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Stafetten 

Ja så blev det min tur til at skrive et indlæg i STAFETTEN. 

Sidste år d. 23 april (Sct. Georgs dag) blev jeg optaget i 2. Sct. Georgs gilde,  

Aabenraa. Det var helt nostalgisk at vende tilbage til min spejdertid , men det var som vok-

sen. 

 

D.20-22 september blev der afholdt Landsgilde Stævne i Slesvig og det var det første, jeg 

var med til, men forhåbentlig ikke det sidste. Jeg var sammen med mange søde og rare 

mennesker. 

 

Det mest gribende var da Dannebrog og Gildeflaget kom ned fra himlen med faldskærm og 

folk spontant brød ud i  ”Fra himlen er du faldet”, da måtte jeg strenge mig an for ikke at 

knibe en tåre. Det var også helt fantastisk, at være  

så mange samlet (knap 500) om samme sag. Ligeledes de 2 dejlige aftner: 

Kammeratskabs aftenen om fredagen og festmiddagen om lørdagen. Der var rigtig gjort 

noget ud af det. Det eneste der kiksede var bussen til festmiddagen 

for 20 personer, men o.k. 

 

Så var der gudstjenesten, hvor vi fyldte hele kirken. 

 

Jeg siger tak for en dejlig oplevelse og håber på mange andre i fremtiden 

 

 

Med spejderhilsen 

 

Helle V. Petersen 2.gilde 

 

 

Stafetten sendes til Chresten Borregård, 1 Gilde 
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Grænsegildet inviterer til Gildehal 

Onsdag d. 4 oktober kl. 19.00 i Frøslevlejren barak 

W7 

 

Til eftergildehal vil  Ann-Mari Petersen, der er tidligere 

konsul i udenrigstjenesten, fortælle lidt om sit liv. 

Ann-Mari startede sin udstationering i Østberlin og slutte-

de den i Riyadh, derudover har hun været udstationeret i 

7-8 andre lande både i øst, vest og mellem østen.  

Der vil sædvanen tro blive serveret et let traktement til de 

sædvanlige rimelige priser.  

Tilmelding senest d. 30 september til  

Mimmi  tlf. 21706340 Mimmi-Ludvigsen@bbsyd.dk 
Referat: Hva Ba 

2. Sct. Georgs Gilde, Aabenraa 

Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 19:00  

Mød op til en spændende og inspirerende aften i 

Mediehuset på Skibsbroen 4-6 Aabenraa. 

Chefredaktør v/”Der Nordschleswiger” Gwyn Nissen 

vil ”underholde” os med  

I løbet af aftenen bliver der serveret kaffe/the og 

vand samt kage. 

Tilmelding senest søndag d. 8. oktober til: Knud og 

Susanne Lange kogslange@gmail.com eller 2129 

7385/4064 6438 

 

FÆLLESARRANGEMENT       1. og 2. Gilde og Grænsegildet     DEN 13. NOVEMBER kl. 19.30 

 
Karsten Nissen - tidligere biskop i Viborg Stift - taler om emnet " Hvad er et godt liv ? "  

 
Nærmere info følger i næste Gildenyt. 

 
Gæster fra andre gilder er meget velkomne. 

 
Gildehilsen 2. Aabenraa 

mailto:Mimmi-Ludvigsen@bbsyd.dk
mailto:kogslange@gmail.com
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Referat:  

Mandag d. 11. september var medlemmer af 2. Gilde samt gæster fra 1. Gilde samlet i spejderhytten i Stubbæk til Fød-

selsdagsgildehal. 

I Gildemestertalen hørte vi om hvor rart det er, når man føler sig velkommen f.eks. som turist og ved 5 min. Sct. Georg 

fortalte Margit om musik og sangs store indflydelse på vores velbefindende. Begge dele meget interessante. 

I eftergildehallen havde vi besøg af Ruth Christensen. Hun gav os en indføring i kartoffeltyskernes liv fra Sydtyskland til 

Danmark. 

Kartoffeltyskerne blev inviteret til Danmark af den danske konge. De skulle opdyrke den jyske hede. De blev lokket med 

gård, jord og husdyr samt skattefrihed i 20 år. Løfterne blev dog ikke indfriet, og resultatet blev at ca. 59 familier ud af 

265 blev i Danmark. Men kartoflen fik vi da heldigvis! 

Dejlig chokoladekage og småkager blev serveret til kaffen. 

 

En super hyggelig aften –  

tak skal lyde til Pers stjerner. 

 

Tirsdag den 19.10.2017 afholdt 1. Gilde gildehal i Spejderhytten i Rødekro. 

I Gildemestertalen kom Anne Marie ind på den store lejr i Sønderborg og venskabspin-

den, som for mange, både små og store spejdere, var en ting man ikke kendte til. 

Vi fik alle en lille pind så vi bare kunne gå hjem og lave vores egen venskabspind.  

I 5. min Sct. Georg læste Jytte historien om Den lille Prins, som jo også handler om 

venskab. 

I Eftergildehallen havde vi besøg af forhenværende præst i Varnæs og Bovrup, Povl Callesen, der fortalte om sin 

barndom, som måske nok kunne have undret mange unge i dag. Og sit virke som præst i Varnæs og Bovrup. 

Meget interessant. 

Herefter blev der serveret canapeer, og kaffe med småkager. 
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Sønderjyllands Distriktsgilde 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark 

 

 
 

Referat fra Distriktsrådsmødet, Sdr. Jyllands Distrikt, den 11.09.2017 i Frøslev Lejren. 

  

 

Distriktsgildemester Peter Buhl bød velkommen, hvorefter han fortalte om gildeaktiviteterne på SL2017. 

Der var mange gildebrødre fra Sdr. Jyllands Distrikt, som hjalp på lejren. 

Peter viste billeder fra Hotelt-lejren. Der var 24 telte, og der blev bygget en meget flot lejrplads. Vi havde en flot 
indgangsportal, som kunne ses vidt omkring. 

Vores placering på selve lejren var rigtig god. 

Vi havde mange aktiviteter på vores lejrplads, og vi fik besøg af prinsesse Benedikte. 

 

Vi havde events: 

Roland von Oettingen citerede fra Baden Paul 

Kirsten La Cour og Alice Lønstrup fortalte om bedsteforældre - børn 

Flemming Meyer og Stephen Kleinschmidt havde emnet Fredsdebat 

Generalkonsul Henrik Becker Christensen fortalte om Sønderjyllands historie 

The Jessens Sisters and Broder Buhl lavede lejrbålsunderholdning 

 

Vi lavede ringridning sammen med Børnenes Ø 

Vi havde rebslagning 

Der var frie aktiviteter. 

10 små Middelalderaktiveteter, som blev en meget stor succes. 

Drengen Lægæst dannede rammen om fantasihistorien. 

Middelalderaktiviteterne havde besøg af ca. 600 børn. 

 

Efter lejren hentet af de enkelte spejdergrupper teltene. De havde fået dem sponcereret  
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I forbindelse med Hotelt som nævnt på forrige side kan meddeles at 1. Gilde har sponsoreret et til DDS Øster Løgum/

Hovslund.  

 

DDS Øster Løgum-Hovslund Gruppe sender hermed den største tak til  1. Sct. Georgs Gilde, Åbenrå for det telt vi modtog i 
forbindelse med SL 2017. 

 
Onsdag 26/7 kom Erik Berg forbi vores lejrplads med et diplom hvorpå der stod at vi nu var de lykkelige ejere af et nyt telt. En 
meget kærkommen gave, da vi i forbindelsen med lejren havde været ude at låne et telt ved vores nabogruppe. I forbindelsen 
med afhentningen af vores telt på Hoteltpladsen kunne vi forstå at konceptet Hotelt havde været meget velbesøgt. Der havde 
været god aktivitet på pladsen, døgnet rundt, og de logerende var vilde med muligheden for at leje en feltseng i et fint telt.  

 
Vi er ikke i tvivl om at vores nyerhvervede telt kommer til at give vore spejdere mange gode lejrtimer. Teltet er meget rum-
meligt, og vi kunne på SL2017 se at det er en telttype som mange andre grupper har valgt at bruge. 

 
Der vil i Vores Blad nr. 12 (Blad for Øster Løgum Sogn), der kommer til december, blive indsat vedhæftede billede samt skre-
vet en tak til 1. Sct. Georgs Gilde, Åbenrå for den gave vi er meget taknemmelige for. I blad nr. 11 er der 2 sider med børne-
nes dagbog fra SL2017, som sammen med nogle gode billeder fortæller om en fremragende uge på Kærhalvøen. Et eksemplar 
af bladet kan fås hos undertegnede, hvis der er interesse for det.  
 
 

Med spejder hilsen 

 
DDS Øster Løgum-Hovslund 

 
Nis Høyer Callesen, juniorleder    

2. september tog Hvid gruppe på den obligatoriske efterårstur. 

10 mand mødtes i skoven ved Rødekro til rundstykker og kaffe og en lille èn, hvorpå vi i samlet trop kørte til Tinglev hvor vi 

skulle se Koldkrigsmuseet, som Jørn Grevsen havde lovet at vise os. Efter en meget entusiastisk forevisning, Jørn Grevsen ved 

meget om emnet. Og så havde han da lige et tilbud til os hvis vi havde tid? Jo jo det havde vi da, så 

han tog os med til Grubes Figurpark og et lille museum med mange af hans træskærerier. Mange 

smukke ting har han lavet.   

Efter denne oplevelse fortsatte vi til Achtrup, hvor Søren Ryge er vokset 
op. Her vi skulle spise på Achtruper Stuben.   

Efter en dejlig frokost kørte vi videre til Ladelund Gedenkstätte 

Her blev vi mødt af en meget kompetent frigvillig, som fortalte om ste-
dets historie, vi var ude og se skyttegraven som de stakkels deporterede 
mennesker skulle grave. 

  På Kirkegården er der en mindeplads, og 

en fortegnelse over hvor, hvem er blevet 

begravet, denne bog ligge frit tilgængeligt i 

et lille skab, så man selv kan kigge i den . 

   

En dejlig dag i godt selskab.  
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GILDEKALENDER 

 

Oktoberber 2017 

 

      

 

Fra 1. oktober til 17. december  

Årup Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested:  

Skovens P-plads 500 m syd for Naturskolen ved 
Årup Skovvej  

                       

 

 

 

 

 

 

 Efterårstur i Stursbøl Plantage. 

Stursbøl Plantage er en af de første hedetilplaninger. De 
vanskelige klimatiske og jordbundsforhold gjorde, at der 
skulle mange skuffelser til, inden plantagen var tilplantet. 

Plantagen byder på 70 gravhøje og flere steder går man 
på forgreninger af Hærvejen. Skoven bærer stadig præg 
af stormen i 1999, som væltede 80% af træerne. Nogle 
områder ligger næsten uberørt hen, for at man kan følge 
skovens udvikling efter stormfaldet. 

Turleder: Yvonne 

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

 

 

 

04.10.2017 

11.10.2017 

18.10.2017 

 

Spiseklub 

Virksomhedsbesøg Mediehuset 

Spiseklub 

 

 

2. Gilde 

 

   

VI SIGER TILLYKKE 

 

29.10.2017            Asger   Hartmann           50 år 


