
GildeNyt Side 1 123 juni/juli 2017 

 

 

  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 2 3  Juni 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 

Barsø Sommerlejr 2017 

 

 

Sommeren venter, forhåbentligt, lige om hjørnet. Solen, når den er der, 
står højt på himlen. Med lyset og de lidt højere dagtemperaturer følger 
lysten og energien til at gå i gang med hvad som helst. Næsten! 

Og hvad kunne det så være? 

Måske et par timer i haven? Skvalderkålen, f.eks., har stor lyst til at op-
holde sig i vores have, desværre. 

Hvad med vinduerne? De kunne godt trænge til en gang pudsning. 

Skulle man tage sig sammen til at få malet trævæggen ind til redskabs-
skuret? 

Cyklen kunne sikkert trænge til en alvorlig overhaling. 

Og så er det slet ikke disse ting, jeg går og glæder mig mest til at kom-
me i gang med. 

Nej, det er den kommende Barsø Sommerlejr. Den bliver den 5. i rækken 
af dejlige sommerlejre med nogle, for det meste, skønne børn og forvent-
ningsfulde gildespejdere. 

Forleden gik vi en tur rundt på Kalvø. Her har man udsigt til Barsø, som 
denne dag lå badet i solskin. Straks tænkte jeg: Yes, nu går det snart gå 
løs igen. 

Planlægningen af lejren er allerede i gang og da den stort set bliver skå-
ret over samme læst hvert år, er der kun småting, der skal ændres. 

Hvad er det så, jeg glæder mig til?  

Der er flere ting. f.eks. at kunne opleve børnenes glæde, begejstring, 
nysgerrighed og ikke mindst spontanitet. 

Køkkenholdets gode mad. Som vi alle ser frem til hver eneste dag. 

Og ikke mindst glæder jeg mig til igen, at opleve det gode fællesskab, 
der er blandt vi voksne. Et fællesskab som hjælper os til, at vi lige om lidt 
kaster os ud i projekt: 

 

 Bodil Steenberg 

2. Gilde 

Stafetten sendes til:  

Anne Marie Juhl, 2. Gilde 
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Fællesarrangement  

for  

Grænsegildet Bov, 1. og 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Der inviteres til friluftsgildehal på 

Barsø m/ægtefæller: 

 Tirsdag, den 20. juni 2017. 

  

 15.00 Kaffe m/hjemmebag. 

 15.45 Rundt på øen – på gåben. 

18.00 serveres BARSØPØLSER m/kartoffelsalat. 

          Kaffe m/småkager. 

 19.30 Gildehal v/Grænsegilde Bov 

 Ca. 21.00 afgang fra Barsø.  

 Pris: Traktement, drikkevarer & færge Kr. 100.-   

Tilmelding senest fredag, den 16.juni 

Erik Berg Tlf. 23279721 

            genvan@mail.tele.dk  

HUSK at oplyse hvilken færge du vil med!   

Færgetider: 

12.30 – 14.20 - 15.20 – 16.00 - 17.20 

  
Velkommen på Barsø 

Barsøgruppen 

 

 

 Hej Gilder !! 

 

Jeg er på vores junior divi- blevet kontaktet af vores DC om Aabenraa gruppe havde mulighed for at deltage 

på en stand omkring information om SL2017 i Sønderborg- ang. Jobbere og andre frivillige  

Vi talte om der var nogle gilder der evt. havde lyst til at deltage- da mange ledere er på arbejde om fredagen 

Vores DC i Dybbøl division  er sat på som CC- og vil gerne kontaktes 

 

Spejderhilsen  

Gitte Johannesen  

Juniorleder DDS Aabenraa, johannesen@sport.dk 

 

OBS 

mailto:johannesen@sport.dk
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2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Tur til Årø med rundvisning - Torsdag d. 22. juni 2017 

Vi mødes kl. 17:25 på P-Pladsen i Årøsund ved færgen til Årø. 

Færgen sejler kl. 17:40 og vi betaler for en gruppe billet (som afregnes senere). 

På Årø bliver vi afhentet af en Traktor med ”turistvogn” og Guide. 

Vi får en tur rundt på øen og en god fortælling om de mange spændende steder og aktiviteter 

der er på øen. 

Turen stopper ved  

 

 

Her får vi en 2 retters menu ”Smagen af Aarø” med bl.a. fisk og kød.  

Vi forventer at tage færgen tilbage kl. 21:15 (den sidste afgår kl. 22:15)  

 
Prisen for spisning, traktor og guide er Kr. 265,-  
som kan betales med dankort på Brummers Gård. 
Færgebilletten afregnes med arrangerende gruppe. 
(mindre end 40,-) 
 
Tilmelding senest fredag d. 16. juni til: 
Susanne Lange 4064 6438 eller Knud Lange 
2129 7385 eller kogslange@gmail.com  
 

 
Vi håber på stor tilslutning, og gæster er selvfølge-
lig velkomne. 
 

 
Vi ses til en hyggelig aften –  

hilsen Nordstjernen  

mailto:kogslange@gmail.com


GildeNyt Side 4 123 juni/juli 2017 

 

 

Italiensk aften 

 

Som en forløber til sommeren var vi i 2. Gilde på besøg i Italien - en herlig aften med oplevelser og 

lækre italienske specialiteter. 

Først blev vi i grupper udfordret med at producere noget italiensk i naturmaterialer. En opgave, der 

blev løst på meget forskellig måde.  

Dernæst gættede vi individuelt en 13'er, hvor vi blev testet i vores paratviden om Italien. Underligt 

nok havde ingen af os alle rigtige, men det var tæt på !  

 

Vi blev derefter bænket om bordet og belønnet kulinarisk med vin og lækkerier, imens vi blev under-

holdt med musik, viden om landet og en lidt vovet historie. Desuden var vi alle aktive udi forårssan-

ge, og aftenen sluttede med en italiensk dessert - selvfølgelig tiramisu - og Cantucci biscotti di Prato. 

 

Tak til "Pers Stjerner" for en fornøjelig aften med hyggeligt samvær. 

 

Lene, 2. Aabenraa 

 

 

Du skal på tur! 

Du skal til Nørreskoven på Als 

Du glæder dig helt vildt til dette fælles  

gildearrangement 

Du sætter det allerede nu i din kalender 

Hvornår? 

Den 20.08.2017 

Program og tilmelding finder du i næste nummer af GildeNyt 

 

2. Gilde, Åbenrå 
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Dato 

 

15. august 2017 

  

19. september 2017 

  

13. november 2017 

  

  

28. november 2017 

  

12. december 2017 

  

 

  

  

 

 

16. januar 2018 

  

      Januar 2018 

  

20. februar 2018 

  

20. marts 2018 

  

17. april 2018 

  

15. maj 2018 

  

19. juni 2018 

 

Aktivitet 

  

Gildemøde 

  

Gildehal 

  

Gildemøde 

  

  

Kransebinding 

  

Stiftelsesfest 

  

  

 

 

 

 

Fødselsdagsgildehal 

  

Fællesarrangement 

  

Gildemøde 

  

Gildeting 

  

Sct. Georgsaften 

  

Gildemøde 

  

Friluftsgildehal 

Fællesarrangement 

 

Gruppe 

  

3 Mandsgruppen 

  

Gruppe 2012 

  

Fællesarrangement 

Karsten Nissen 

  

Barsøgruppen 

  

Gruppe 2012 

  

 

  

  

 

 

Hvid Gruppe 

  

Koncert Harrislee 

  

Kegleklubben 

  

Ledelsen 

  

3 mandsgruppen 

  

Stifinder 

  

Ledelsen 

  

  

Aktivitetskalender 2017/2018 1. Sct. Georgsgilde Åbenrå 
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Aktivitetskalender  2017/2018 2. Sct. Georgsgilde Åbenrå 

Dato 

  

  

20. august 2017 

  

11. september 2017 

  

11. oktober 2017 

  

  

13. november 2017 

 

 

 

  . December 2017 

  

  

  

  

  

  

  

 

09. januar 2018 

  

  

22. februar 2018 

  

17. marts 2018 

  

23. april 2018 

  

28. maj 2018 

  

  

13. juni 2018 

  

  

Aktivitet 

  

  

Tur til Nørreskov på Als 

  

Fødselsdagsgildehal 

  

Virksomhedsbesøg 

Mediehuset 

  

Fællesarrangement for 

Gilderne i Åbenrå Kom-

mune med  

Karsten Nissen (Tidl. Bi-

skop)  

Julearrangement-evt. 

med Sct. Jørgen Kirkes 

pigekor 

 

  

  

 

 

  

Nytårsgildehal + diskussi-

on om hvordan vi skaffer 

nye medlemmer. 

  

Planlægningsaften 

  

Gildeting 

  

Gildehal 

  

Orkidetur til  

Margrethesøen 

  

Byløb 

Gruppe 

  

  

Pragtstjerner 

  

Pers Stjerne 

  

Nordstjernerne 

  

  

Pragtstjerner 

 

 

 

Pers Stjerner 

  

  

  

  

  

  

 

 

Pers Stjerner 

  

  

 Nordstjerner 

  

 Pragtstjerner 

  

Pers Stjerner 

  

Nordstjerner 

   

  

Pers Stjerner 
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GILDEKALENDER 

 

Juni/juli 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 

                       

 

 

 

 

 

 

 Søndag den 18. juni. 
(eftermiddagstur)  

Turen går til Barsø.  

Vi mødes ved færgen kl. 13.00 og tager færgen til 
Barsø. En tur til Barsø er en oplevelse hele året. 
Her mærker du havluften og stilheden.  

Turen bliver på ca. 6 – 7 km. Vi skal retur med 
færgen kl. 17.00.  

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

 

Bliv frivillig på spejdernes lejr 2017 

Se de spændende jobs og registrer dig på:  

spejderneslejr.dk/job 

Vær med til at gøre Sct. Georgsgilderne synlige 

 

14. juni 

20. juni 

22. juni 

30. juli—3. august 

 

Spiseklub 

Friluftsgildehal Barsø 

Tur til Årø 

Børnelejr Barsø 

 

 

Fællesarrangement 

2. Gilde 

Fællesarrangement 

   


