
GildeNyt Side 1 134 Juni/Juli 2018 

 

 

  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 3 4  Juni/Juli 2018 

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 

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 

 

 

    

 

    Stafetten sendes videre til  Lars Ole Madsen 1. Gilde 

 

SÅ KOM DEN TID 
  
Så kom den tid, vi længtes mod,  
om bålets stille gløder.  
Og her i ilden for vor fod  
vi svundne dage møder.  
Som blinde fugleskarers hær  
de drages hid af bålets skær,  
ved bålet, ja, ved bålet,  
en sommernat ved bålet.  
  
 
 
 
Om det er et bål eller grillen vi er samlet om, så handler det vel mest om hygge 
og kan du huske. 
Her forleden var min mand og jeg på tur i vores MGB’er, sammen med 15 andre 

veteranbiler kørte vi fra Aabenraa, i kortage til Haderslev flyveplads og vejret var 

lige til åben vogn. Det helt utrolig så meget opmærksomhed man får når man 

sådan kører ”veteranbil”. 

Vi blev mødt af ”Fly Møller”, ejeren af flyvepladsen, der har pladsen siden 1975, 

lidt af en Ole opfinder, altid i gang med nye projekter. Værtinden havde dækket 

op til kaffe og rundstykker og pyntet op med ny udsprunget bøgegrene i værkste-

det, med et gammelt fly hængende over hovedet på os. Foruden det store værk-

sted var der yderlig 2 hangarer med plads til ca. 14 sportsfly.  

Han fortalte meget spændende om alle hans bedrifter både med fly (han har 4000 

flytimer bag sig) og Ford A’er, der stod 4 flotte af slagsen + en under genopbyg-

ning, den ældste fra 1911, står normalt på Anholdt ved familiens sommerhus, her 

kan lejere benytte den. Marlene Schwartz blev bl.a. kørt rundt i den, da hun blev 

80 år og opholdt sig på Anholdt. 

Til sidst blev der fyret godt op under grillen med store trækævler, her kunne vi 

grille vores medbragte pølser og slutte dagen godt tilrøgede, næsten som vi hav-

de sluttet kreds om et bål. En oplevelse rigere som vi nok vil huske tilbage på. 

Håber nu at vi ikke får alle de varme dage i maj og at der stadig er lidt tilbage til 

resten af sommeren. 

  

Alice Jørgensen 2. Gilde 
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VI SIGER TILLYKKE 

 

Birgit Anker 1. Gilde 75 år 

Knud Lange 2. Gilde 70 år 

 

DER ER ENDNU FÅ PLADSER TILBAGE PÅ 

VANDREREJSEN TIL  

Mols Bjerge  og andre herligheder  

Vandrerejse  

tirsdag d. 11. september til fre-

dag d. 14. september 2018 

Tilmelding til Kirsten og Tro-

els kirstenogtroels@s32.dk 

eller 2185 2284.  

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgs Gilde - Kender du din by? 

 

Ellers tag med på byløb onsdag den 13. juni 2018.  

Vi mødes ved Nygadehuset, Nygade 23A, ved hovedindgangen kl. 18.30. 

Vi går herfra en tur rundt i byen og vender lidt klogere tilbage til Nygadehuset  hvor vi får kaffe/te og kage.  

Pris for denne spændende aften er kr. 40,-. 

Tilmelding senest onsdag den 6. juni til: 

Lotte - mobil 28 43 24 47 - mail lottestone@hotmail.com 

Eller Birthe - mobil 61 33 89 92 -  mail post@birnil.dk 

 

 

mailto:kirstenogtroels@s32.dk
mailto:lottestone@hotmail.com
mailto:post@birnil.dk
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FRILUFTSGILDEHAL 

Fællesarrangement   

for   

Grænsegildet Bov, 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa  

 

 

 

 

Der inviteres til friluftsgildehal på Barsø m/ægtefæller:  Tirsdag, den 19. juni 2018.  

   

 15.00 Kaffe m/hjemmebag.   

15.45 Rundt på øen – på gåben. (dem der har lyst) 

18.00 serveres BARSØPØLSER m/kartoffelsalat.  Kaffe m/småkager.   

19.30 Gildehal v/ 1. Gilde 

Ca. 21.00 afgang fra Barsø.    

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

 Tilmelding senest fredag den 15.juni til:  Erik Berg Tlf. 23279721     genvan@mail.tele.dk   

HUSK at oplyse hvilken færge du vil med!    

Færgetider: 13.30 – 14.45 – 16.00 - 17.20    

Velkommen på Barsø  

Barsøgruppen  

  

  

  

mailto:genvan@mail.tele.dk
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GILDEKALENDER 

 

Juni/Juli 2018 

 

      

 

Fra 3. april til 26. juni  

Rise-Søst Skove 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

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

klostervej 

                       

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 6. juni (aftentur) Tur på Varnæshoved  

På Varnæshoved oplever vi de grønne morænebakker, de 

høje skrænter ud mod Lillebælt og de lange udsigter mod 

Løjtland, Barsø og Nordals. Vi går ad stier i afvekslende ter-

ræn og ser på blomster og fugle. Det er koncentreret natur-

oplevelse i den lyse aften. Og en hyggelig snak i en kreds 

med kopper i hånden.   

Turleder Troels 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. Juli 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 no-

gen 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                  

 

 

 

13. juni 

13. juni 

19. Juni 

 

 

Spiseklub 

2. Gilde 

Fællesarrangement 

 

Sidste gang inden sommerferie 

Byløb 

Friluftsgildehal Barsø 

 

 

 

   

GILDETRØJER SÆLGES 

Spejderkassen, 2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa sælger sweatshirts og poloskjorter med gildelogo. 

Sweatshirt med krave og stolpelukning fås i marineblå 

Sweatshirt med rund hals fås i marineblå og mørk grøn  

Poloskjorterne er lysegrå.  

Se hjemmesiden spejderkassen.dk.  

Henvendelse på  

61338992 - Birthe Nilsson eller  

51272938 - Anne Marie Juhl. 


