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I vores alder kan vi nok alle huske Peter A.G, den sjove forsanger fra Gnags.  

For ikke så længe siden optrådte han i en programserie i fjernsynet sammen med andre san-

gere, hvor de skulle synge hinandens sange, og uanset hvilket nummer han sang, satte han sit 

særlige præg på den, både med sin stemme og sine bevægelser. 

Det er egentlig ikke det stafetten skulle handle om. I et interview for nylig fortalte han bl.a. 

om at have været spejder som barn, og det er den del af interviewet jeg gerne vil citere. 

Peter A.G: Som barn var jeg spejder og patruljefører for Træskonæbbene. Det var en rolle, 

jeg var enormt glad for, for det handlede ikke kun om at løse en opgave, men også  om , 

hvordan man løste den . Hvis vi løste en opgave, skulle ham, der måske var lidt tung, også 

have en finger med. Man fik point, hvis man brugte alles ressourcer, og det syntes jeg, var så 

smukt. Med den indstilling var der jo også plads på fodboldholdet. Jeg duede ikke til det, men 

fik ros for at være flittig. 

Det fik mig til at tænke på en snak, jeg engang havde med en gildebroder fra Faaborg. Som 

barn var han nok en af de lidt tunge - i hvert fald fysisk, så når patruljen var på løb, oplevede 

han gang på gang, at når han kom forpustet frem til posten, så havde de øvrige patruljemed-

lemmer allerede løst opgaven og var klar til at løbe videre. Sådan gentog det sig fra post til 

post. Måske var der ikke noget der hed turn out i den trop, og den der stod på posten, var 

nok heller ikke informeret om, at alle skulle være med til at løse opgaven. 

Jeg ved ikke så meget om, hvordan det foregår i dag, når en patrulje er på løb, men jeg hu-

sker tydeligt de frustrationer min gildebroder gav udtryk for så mange år efter. 

Med gildehilsen 

Ilse, 2.Aabenraa 

 

Stafetten sendes videre til 

Lise Houmann, 1. Gilde 
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Referat 

1. Sct. Georgs Gilde Åbenrå gil-

deting den 21.3.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgsgilde Åbenrå 

Indkalder til  

Ekstraordinært Gildeting 

Mandag, den 20. april 2017 

I forbindelse med Gildehal 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2.  Forslag til behandling: 

Som følge af manglende fremmøde på det or-
dinære gildeting, skal det fremlagte forslag 
til vedtægtsændring behandles på et ekstra-
ordinært gildeting. 

Forslaget til indhold af §3 lyder: 

Inden optagelsen deltager nye medlemmer 
normalt i gildets aktiviteter i en introdukti-
onsperiode. 

Oplysning til den nye om gildernes ide og for-
mål m.m. foretages af den gildebror der anbe-
faler det nye medlem eller den gruppe gilde-
broderen er medlem af. 

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

 

For at blive godkendt skal forslaget godken-
des af 2/3 af de fremmødte. 

 

 

 

26 gildebrødre havde fundet 

frem til denne aften der startede 

med skipperlabskovs.  

Gildetinget blev ledet af Erik  

Helsinghoff, Erik Berg var refe-

rent. 

GM Anne-Marie Vagnsø aflagde 

beretning om løst og fast i det 

forgangne år.  

SM Herman Langschwager aflag-

de beretning om regnskab, bud-

get og kontingent. Ligeså frem-

lagde han beretning og regn-

skab/budget for Barsøhuset.  

Valg til ledelse: Ledelse uændret 

til næste gildeting. Suppleanter  

GM: Henrik Lund,  

GK: Jytte Watterson, GS: Henrik 

Bisbjerg. 

Valg revisor: Erik Helsinghoff og 

Lise Houmann. Suppleant: Inge 

Bertelsen 

Beretning fra grupperne som 

sædvanlig.  Salg af Barsøhuset 

blev vedtaget. 

Under evt. fik Gildet overdraget 

en bog om sommerlejren på 

Barsø forfattet af Erik Blenners 

svigerdatter. Erik Berg oplyste 

om nyt arkivlokale  på den gam-

le politigård, Haderslevvej 1. 

Herefter var der planlægning af 

det kommende års arrangemen-

ter 

 

Ref. Erik Berg  
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2. Gildes sejltur d. 22. juni 

 

Det har vist sig, at det ikke er muligt 
at arrangere en aftensejltur på Flens-
borg Fjord på en hverdag. 

Men sejle vil vi, så nu inviterer Nord-
stjernen gildebrødre og gæster til en 
tur til Aarø.  

Vi planlægger med færgeafgang 
fra Aarøsund torsdag d. 22.juni kl. 
17.40.  

Vi har fundet et godt sted at spise og 
er i gang med at planlægge, hvad der 
ellers skal ske. 

Flere oplysninger i GildeNyts juni-
nummer 

Sæt datoen ind i kalenderen og glæd 

jer. Det gør vi i Nordstjernen  

 

1. Gilde inviterer 
til  

Gildehal den 18. april 
2017 

Kl. 19.00  

I Spejderhuset i Rødekro. 

Efter Gildehallen får vi besøg af Mogens 
Bahnsen, kvarters Ansvarlig i Møllen på spej-
derlejren på Als til sommer 

Han ved en masse om lejren. Så kom og hør.  

Efter vi har hørt hvad Mogens har at fortæl-
le er der kaffe og boller med pålæg til kr. 
65,00 

Vi glæder os til at se rigtig mange til denne 
interessante aften. 

Tilmelding til Henrik Lund:  

schultzlund@c.dk, tlf.: 20275115 eller 

              Erik Berg :  

genvan@mail.tele.dk, tlf.: 23279721 

Senest den mandag den 10.4.2017 

  

Besøg på Generalkonsulatet i Flensborg tirsdag den 2. maj 

2017 kl. 19.00  

DI NI, Grænsegildet,  inviterer til besøg på Generalkonsulatet i Flens-

borg, hvor generalkonsul Henrik Becker-Christensen vil fortælle om ge-

neralkonsulatets virke og de aktuelle forhold i Sydslesvig.I forbindelse 

med besøget vil vi blive budt på et glas vin og en ostepind.   

Vi mødes ved Sydbank i Kruså kl. 18.30, hvorfra vi kører sammen til Gene-

ralkonsulatet. 

Efter besøget finder vi et hyggeligt sted i Flensborg, hvor vi spiser og hygger os.  

Pris excl. spisning kr. 20,00.   

Bindende tilmelding til:  

Hans Henrik på tlf. 6112 1674 eller mail: hanshenrik@galle.dk  

senest 25. april 
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GILDEKALENDER 

 

april 2017 

 

      

 

Fra 4. april til 27. juni  

Rise-Søst Skove 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: Skovens P-plads ved Ravnholt, sidevej til Løgum-
klostervej 

  

  5. april                spiseklub 

18. april                gildehal               1. gilde 

19. april                          spiseklub 

20. april                gildehal           2. gilde 

 

 Lørdag den 29. april. (eftermiddagstur) 
Vandretur på Poststien øst for Varnæs. Det er 
flot moræneland med mange udsyn over bak-
ker og hav. Stien går overvejende i åbent ter-
ræn, og der er mange smukke kig til ådal, 
enge, skovbryn og marker. Ruten kommer 
igennem Blåkrog med en mindesten over ma-
leren Eckersberg. En del af turen går på 
stranden med udsyn til blandt andet Nordals. 

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

    

 

Tag tankerne med dig i seng, thi morgenen er klogere end aftenen 


