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  GildeNyt 
1 .  o g  2 .  S c t .  G e o r g s  G i l d e  A a b e n r a a  

Nr. 1 1 8  Januar 2017  

Sct. Georgs 

Gilderne 

I Danmark 
 

 

 

1. Gilde 

Gildemester 

Anne Marie Vagnsø 

Vestertoft 8 

6230 Rødekro 

2024 8384 

amvagn@hotmail.com 

 

 

 

2. Gilde 

Gildemester  

Bodil Steenberg 

Østerløkke 4 

6200 Aabenraa 

7462 8788 / 2966 9387 

osterlykke4@gmail.com 

 

Redaktør 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609  

gildenyt@ 

aabenraagilderne.dk 

 

Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

 

Stafetten 

 

Traditioner. 
 

Vi har lige fejret jul med alt, hvad der er af traditioner omkring den. 
Nytåret har også sine traditioner med skyderi og fyrværkeri, og sådan er det 
hen over året. Så kommer kyndelmisse, fastelavn og påske. 
 - Når vi når midsommer tænder vi bål og sender heksen til Bloksbjerg, og så-
dan kan vi blive ved med gode danske traditioner. 
 Andre lande har andre traditioner, og nu er vi ved at være fremme ved den 
tradition, jeg vil fortælle om: 

 
Pers Awten 

 
hedder den på dansk, Biikebrånen på nordfrisisk og er netop en frisisk folke-
fest med bål og båltaler, noget lig vores Sct. Hans. Den fejres hvert år den 21. 
februar - blandt andet ved den sønderjyske vestkyst. Her arrangerer Tønder 
Grænseforening og Højer Lokalhistoriske Forening i fællesskab Pers Awten. 
I gildekalenderen står der, at vi har gildeaften denne aften, og 3-
mandsgruppen har i sinde at indbyde til Pers Awten ved Emmerlev Klev med 
efterfølgende kaffebord på Hohenwarte. Selvfølgelig vil der blive arrangeret 
samkørsel, men det kommer alt sammen i Gildenyt til februar. 
 

 
Biikesang 

 
Kom vi vil tænde bål 

Lad os ånderne bortjage 
Fortidens ånder vi vil fordrive 

Ånderne vi vil bortjage 
Ud i natten ånderne vi sende. 

Et biikebål så lyst som dagen vi vil tænde. 
De kommer enkeltvis eller i hobetal, 

Ånderne vi vil bortjage 
                        Vi driver dem bort og ud i mørket. 

                     Frisisk vil vi være og forblive! 

 
Sæt x i kalenderen den 21. februar 2017 allerede nu! 

 
Nytårshilsen fra 3-mandsgruppen 
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Nytår i spejderhuset 

 

Torsdag d. 5. januar kl. 19 samles 2.gilde og glade gæster i spejderhuset i Stubbæk for at 
fejre det nye år. 

Efter en festlig velkomst vil vi opleve gildehallen med dens højtid og opløftende ord og sange. 

 

I eftergildehallen retter vi opmærksomheden mod spejderhuset og dagliglivet i gruppen.  

Finn og sikkert flere fra gruppen fortæller os om spejdernes dagligliv, Årets gang og større 
perspektiver i gruppens arbejde. Og vi spørger videre ind til en god snak om spejderliv 2017 
og vores fællesskab med spejderne. 

Når vi kan løsrive os fra det emne, venter bordet med pålægsboller, glas og kopper – og sange. 

 

Tilmelding snarest og senest d. 3/1 til Knud og Susanne, tlf.2129 7385 – kogslange@gmail.com 

 

                                                                                             Nordstjernen 

 

  

83-års fødselsdagsgildehal i 1. gilde 

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 18.30 

i Spejdergården, Rødekro 
 

Kom til en festlig fødselsdagsgildehal (gæster er velkomne) med rig mulighed for at ønske gildevenner et 
godt nytår. 

Aftenens program: 

Vi starter med et kort ekstraordinært Gildeting. Se separat indkaldelse i Gildenyt. 

Fødselsdags-gildehal v. Gildeledelsen 

Eftergildehallen står i snapsens tegn. Der serveres sildemadder, øl og snaps samtidig med at snapse-kender 
Ralf Conradsen fortæller om kryddersnapsen, dens historie og fremstilling. 

Tilmelding til Rikke og Peter på tlf. 21777322 eller mail pa@sjhallen.dk senest den 12. januar 2017. 
 

Gildehilsen 

Stifindergruppen  

  

mailto:kogslange@gmail.com
mailto:pa@sjhallen.dk


GildeNyt Side 3 118 januar 2017 

 

 

 

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa  

indkalder til extraordinær gildeting 

Tirsdag, den 17. januar 2017  

I Spejdergården 

Rødekro kl. 18.30 

 
Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent / referent 
2. Vedtagelse af salg af Barsø-

huset. 
3. Eventuelt 

 
Gildeledelsen 

Anne-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

KÆRE VENNER i Barsø Børne sommerlejr grup-
pe. 

Tusind tak for den flotte julebuket som Bodil og 
Helle kom ud til mig med. 

Det varmede så dejligt, at så mange har tænkt 
på mig. 

Operationen er gået godt, og bortset fra et hul 
i maven og et sår der skal have tid til at hele, 

har jeg det almindeligt godt. 

Jeg har jo en dejlig ”sekretær” til at varte mig 
op. 

En rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes I alle 

 

Ruth og Kjeld 

 

 

11 feststemte gildebrødre var mødt op til dette års Julekøkken på Felsted Skole.  

Først blev den værste rumlen i maveregionerne dysset ned med en spegepølsemad, og så gik vi til gry-
derne.  

Aftenens menu bestod af fire retter, så vi blev delt op i fire grupper til kokkerering samt en gruppe til 
borddækning og kaffebrygning.  

Første ret var juleappelsinsild, derefter fiskefilet med hele svineriet (se bil-
ledet).  

Så kom andebryst med waldorfsalat, efterfulgt af kaffe med vafler og inge-
færkager.  

Ind imellem sange og små skarpe.  

 

En dejlig aften, en dejlig menu, og ingen  

gik sultne fra bordet.  

Tak til Nordstjernen for et fint arrangement. 

Birthe 

 

Julekøkken onsdag den 7. december 2016 
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GILDEKALENDER 

 

Januar 2017 

 

      

 

Fra 8. januar til 26. marts  

Jørgensgård Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: Skovens første P-plads på 

venstre hånd ved Jørgensgård Skovvej 

  

5.1.               Nytårsgildehal      2. Gilde 

11.1.               Spiseklub 

17.1.              Fødselsdagsgildehal  1. Gilde 

25.1.                       Spiseklub 

 

 
Lørdag den 21. januar (formiddag og eftermiddag) 

Årsmøde i Dams Gård i Feldsted 

Vi går en frisk tur i Gråsten Skov, hvorefter vi kører til Damms 
Gård. Her drøfter vi livet i vores naturlaug, ser billeder fra årets 
gang og ser på regnskab, kontaktpersoner og ledelse. Ideer og 
forslag behandlers. Herefter nyder vi frokosten sammen. 

 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20.januar 2017.  

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                  

 

Rigtig godt nytår  


