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Så blev det min tur til skrive  at et lille pip i GILDENYT. Det har stået i 

kalenderen i lang tid, alligevel kommer det som en overraskelse. Egent-

ligt troede jeg det var efter Barsø jeg havde sagt ja til, sommetider over-

rasker det lidt, hvad man siger ja til længe før det er.  

Det er jo ikke sommeren der lige plager med varme, i al fald ikke på vo-

res breddegrader.  

Nu beder jeg bare om godt vejr i uge 31. Ikke fordi man ikke kan være 

på lejr i regnvejr, ting bliver bare lidt lysere og meget lettere i solskin. 

Det påvirker vores humør hvis solen titter frem, og det lånte regntøj  kan 

blive i posen. 

Vores lejr bliver med fuldt hus, så er det jo spændende, hvordan vi nu 

passer sammen  

Vi er 24 børn og 13 voksne, passer kemien? Har vi voksne nu overskud-

det? Er vi gode til at spotte hvordan ting hænger sammen? eller 

småvrøvler vi bare lidt når vi tænker, de vil jo bare bestemme?   

”Jeg ved jo bedst”, vi glemmer nok lidt, når vi rigtig  har forsøgt at sætte 

vores præg på dette og hint, at det er ved eksemplets magt at ting vil 

lykkes, det er ikke det du siger, men det du gør, der sætter ting i per-

spektiv, tænk lige på det. 

Det håber jeg at politikere vil tænke på når kommunalvalget nu nærmer 

sig. 

Nogen vil måske sige,det er agurketid for Anne Marie , men jeg mener 

faktisk det, 

Ikke at jeg selv altid har levet efter dette, men som en af de offentlige 

rådgivere vidste jeg jo sommetider bedst. 

   

God sommer og god lejr i Sønderborg og på Barsø. 

 

Gildehilsen Anne Marie Juhl, 2. Gilde  

Tak for at jeg ikke skal vride armen rundt på nogen for at få dem til at 

skrive i GILDENYT  

 

 

 

Stafetten sendes til: Kjeld Leen. 1. Gilde  
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1. Gilde 

Bålaften ved Åbækhytten 
 

Tirsdag den 15. august kl. 19.00. 
 

Sommeren er ikke forbi, så vi indbyder til ”spejderaften” med ople-
velser og hygge omkring bålet. 
Vi starter med en lille gåtur til ”Vikingen”, hvor vi byder på solæg 

og dram. 
Vel tilbage igen tænder vi bålet, synger bålsange og spiser mad fra grillen til mørket fal-
der på. 
I er velkommen til at komme med underholdning som omkring lejrbålet i spejdertiden, 
så vi glæder os til nogle gode oplevelser. 
 

Medbring selv bestik, tallerkener, kopper, kaffe og kage. 
 

Pris for hele herligheden 60 kroner. 
 
Tilmelding til Helle senest den 11. august: 
Mail: sonnichsen@webspeed.dk 
Tlf.: 23 65 04 92 
 

Mange hilsener fra 3-mandsgruppen 

 
PS. Gruppen er på stedet fra klokken 16. 

 

 

Pragtstjernene, 2. Gilde indbyder til fælles gildearrangement 

I Nørreskoven på Als, søndag d. 20. August 2017.  

Vi mødes: søndag d. 20. August kl. 11.00 

Hvor: Ved P-pladsen på Hjørnevej, 6430 Nordborg (se kortet) 

 

Vi kører i egne biler. Man finder selv ud af evt. samkørsel.  

Medbring egen frokost og eftermiddagskaffe. 

Program: 

Efter frokosten vil tidl. Skovfoged Leo Vindahl 
Olsen guide os på en skovtur, som leder os steder 
hen, hvor man ikke lige selv kommer. (Husk for-
nuftigt fodtøj) 

Vi vender tilbage til shelteren, hvor der er tid til 
eftermiddagskaffen. 

Hvornår hjemturen skal begynde, finder man selv 
ud af. 

Tilmelding: 

Senest d. 16.08.17 til Lilian Steenberg via email: 
lpinvest@pc.dk 

mailto:lpinvest@pc.dk
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Besøg på Årø 

Torsdag d. 22. juni mødtes 13 friske ø-hoppere på havnen i Årøsund for at tage færgen til Årø.  

Solen skinnede da vi forlod fastlandet men sorte skyer truede i horisonten. På Årø ventede vores 
guide med ”traktor-bussen”, vi steg ombord på vognen med sofagrupper så vi kunne sidde komforta-
belt på ø-turen. Vores guide fortalte at besøgstallet var steget væsentlig, efter at færgeprisen var sat 
ned, der var bl.a. kommet flere små caféer, at der var blevet udstykket flere sommerhuse grunde og 
huse som var til salg hurtig blev solgt. For tiden var der 8 børn, som hver dag tog færgen over for at 
komme i skole i Øsby. 

Da vi var godt på vej til vores første stop, åbnede himlens sluser sig med bulder og brag, så var det 
med at få paraplyerne frem i en fart, så de kunne skærme for regn og blæst, for ikke at få en våd 
bagdel, nogen havde fornuftig nok taget regntøj med.  

Vi nåede frem til første stop, Årø vingård, her blev vi modtaget af den unge vinbonde Jakob, som stolt 
viste os sin nye bygning, som indeholdt en lille butik og et festlokale, som kunne lejes.  

Han fortalte om alle sine vinplanter og at han ville udvide sin produktion til også at omfatte æblecider, 
han havde bl.a. plantet 1300 nye æbletræer af en speciel cidertype. 

Så gik turen videre forbi duftende hyld og gran og forbi marker med Galloway kvæg, for næste stop 
var Julekirken, som blev indviet julen 1906, her var der plads til 80 personer.  

Sidste stop var ved vores spisested ” Brummersgård” et rigtig hyggeligt sted. Her fik vi serveret en 
menu med lokale råvarer. Krabbe Bisque pyntet med hyldeblomstklase og lækkert brød til, herefter 
var der buffet med short ribs fra Galloway kvæg, og tilbehør bl.a. en salat med strandkål. Vi kunne 
også smage den lokale øl og vin.  

Så blev klokken 21. og der var tid til at komme til fastlandet efter en rigtig god ø-tur med spændende 
fortællinger. 

Stor tak til Nordstjernerne. 

Alice 2. Aabenraa 
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Mindeord om Bjørn Jensen. 
 
 
Bjørn er her ikke mere. Efter et langt, indholdsrigt liv sov Bjørn, 97 år gammel, roligt 
ind lørdag den 17. juni, nøjagtig som han selv ønskede det, uden forudgående smer-
ter og sygdom. 
Bjørn var en aktiv gildebroder i 1. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa lige til det sidste. Han 
blev optaget som ganske ung i 1939, 6 år efter at Gildebevægelsen blev grundlagt i 
Danmark i 1933. 
For Bjørn var det at være gildebror en livsstil. At hjælpe andre i stort og småt var helt 
naturligt for ham. Mange små ulveunger og spejdere har i tidens løb været forbi Hav-
nens Maskinværksted hos Bjørn for at få slebet sin spejderkniv. 
Før i tiden var Bjørn også en naturlig del af de gildebrødre, som arrangerede og stod 
post ved både gildeløb og på divisionsturneringer i DDS. Bjørn var et beskedent men-
neske, som udstrålede ro og overblik og var derfor ofte midtpunktet i mange aktivite-
ter i Gildet. Både i Keglegruppen, Barsøgruppen og i Hvid gruppe var Bjørn aktiv og 
meget vellidt for sit ligefremme og muntre væsen. Bjørn tænkte altid på andre, før 
han tænkte på sig selv. 
Nysgerrighed bragte Bjørn vidt omkring. Han var lidt af en globetrotter, og har sam-
men med sin hustru Kis besøgt mange af de fjerneste egne i verden, hvilket han el-
skede at berette om. Også internationale stævner i Sct. Georgs Gilderne kunne til-
trække Bjørn. 
Bjørn var smed og Havnens Maskinværksted, som han grundlagde, var omdrejnings-
punktet i hans liv. Det blev videreført af sønnen Finn og er nu i gode hænder hos 
tredje generation. 
Det var der på værkstedet, Bjørn fremstillede en karrusel, som efter færdiggørelsen 
blev skilt ad og sendt til Grønland, hvor den i mange år var en af de mange attraktio-
ner på den årlige Børnehjælpsdag i Nuuk, arrangeret af Det Grønlandske Sct. Georgs 
Gilde. Bjørn var mange gange i Nuuk i forbindelse med festlighederne, både sammen 
med Kis, men også sammen med gildebrødre fra hele Danmark, Bjørn for at samle 
karrusellen og de andre for at hjælpe med hele arrangementet. For beboerne i Nuuk 
var Børnehjælpsdagene årets store højdepunkt. 
Bjørns eget lille fristed var sommerhuset i Skarrev både sammen med Kis, men også 
efterfølgende, da Bjørn blev enkemand. Huset og haven med blomsterne og grøntsa-
gerne var hans stolthed, alt sammen en del af den hygge, varme og gæstfrihed, man 
altid blev mødt med hos Bjørn i Bjørnebo. Bjørn boede i sit elskede sommerhus fra 
det tidlige forår til langt hen på sensommeren. Desværre blev det enden på mange 
gode og oplevelsesrige år, da Bjørn måtte opgive at køre bil. 
Kræfterne var i de sidste år heller ikke, som de havde været tidligere, hvilket Bjørn, 
med et glimt i øjet, for et par år siden sagde til mig: ” Jeg kan godt mærke, at jeg ik-
ke er 85 år længere.” 
Bjørn vil altid være en del af vores Gilde, han vil blive savnet, men minderne vi har 
om Bjørn, er fyldt med glæde og varme, og som det forbillede, han var, har vi meget 
at takke ham for. 
 

Æret være Bjørns Minde! 
 

På vegne af Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa 
Henrik Lund 
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GILDEKALENDER 

 

August 2017 

 
      

 

Fra 1. august til 26. september  

Nørreskov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: P-plads bag ved Rema 1000 på Høje 
Kolstrup. 

                       

 

 

 

 

 

 

 Lørdag den 19. august (eftermiddagstur)  

Vandretur på halvøen Holnæs i Flensborg 
Fjord 

Vi kommer forbi Altes Fährhaus, laver en afstikker 
ned til stranden mod Broager Land, og derfra ud 
mod spidsen af halvøen. Herfra ses Broager Land 
til den ene side og nedre del af Rinkenæs mod 
vest. Egernsund ligger ”ret for”. Turen forløber 
langs stranden, hvor muligt, enten oven- eller 
neden for høje skrænter nogle steder. Turen kan 
vælges i to udgaver på hhv. 8 eller 13 km, hvorfra 

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

 

 

 

 9. august 

15. august 

19. august 

20. august 

23. august 

 

Spiseklub 

Gildemøde 

Eftermiddagstur 

Tur til Nørreskoven Als 

Spiseklub 

 

 

1. Gilde 

Naturlaug 

2. Gilde 

 

   

VI SIGER TILLYKKE 

 

  

2. august Birthe Nilsson  65 år 

 

30. august Henrik Posselt 65 år 


