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Stafetten 

At rejse er at leve….. 

Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. 

Det er dejligt at rejse, men H. C. Andersens udsagn synes jeg skal have et par 
tilføjelser. 

Da H. C. Andersen rejste var tiden en ganske anden. Det var rejser der tog  m e 
g e t  l a n g  tid. Jeg mener også at hr. Andersen havde det med at opholde sig 
lang tid på slotte og herregårde. Han var svær at komme af med. Måske var det 
rejsen han gruede for, måske havde han det for godt i det fremmede? 

At rejse er dejligt - dejligt at opleve nye steder, men også at komme hjemmefra. 
At komme ud af den daglige trummerum.  

Som pensionist er det vigtigt at have noget ”at stå op til”. Du skal selv holde dig i 
gang. Finde de ting der giver dig glæde at udføre. Det kan være at dyrke motion, 
samle på frimærker, sy stramaj eller noget helt andet.  

At læse kan også være en  hobby for pensionister. Tænk at kunne sætte sig hen 
og fordybe sig i en god bog, det er lige noget for mig. Men hvad der er godt for 
den ene, er måske ikke så spændende for den anden. Find den aktivitet der giver 
dig glæde. 

At glæde et andet menneske kan give dig selv en stor oplevelse. Jeg besøger en 
gang imellem en gammel dame, der bor så langt ude på landet at vejen ender i 
hendes gårdsplads. Når jeg kører ud til hende, tænker jeg ”hvad skal jeg dog fin-
de på at tale  med hende om i dag”? Når jeg kører derfra er jeg så beriget af at 
tale med hende. Hun er synligt glad for mine besøg, og hun elsker at fortælle om 
da hun var barn og ung, og jeg lytter gerne.  

For mig har min barndoms sommerferier betydet uendelig meget. Det var ikke 
rejser til udlandet. Det var bondegårdsferier hos mine mostre. 

Jeg tænker ofte på mine herlige sommerferieoplevelser. Og tanken går også på, 
hvor meget sådanne ferier har betydet for en lille bypige. 

At rejse ud i den store verden er berigende. At opleve andre kulturer, at se 
hvordan man kan leve, meget forskelligt fra vores hverdag. Man kommer  til at 
værdsætte de små hverdagsting herhjemme. 

Der kan også hentes inspiration på rejser. Det tror jeg bestemt H. C. Andersen 
har gjort.  

H. C. Andersen startede med sine rejser da han var 25 år, og sluttede da han var 
68 år. Han var flittig til at lave notater og føre dagbog. Derfor er det nemt for 
os at få et godt indtryk af hans rejseaktiviteter. 

Jeg ønsker alle gildebrødre gode rejser i 2017 

 

Gilde hilsen 

Edith Andkjær 

 

Stafetten sendes videre til Ilse Rosgaard, 2  Gilde 
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1. Sct. Georgs Gilde Åbenrå 
indkalder til gildeting 

Tirsdag den 21. marts 2017 

I Spejdergården Rødekro  

kl 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgsgilde i Åbenrå 

 

GILDETING 

 

Mandag, den 20. marts 2017 

Kl. 19.00 

 

Tilmelding  til  

Henrik på langlokke@bbsyd.dk eller  

telefon 30295674  

senest torsdag den 16. marts 2017 

 

Dagsorden i henhold til indkaldel-
sen, som blev offentliggjort i Gilde-

nyt for februar 

 

Ledelsen har forslag til ved-
tægtsændringer, se næste side 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent/referent 

2. Gildemester aflægger beretning 

3. Gildeskatmester fremlægger det re-
viderede regnskab, forslag til kontin-
gent og budgettet for det kommende 
år 

4. Beretning, regnskab og budget for 
Barsø Huset. 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af Gildeledelse og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Beretning fra 1. Gildes grupper 

9. Beretning fra/og valg af medlemmer 
til fællesgrupper. 

10. Salg af Barsø Huset 

11. Evt. 

Inden gildetinget serveres der Skipperlabskovs 
kl 18.00 til en pris af 75. 00 kr.  incl.  drikke-
varer og  kaffe med kage under gildetinget. 

Kaffe med kage alene kl. 25.00 

Tilmelding SENEST lørdag den 1 1 .  marts 
2017 

Erik Berg på 2327 9721 eller  

genvan@mail.tele.dk 

Gildeledelsen 

 

 

 

Husk: der er 
planlægnings-
møde i tilslut-
ning til Gilde-
tinget. 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
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Ledelsen i 2. Gilde har følgende forslag til vedtægtsændringer: 

 
Som følge af vedtagelsen på sidste gildeting, hvor det blev vedtaget, at nye gildebrødre 

introduceres til gildernes ide og formål af den gildebror der anbefaler det nye medlem, 

foreslår ledelsen, at §3 ændres således: 

 
Inden optagelsen deltager nye medlemmer normalt i gildets aktiviteter i en introduktions-
periode. 

Oplysning til den nye om gildernes ide og formål m.m. foretages af den gildebror der  

anbefaler det nye medlem eller den gruppe gildebroderen er medlem af. 

Nye i gildet får tilknyttet en gildebror, som hjælper dem med at lære gildet godt at ken-
de. 

 
Den gamle §3 lyder således: 

 
                                                             § 3. Optagelse. 

Inden optagelsen deltager nye normalt i gildets aktiviteter i en introduktionsperiode.  

Oplysning til den nye om gildernes ide og formål m.m. foretages af gildets optagelsesud-
valg valgt på gildetinget.  

Nye i gildet får tilknyttet en gildebror, som hjælper dem med at lære gildet godt at ken-
de. 

 
Spejderkassen 

Kirsten har meddelt, at hun ønsker at stoppe som ansvarlig for Spejderkassen. 

Gildetinget skal tage stilling til Spejderkassens fremtid: 

1. Et andet medlem af 2. Gilde overtager arbejdet 

2. Et medlem af et af de andre Gilder i Aabenraa Kommune overtager arbejdet. 

3. Via Landsgildet overtager et andet gilde i Danmark evt. arbejdet 
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Teatertur  

2. Gilde 

Kom og oplev ”En mand der hedder 
Ove” 

På teater Møllen i Haderslev 

Mandag den 27.3.2017  

Kl 20.00 

Vi har bestilt bord på 

Ras2ranten, Torvet 7, 6100 Haderslev  

Kl. 17.30 

De kan tilbyde 2-3 forskellige menuer, så der skal forhåndsbestilles.  

Kan evt. være Stjerneskud - Pariserbøf eller Kyllingesalat. 

De sender et menukort, så vi vender tilbage til de tilmeldte.  

Pt. er der 16 solgte billetter 

så er der 4 mere der har lyst til at deltage så kontakt 

lottestonenielsen@gmail.com 

tilmelding senest den 6.3. 17, er bindende 

 

 

 

mailto:lottestonenielsen@gmail.com
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GILDEKALENDER 

 

marts 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 

  

  8. marts                Spiseklub 

20. marts                         Gildeting              2. Gilde 

21. marts                Gildeting              1. Gilde 

22. marts                Spiseklub  

27. marts                          Teatertur            2. Gilde 

 Lørdag den 25. marts (eftermiddagstur) Vandretur i 
Søgård skov. Søgård skov er afvekslende i sin bevoks-
ning og sit terræn, og den ligger omkranset af enge, 
marker, Søgård sø, Søgård slot og Søgård by. Mod nord 
går vi højt på en randmoræne og kan se ud over engene 
og Bjerndrup Mølleå, og den smukke tur langs søen 
krydres af søfuglenes aktivitet. Skoven rummer mange 
historiske fortællinger og steder. Vi planlægger en tur 
på 4,5 km, som forlænges med en sydlig rute på ca. 3,5 
km.  

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

 

               
Lillian Steenberg 2. Gilde 50 år 23. marts 


