjemmebagen og sang lejrbålssange samtidig med at månen steg op 
og spejlede sig i det stille vand.  Vinderne af løbet blev kåret, og vi dannede 
kreds i måneskinnet med udsigt ud over fjorden.  

En skøn og meget stemningsfuld spejderaften  

 

Referat: Henrik (Nordstjernerne) 

  
Stemnings - 

billeder  

fra  

Barsøgruppens  

sommertur 
2016 

til Kappeln og 

Arnis 

Et besøg værd 
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GILDEKALENDER 

 

September 2016 

 

      

 

Fra 2. august til 27. september 2016 

Ribe-Søst Skovene 

Tirsdage fra kl. 18.30—20.00 

Mødested:  Skovens P-Plads ved 

Ravnholt, sidevej til Løgumklostervej 

 

 7. september spiseklub 

 8. september Fødselsdagsgildehal 2. gilde 

20. september Gildehal 1. gilde          

21. september         spiseklub 

 

           

 

                 

         

                                   Per Hansen, 2. gilde fylder 80 år den 13. september 

 
11. – 14. september (vandrerejse) 

 

Vandrerejse ”Limfjordens Perler  

Turledere Troels og Kirsten  

 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20.september 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                  


