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Stafetten 

Nu vil jeg fortælle om en pragtfuld juletur til Canada, nærmere Montréal, sammen 
med min yngste datter Anne-Marie. Vi skulle besøge mit 20 årige barnebarn Tobias, 
som læste fransk derovre. 

Vi tog fra Kastrup tidligt om morgenen d.20 dec. Og var fremme 11 timer senere, 
men der var lyst endnu, da Canada er 6 timer før os. 

Temperaturen var –14 om dagen og –17 om natten, men det ændrede sig i ugens 
løb til -28. Det lyder koldt, men da det er tør frost og ingen blæst føltes det ikke så 
koldt. Selvfølgelig havde vi meget tøj på. 

D 22. var vi i en katolsk kirke får at kikke. De havde en julekrybbe men uden Jesus-
barn. Jeg spurgte, hvor barnet var og fik det svar, at han ikke var født endnu, da det 
kun var den 22 dec. Vi gik så derhen d. 25 og rigtig nok, der var barnet i krybben og 
vi ramlede ind i en gudstjeneste. 

d.24 (juleaften) Var vi i Den Danske Kirke. Det var en præst fra Kenya, altså mørk. 
Han talte engelsk, men der var en dame, som fortalte noget på dansk. Det var me-
get afslappet, hende, som skulle læse indgangsbønnen, kom for sent, men hun gik 
bare op til præsten og så var den ikke længere. Til sidst stod vi alle i en rundkreds 
og så sang vi første vers af Glade Jul først på dansk, så på tysk, så på fransk og til 
sidst på engelsk. Det var meget højtideligt. Vi havde også alle et lys i hænderne. 
Præsten havde fortalt, at han i 2003 havde fået en præstekjole af en sønderjysk bi-
skop. Det viste sig at være Niels Henrik Arendt. Jeg ville så fortælle ham det, når jeg 
kom hjem, men glemte, at han var død i 2015. ØV. 

Om aftenen var vi inviteret til middag hos Tobias værtsfamilie. Madmor var fra Ja-
maica og hendes mand var ½ italiener og ½ irlænder. Meget søde mennesker. Vi var 
8: 1 pige fra Japan 1 fra Indonesien og en ungmand fra Dubai. Pigerne kunne næ-
sten intet engelsk, var kommet for at læse engelsk, 

DE havde lavet deres julemiddag d. 24 for vores skyld, da de jo selv spiser den 25. 

Middagen bestod af: KRYDRET FARSERET KALKUN—RØGET SKINKE—KARTOFFELMOS 
– GRILLEDE GRØNTSAGER – RØDBEDE SALAT---BL SALAT-TRANEBÆR GELE – POR-
RETÆRTE. Til dessert: GRÆSKARTÆRTE med IS til. Til sidst HJEMMEBAGTE DANSKE 
SMÅKAGER, som vi havde haft med. Vi gik ikke sultne fra bordet. Al maden smagte 
dejligt. Vi fik også julegaver: EN FIN POSE MED SLIK OG EN FIN POSE MED ET HJEM-
MEHÆKLET TYND TØRKLÆDE. Vi havde også gaver med til dem. Da vi kom hjem på 
værelset, spillede vi om nogle små gaver, vi havde købt ude i byen. 

D.26 -27 Var vi en tur til Niagara Falls. En tur der tog 7 timer i bus. Vi spiste på en 
kinesisk restaurant i TORONTO efter 5 timers kørsel. Vi kom til NF om aftenen, så 
derfor så vi vandfaldet med lys på. Der var et hesteskoformet, der hørte til Canada 
og et almindelig, der hørte til U.S.A., der lå lige på den anden side. Vi kunne se der 
over. Næste dag så vi dem i dagslys. Det var helt fantastisk. (siden hørte vi, der 
havde været -41 og at vandfaldene var frosset til. Det var 7 år siden sidst) 

Vi var også oppe i et tårn eller bygning, der havde 132 etager. Nej hvor det blæste, 
da vi kom helt op. Måtte holde på hat og briller. Men spændende var det da. 

D 28. skulle vi så lige købe det sidste. Det foregik på et APOTEK. Det havde næsten 
alt, hvad et supermarked havde og havde åben 24 timer. Uden for sad en gammel 
mand på 68 på den bare jord eller rettere sne og is. Vi gav ham de sidste småpenge. 
Han kyssede min hånd og fortalte, hvor meget han havde arbejdet og nu havde han 
ikke mere og kunne ikke mere. Det var dagens gode gerning. Der var mange tiggere 
også i undergrunden. Jeg kunne fortælle meget mere, men så ville det fylde for me-
get 

 

Stafetten fortsætter på side 2 
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Stafetten fortsat 

 

D. 29 dec. Så kom dagen da vi skulle hjem. Vi skulle nu lige på Ritz Carlton, et meget fint sted, og have AFTER 
NOON TEE. Det kostede 300 for hver. Det var det eneste, jeg skulle betale på turen, så det syntes jeg godt, jeg 
kunne. Man skulle bestille bord. Mens vi ventede, kom en RIGTIG AMERIKANER i fin overfrakke og blød hat og 
livvagt eller hvad det var. Han sagde, at han var meget kendt på RITZ og ville have bord. Der blev sagt alt opta-
get, så ville han vide, hvad manden ved skranken hed, men manden ville ringe til gæsten, når der var et bord. 

Nej tak og så var den potte ude. Ha- ha 

Vi fik lyserød meget fin champagne. Så dejlig te en høj opsats med øverst 4 SCONES på det mellemste fad 4 
SMÅ FINGER SANDWICHES med LAKS – AGURKE ET ELLER ANDET – de 2 sidste kan jeg ikke huske. På det un-
derste fad var der 3 SMÅ KAGER + 2 FINE KIKS. Nej hvor vi nød det. Midt i det hele var der en mand, som gik 
på knæ og friede til sin kæreste, hvad udfaldet blev ved vi ikke. 

Efter denne dejlige oplevelse, altså teen, skulle vi til lufthavnen. Vi havde al vores bagage med.  

Alt gik fint lige til vi kom til Frankfurt. I tolden måtte vi af med vores snørestøvler, det tog sin tid, da de var snø-
ret godt og grundigt. Senere spurgte de om vi havde cremer og væsker med. Desværre sagde jeg nej, da jeg 
havde glemt at komme det i kufferten i skyndingen fra hotellet De gennemlyste min rygsæk og fandt forskelligt. 
De tog tandpasta og hårvask. Fint. Ingen bøde. Anne- Marie var gal på mig, for vi skulle nå vores flyver, hvad vi 
også gjorde. 

Endelig landede vi i Kastrup uden søvn d 30 kl 10. 40. Jeg tog toget hjem til Tinglev efter en fantastisk rejse. 

 

Helle Petersen - 2.Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafetten sendes videre til Ulla Jensen, 1. Gilde 

 

 

  

 

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting    

   Tirsdag, den 20. marts 2018 

  

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til gildemesteren senest  

den 17. februar 2018.  

    Dagsorden, tid, sted og tilmelding kommer i GildeNyt for marts.    

  Gildeledelsen   
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  2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa  

  Indkalder til 

 

  Gildeting 

  Mandag den 12. marts 2018, kl. 19.00 

 

  Dagsordenen for gildetinget er: 

  1.  Valg af dirigent 

  2.  Valg af protokolfører 

  3.  Gildemesterens beretning 

  4.  Det reviderede regnskab 

  5.  Indkomne forslag  

  6.  Budget og kontingent for indeværende år. 

  7.  Valg af gildeledelse: gildemester, kansler og skatmester 

  8.  Valg af en suppleant for hvert gildeledelsesmedlem 

  9.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

  10. Beretning fra gildegrupper, arbejdsgrupper og udvalg og 

      eventuelt udpegning af medlemmer til grupperne. 

  11. Eventuelt 

  Forslag der ønskes behandlet på gildetinget skal være gildeledelsen i hænde senest torsdag den 16. februar 2018 

  

  Tilmelding til Gildetinget vil fremgå af næste Gildenyt 

 

  Gildeledelse 

Kegleklubben Sct. Georg inviterer 1. Sct. Georgs Gilde og andre der gerne vil høre om en spæn-

dende rejse. 

 

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.oo i Spejdergården Rødekro 

  

Ingolf ”Guffe” Lorenzen fortæller og viser billeder fra en af hans mange rejser ude i verden. Sammen med sin kone, på 

hver deres motorcykel, foretager de rejser til spændende steder. Vi skal høre om, da de i oktober – november 2015 var i 

Bhutan. 

Dybt inden i Himalayas bjerge ligger det lille lukkede buddhistiske kongedømme Bhutan, på størrelse med Danmark og 

kun 700.000 indbyggere. De måler deres Brutto National Produkt på et lykkeindeks, ikke noget med penge, men derimod 

sundhed, kærlighed, tryghed og livsglæde. 

Det siges de er det lykkeligste folkeslag i verden. 

”Guffe” har drevet autoværksted, og i mange år været spejderleder i Hjordkær, i dag er han bl.a. tovholder for julebyens 

minitog. 

Efter foredraget serveres kaffe m/ boller og forskellige kager. Pris kr. 60.oo 

Tilmelding til Christen senest den 16.2.2018: Christen@borregaard.eu eller 20 42 29 57 

Kegleklubben 

Sct. Georg 

Christen 

mailto:Christen@borregaard.eu
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Planlægningsmøde 2. gilde 

 

Torsdag den 22. februar kl. 19 i 

Ensted Spejderhus, Stubbæk 

 

Samles vi alle fra 2. gilde til planlægningsmøde 

 

Optakt til mødet havde vi ved nytårsgildehallen den 9. januar. 

Grupperne skal helst have forberedt sig  til mødet. 

 

Tilmeldelding til arrangementet senest 20. februar.  

Til Arne L. 7464.4307/2618.8523 eller  

Mail: Lunding@bbsyd.dk 

Nytårsgildehal 

 

Den 9. januar holdt 2. gilde den traditionsrige Nytårsgildehal  

i Spejderhuset i Stubbæk. 

 

17 gildebrødre var mødt op, og derudover var det dejligt at se tre gæ-

ster, som overvejer at træde ind i gildet. 

Vi startede med at ønske hinanden et godt nytår over et glas champagne og kransekager, hvorefter vi bæn-

kede os rundt om højsædet til Gildehallen.  

Under Gildemestertalen læste Bodil et uddrag af Flemming Jensens erindringsbog, hvor han fortæller om 

sine oplevelser som lærer. Han havde på en lejrskole udsat eleverne for nogle udfordringer, som han selv 

havde været igennem som spejder, og som havde været med til at forme ham. Og selvom eleverne først 

havde været noget skeptiske med hensyn til regnvejr, teltovernatning og mad over ild, så var de bagefter 

begejstrede over, at de havde klaret strabadserne og over det sammenhold de havde oplevet under turen. 

Dejligt at høre, at de oplevelser man selv har haft som spejder for mange år siden, stadig har værdi for un-

ge mennesker. 

På sidste planlægningsmøde blev det besluttet, at vi under denne nytårsgildehal skulle snakke om, hvordan 

vi kunne arbejde på at få nye medlemmer i Gildet. Vi blev inddelt i grupper, og efter et oplæg fra Troels gik 

snakken livligt, og der kom mange gode ideer på bordet. Herefter blev ideerne fremlagt for alle og diskute-

ret og vurderet.  

Der var enighed om, at den personlige kontakt til potentielle emner er den bedste fremgangsmåde, som 

med nogle gode historier om vore aktiviteter og arrangementer og med udlevering af vores og distriktets 

folder, henvisning til hjemmesiden og evt. invitation til vore arrangementer, burde vække interessen hos 

interesserede.   

Der kom mange andre gode ideer på bordet, som vil blive samlet i et referat og sendt til gildets medlem-

mer. 

Aftenen, som sluttede med kaffe, boller og småkager, var en god begyndelse på 2018, der sikkert bliver et 

godt år for gildet. 

  

 

     Referat: Henrik (Nordstjernerne) 

mailto:lunding@bbsyd.dk
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Referat 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 16. Januar 2018 

Tirsdag den 16. januar 2018 fejrede godt 20 gildebrødre 1. Sct. Georgs Gildes 84 års fød-

selsdag med en festlig gildehal. Jette Galby fik overrakt nålen for 50 års medlemskab i Sct. 

Georgs Gildet, samtidig med Christen Borregaard blev lykønsket med de 50 år. 

Efter Anne-Maries gildemestertale om at være positiv, at se det positive frem for det negati-

ve holdt, Birgit Bøllund 5 min. Sct. Georg, hvor hun fortalte om at være ung nu og før, to 

indlæg der gav anledning til eftertanke. 

I eftergildehallen fortalte Jonas Haase, som er landets yngste byrådsmedlem, om hvordan og 

hvorfor han var blevet politisk aktiv. Jonas var langt omkring, fremlagde mange af sine me-

ninger, fortalte om hvordan han ville forvalte det mandat han havde fået, og at han følte sig 

forpligtet til de ting han havde argumenteret for i valgkampen. 

Der blev serveret en lækker pålægslagkage, hvorefter Jonas var klar til at svare på spørgs-

mål. 

En dejlig og god aften. 

Christen Borregaard 

 

Pers Awten d.21/2  kl. 19.00. 

 

Bål d. 21/2 2018 på Emmerlev Klev 

 

 

 

Var det ikke noget at deltage på en  Bikeaften på Emmerlev Klev.? 

I Sønderjylland holdes Pers Awten som i gamle dage, hvor man 
sendte en sidste hilsen til hvalfangerne, der drog nordpå til Grøn-
land.  

Der vil holdt båltale. Efter bålet  kører vi til Hohenwarte, her vil der 
være hygge og varme. Der bliver serveret kaffe og en farisæer Der 
er ingen tilmelding, kom kun og vær med.  

Det ville være bedst for jer, hvis I har varmt (meget) tøj på, da 
der kan være meget koldt på sådan en aften ved havet. 

Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem der er båltaler og un-
derholder på Hohenwarte. Hvis man er interesseret, så prøv senere 
på face book eller mail.  

Med Gildehilsen Tut. 

 

. 
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Gule ærter på Barsø.  

Fredag d. 5 januar afholdt Barsøgruppen det traditionelle nytårs-arrangement, ”Gule Ærter i Barsø-huset”, som er gildernes tak 

for det gamle år til Øboerne og Færgefolket, de unge elever fra Helle og Sørens gård var naturligvis også indbudt. 

Det blev en dejlig oplevelse med udveksling af mere og mindre fantastiske røverhistorier, gamle minder og ”overdådige gaver” 

fra pakkespillet, samtidig med, at der blev holdt fuld damp på brændeovnen og i køkkenet.  

Og en flot fuldmåne fulgte os hele vejen tilbage til fastlandet.  

Fremtiden, efter salget af Barsø-huset, blev selvfølgelig også diskuteret. 

Indtil nu ligger det fast, at Gilde-aktiviteterne: Børnelejren og Fællesgildehallen videreføres som tidligere.  

Der er sonderinger i gang vedrørende evt. fortsat kontakt til øen, så vi kan følge den fremtidige udvikling på denne lille sønder-

jyske perle, Barsø. 

Allan      

 
 

Til brug ved planlægningen i 1. gilde den 20. marts (efter Gildeting)  Så er det måske 

lidt nemmere for grupperne at have forslag til arrangementer med: 

 

 

21. 8. 2018                   Gildemøde 

18. 9. 2018                          Gildehal 

??.10.2018                              Fællesarrangement 

27.11.2018                           Kransebinding 

12.12.2018                           Stiftelsesdag 

15.01.2019                             Fødselsdagsgildehal  

??. 01.2019                             Fællesarrangement 

19.02.2019                             Gildemøde 

19.03.2019                             Gildeting 

23.04.2019                    Sct. Georgsaften 

21.05.2019                             Gildemøde 

18.06.2019                             Friluftsgildehal Fællesarrange     

                                              ment 
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GILDEKALENDER 

 

Februar 2018 

 

      

 

 

Fra 7. januar til 25. marts  

Hjelm Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: P-plads ved Skyttegården  

                       

 

 

 

 

 

 

 Lørdag den 24. februar (eftermiddagstur) Tegl-

værksstien ved Iller Strand.                                 

Denne vintertur går fra Cathrinesmindes Teglværksmuse-

um ved Broager og om langs Iller Strand. Langs Tegl-

værksstien er opsat skilte med nærmere forklaring om de 

mange teglværker, der førhen lå her, ligesom lergravnin-

gen har sat sine spor i landskabet. Turen går videre til 

Brunsnæs med flotte udsigter til den ydre del af Flens-

borg Fjord og Det brune Næs, Søhøj.                         

Turleder Preben 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. februar 2018.  

Indlæg sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til Gilde-

nyt@aabenraagilderne.dk Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for 

mig at få teksten uden nogen form for opsætning. Der findes så mange forskellige tekstprogrammer så 

jeg oftest får mere arbejde ud af det. Ofte bindes billeder fast til teksten når den bliver sendt, dvs. så kan 

jeg ikke tilpasse det til den plads der er. 

 Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem. 

 REDAKTØREN                  
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