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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 

I sommer fik vi vores første oldebarn. En stor glæde, der giver stof til eftertan-
ke. Han bliver nok mindst 70 år gammel, så er vi fremme ved året 2086. Hvor-
dan ser verden mon ud til den tid? Har vi passet godt nok på Jorden, så der sta-
dig er mulighed for et godt liv? 

Da vi fik vore børn, tænkte vi vist ikke så langt. Da børnebørnene kom for 20-
30 år siden, var der nok en stille røst, der begyndte at hviske om en tvivl på, 
om vi kunne efterlade verden i god nok stand til dem. Men 2086?  

 

Jeg kom til at tænke på den tale, som den indianske høvding Seattle holdt for 
den amerikanske præsident i 1855. Jeg tager et uddrag af den. Den gamle høv-
ding ser på jorden, på naturen og spørger:  

 

”Hvordan kan du sælge Himlen? Hvordan kan du eje regnen og vinden? Hør, 
hvad min mor fortalte mig! Alt på jorden er helligt, hver eneste grannål, hver 
eneste søbred, hver eneste skygge i de mørke skove, hver eneste eng, hver ene-
ste guldsmed. 

 

Hør, hvad min far fortalte mig! Vi er en del af jorden, og hun er en del af os. 
De duftende blomster er vore søstre. Bjørnen, hjorten og den store havørn, 
alle er de vore brødre. Bjergtoppen, sletten, hestene, alle er de vor slægt. 

 

Hør, hvad mine forfædre fortalte mig! Floden er min broder, den stiller vor 
tørst, den bærer kanoen, den nærer barnet. Vi må vise vandet samme venskab, 
som vi viser vore andre brødre. 

 

Hør min bedstefars stemme! Luften er kær, den deler sin styrke med alle dem, 
der giver liv. Vinden gav mig mit første vejr og tog til sidst mit sidste suk. 

 

Hør min bedstemors stemme! Lær dine børn det, du selv har lært. Jorden en 
vor mor, vi er jordens børn. Hvad vi gør mod Moder Jord, gør vi også mod 
hendes børn. 

 

En ting ved vi: Alt der er skabt hænger sammen, alt er et blod. Vi skabes i et 
net. Vi er blot en tråd i dette net. Alt hvad vi gør ved dette net, gør vi ved os 
selv. 
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Gem landet, luften og vandet til jeres børnebørns børn. Elsk Jorden, som vi elskede hende.”  

Citat slut. 

 

Der er mange usikkerheder omkring talen, måske har høvdingen ikke formuleret sig helt så flot, som 
eftertiden kender talen, men grundideen er tankevækkende. Vi kan bruge den. 

 

Vi må støtte de kræfter, der i vores tid arbejder på at ændre den tankegang og de ideer, der blindt vil 
udnytte Jorden ressourcer. Vi skal være glade for, at nogen lægger kræfter i, at områder i Danmark 
lægges ud som nationalparker. Vi skal være stolte af, at vi har et naturområde i vores land, som 
Unesco har udlagt som verdensarv. Det giver håb om, at vi bevarer noget til de fremtidige generatio-
ner. Lad os håbe, at ingen finder på at ”rulle ” den afgørelse tilbage. Vi skal glæde os over, at vind-
mølleparker på havet mindsker CO2 -udslippet. Vi er nødt til at affinde os med, at mange ting bliver 
dyrere som følge af, at forureningen skal mindskes. I det små kan vi hver for sig agere så miljøbe-
vidste, som det er muligt.  

Vi vil jo vore børn, børnebørn og børnebørns børn det bedste. 

 

Kirsten Olesen 2. Gilde 

Stafetten sendes til: Edith Ankjær, 1. Gilde 

 
 

 

Planlægningsmøde 

2. Gilde 

Mandag den 6. februar 2017 

Kl. 19.00 

I 

Spejderhuset Stubbæk 

 

Læg hovederne i blød og kom med gode ideer 
til aktiviteter i 2017/18 

 

Tilmelding Senest den 2. februar 2017 

 til Henrik Posselt 

                  mail: langlokke@bbsyd.dk    

     tlf.     30295674 

 

 
 
 
 
 

 
20  års fødselsdag 

 
Grænsegildet fylder 20 år og i den anledning  

 
inviterer 

vi til fødselsdagsgildehal 
 

 torsdag den 23. februar 2017 kl. 18.30 
 

i Barak W7 i Frøslevlejren. 
 

I eftergildehallen vil Lars Olesen fra Toftlund 
fortælle om en gåtur fra Toftlund til Østrig. 

 
Der vil blive serveret en fødselsdagsmenu og 
øl/vand og vin kan købes til rimelige priser. 

 
Bindende tilmelding:   

Hans Henrik på tlf.61121674  
eller mail hanshenrik@galle.dk 

senest den 19. februar. 
 

På Di Ni`s vegne 
Hans Henrik 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
mailto:hanshenrik@galle.dk
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Pers Awten. 
 
 
Som fortalt i sidste Gildenyt indbyder 3-mandsgruppen jer til at deltage i Pers Awten ved 
Emmerlev Klev og på Hohenwarte tirsdag den 21. februar kl. 19. 
Aftenen er som nævnt arrangeret af Grænseforeningen i Tønder sammen med Højereg-
nens Lokalhistoriske forening. 
 
Der er båltale ved Claus Melbye fra Vadehavscenteret i Vester Vedsted. 
Det foregår jo udendørs, så vi anbefaler, at man klæder sig varmt på! 

 
Derefter er der kaffebord og samvær på Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer, hvor 
Claus Melby vil tale om: 

Vadehavet 2017 
 

Vi mødes på parkeringspladsen ved ”Under sejlet”, hvor vi fylder bilerne. 
Afgang kl. 17.45 
 
Tilmelding så hurtigt som muligt og senest den 15. februar til: 
  
Helle: tlf.23 65 04 92, mail: sonnichsen@bbsyd.dk 
 
Ulla:   tlf.22 17 16 87, mail: ullajensen@webspeed.dk 
 
3-mands gruppen 

 
Referat 

 

Så startede år 2017 for 2. Gilde med en nytårsgildehal med champagne og kransekage. Vi var ca. 20. Som sædvanlig blev 
fanen rullet ud af Arne mens vi sang. 

Troels sørgede for dejlig musik med Sønderjyllands Symphoniorkester. 

Der var besøg af 2 spejdere fra Ensted gruppen, som fortalte om livet som spejdere dengang. Vi kunne stille ?-mål under-
vejs. Fik en god diskussion om forskellen på spejderarbejde                                                                                                                                                                                                  

Spejderarbejde den gang og nu, hvor der bliver færre spejdere. En skam. Børn og unge har godt af at opleve naturen og 
andre ting bla. det gode kammeratskab, der findes blandt spejdere. 

Henrik læste 5 min. for Sct. Georg men kunne ikke finde sine papirer, men det gik også fint uden. 

Lotte læstegildeloven op 

Så gik vi over til kaffen med pålægsboller og noget pragtfuldt kransekagekonfekt bagt af Susanne. Jeg spiste vist mindst 
10. Øv for en karakter. Men de var pragtfulde. 

Som noget af det sidste, inden fanen blev rullet ind, fik jeg til opgave at skrive referat af aftenen. Fin aften. 

 

Med spejderhilsen   

Helle P  

mailto:sonnichsen@bbsyd.dk
mailto:ullajensen@webspeed.dk
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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa  indkalder til Gildeting    

   Tirsdag, den 21. marts 2017 

  

  

  Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til gildemesteren senest  

den 17. februar 2017.  

    Dagsorden, tid, sted og tilmelding kommer i GildeNyt for marts.  

   

  Gildeledelsen   

  

Dagsordenen for gildetinget er: 

1. Valg af dirigent                       7. Valg af gildeledelse, 

2. Valg af protokolfører                                                gildemester, -kansler og -skatmester 

3. Gildemesters beretning                                         8. Valg af suppleant for hvert ledelsesmedlem 

4. Det reviderede regnskab                                       9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

5. Indkomne forslag                                                  10. Beretning fra gildegrupper, arbejdsgrupper  

6. Budget og kontingent for indeværende år.                  og evt. udpegning af medlemmer til grupper           

                                                                                       11.  Eventuelt 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på gildetinget skal være gildeledelsen i hænde senest torsdag den 16. fe-
bruar 2017 

 
Tilmelding til Gildetinget vil fremgår af næste Gildenyt 

 
Gildeledelse 

2. Sct. Georgs Gilde i 
Aabenraa 

Indkalder til   

 

Gildeting 

Mandag den 20. marts 2017, 
kl. 19.00 



GildeNyt Side 5 119 februar 2017 

 

 

Info om salg af Barsøhuset. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aftenen før ekstraordinær gildeting om salg af Barsøhuset kom der henvendelse til gildeledelsen i 1. 
gilde fra Helle & Søren Svennesen bosiddende på Barsø. 

Det var et notat fra dem om deres tanker i forbindelse anvendelse af huset, udarbejdet sammen 
med Økologisk Landsforening i Åbyhøj. 

Efterfølgende er de blevet bedt om at komme med et oplæg om anvendelse af huset samt evt. over-
tagelse af det. 

Salget, som var betinget af godkendelse på det ekstraordinære gildeting, blev herefter udsat.  

Gildeledelsen 1. gilde 

 

De borte ting 

 

Når tingene på 

Deres skrivebord 

er blevet en smule 

blandet, 

Og der er et  

ærgerligt stykke papir 

De ikke ved  

hvor er landet -  

Så lok det frem  

ved at lade som om  

De leder efter 

et andet! 
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GILDEKALENDER 

 

februar 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 

  

6. februar           planlægningsmøde  2. gilde 

8. februar           spiseklub 

21. februar          gildemøde           1. gilde          Pers Awten 

22. februar                spiseklub  

 

 Lørdag den 25. februar (eftermiddagstur) 

 Vintertur langs Nordsiden af Haderslev Fjord Vi starter vores tur i bun-
den af Haderslev Fjord, går langs med det gamle havneanlæg som nu 
er ændret til moderne beboelses byggeri. Vi kommer forbi et af Hader-
slevs nye vartegn, den nye Street Dom. Vi fortsætter vores tur langs 
med fjorden med udsigt til Starup Hede og Starup Kirke. Vi går på 
noget af den gamle Klein Bane, igennem skov og retur langs med et å 
løb inden vi igen kommer ned til Fjorden og følger den retur. Turen er 

ca. 6 km.  

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

    Vi siger tillykke 

12.01.2017  Lis Poulsen  1. Gilde 60 år 


