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Så har vi - 18 børn og 12 voksne - været af sted på en dejlig lejr på Barsø. 

Vi havde ellers fuld hus fra start med 25 børn, men der var et par stykke der ikke mødte op, da vi 
kørte af sted fra Folkehjem søndag den 9.8.2018 kl. 9 

Der var flere, der også gerne ville med til Barsø , så  vi måtte sejle i 2 hold. Køkkenholdet var al-
lerede ankommet og havde bagt pølsehorn og Pizza snegle til os. Vi var også allerede sultne.  

Børnene blev inddelt i hold med piger og  drenge i holdene i år. Der var 6 drenge med. Men dren-
gene fik deres egen sovesal sammen med vores 4 mænd. 

Kl. 13 blev det tid til frokost og de lærte vores tak for mad sang. Den med tykke- tynde - høje - 
lave og midt i mellem. 

Eftermiddagen gik med en dejlig gåtur til Gyldenbjerg. Dejlig høj bakke så mange fik en fin trille 
tur ned af bakken. Bagefter var det tid til at bade. Vi havde jo bestilt det gode vejr og det fik vi også 
hele ugen.  

Til aften fik vi lasagne og rødgrød, uhm det var godt.  

Lejrbål skulle vi jo også have, men pga. bålforbud havde vi lånt et fint flammebål i træ. Så kom 
sangbøgerne frem og de fik hurtig lært alle vores sange. Den lille undulat – lyseblå bananer og i 
østen stige solen op. Den ville de gerne synge hver aften. 

Kl. 21 var det sengetid og Anne Marie læste godnat historie for alle ungerne. Der var tidlig ro. 

 

Mandag kl. 8 var alle klar til at hejse flaget og bagefter var der morgen gymnastik. Havregrød 
blev spist med stor appetit.  

Kl. 9.15 var vi klar til at gå på bondegårds besøg. På vej derop blev der spist brombær og kigget på 
alle hønsene i hønsegården. 

I år var der også små kalve der stod for sig selv. De slikkede børnenes hænder. Noget nyt i år var, 
at der var grise. En del stod udenfor, godt støvet til og i hestestalden var der 6 små grise og en 
mega stor mor. Den ene grise unge hoppede ud til os. De var søde. På den mark hvor hestene 
plejer at gå, var der kommet en stor sø, hvor et svanepar havde 3 unger. Vandet var helt grønt af 
andemad, men det var flot.  

Så var der frokost og eftermiddagen gik med at fange krabber og bade. Dejlig varmt vand 23 gr. 

 

Tirsdag pakkede vi badetøjet efter flaghejsning, gymnastik og morgenmad. Vi skulle på tur ud til 
Søndermaj for at bade. Det er et rigtig dejligt sted. På vej plukkede vi brombær til køkkenholdet. 
Brombærene, brugte de til at bage en dejlig brombær kage, som vi fik til eftermiddagskaffen 
(saftevand). 
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VI SIGER TILLYKKE 

 

Birgit Hansen 2. Gilde fylder 80 år den 16. september 

 

 

 

 

 

 

Til frokost havde vi fået 3 gæster. Vi havde besøg af Kjeld og Ruth og så vores bi mand Jens. 

Jens fortalte om bier og børnene fik lov til at fremstille et bivokslys. Bagefter var der igen gang i den nede på molen med krabbe-
fangst og maling på sten og neglelak på fingrene. I dag skulle vi have et nyt bål. Det blev lavet med en pandelampe der blinkede og 
balloner, hvor der var lys i og brænde rund om. Det blev virkelig flot, da mørket faldt på. 

Til vores lejrbål fik vi nye gæster. Det var Søren og Helle fra Bondegården, samt deres døtre og en mælkedreng. Mælkedrengen 
hjalp med at hælde mælk på vores spande, når vi hentede mælk om eftermiddagen, mens vi så, at de malkede køerne.  

De havde en fin gave med til alle børn. En rygsæk -fint krus og lineal. Vi sang flere af vores sange.  

 

Onsdag var der skattejagt hele formiddagen. Efter frokost skulle vi pakke og der blev lige tid til en tur i vandet, inden der kom 2 
overraskelser. Den første var 2 dejlige kagemænd som Henrik Lund igen havde sendt over til os.  Så kom vores store overraskel-
se til børnene. Vi havde fået Moonlight Brothers til at komme og vise et nr. og danse med børnene. Det er dem der vandt Danmark 
har talent. De var super gode og børnene var helt vilde. Nogle af pigerne kendte dem, da de gik til dans hos dem i AB dans i Aaben-
raa. Det var 30 grader, så det var uden udklædning, da de svedte meget af deres dans.  

KL 17 tog de så hjem igen og der var en gruppe der øvede til at optræde ved lejrbålet. Der var 3 hold der gav et nr. til Lejrbålet. 

De var alle trætte efter en varm dag og oplevelser så der var fuldstændig ro kl. 21.30 

 

Torsdag skulle vi hjem. Alle fik pakket og kl. 10.30 tog det første hold så afsted. Andet hold kom med næste færge. På færgen 
sendte vi vores flaskepost af sted. Håber der er nogen der finder dem (2 er fundet i skrivende stund). På Barsø landing holdt vores 
bus og vi kørte til Aabæk, hvorfra vi gik af knapstien til Restaurant Knapp. Her fik vi en dejlig middag.  Kl. 15.30 blev alle hentet og 
pist, væk var de. 

 

Tak til alle jer der var med og alle der har hjulpet med at få vores 6. lejr op at stå. 

Med spejderhilsen Lotte, 2 Gilde. 

 

 

 

 

 

 

 
Stafetten sendes til Christen Borregård 1. Gilde 

Jeg var til Værftsdag på Kalvø i søndags. Der var opvisning af 

folkedans. Der kom jeg i snak med denne kvinde, det viste sig 

at være hende der fandt Lilla Holds flaskepost. Det var da 

sjovt. 

 

Hilsen Lotte 
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Fra lægesekretær i Holland til Land-

mandskone i Danmark 

Nel fortæller om sin rejse fra det flade Holland til det 

bakkede Danmark 

1. Sct. Georgs Gilde 

3. mands gruppen inviterer til Gildehal m/gæster 

Tirsdag, den 18. september 2018 kl. 19.oo 

I eftergildehallen skal vi høre Nel Knudsen: 

Traktement: Tærter og salat, kaffe / the med småkager kr. 85.- 

Tilmelding til Helle mail: hsonnichsen@bbsyd.dk eller tlf.: 23 65 04 92   

senest den, 14. september 2018 

3 mands gruppen 

Edith 

 

 

 

 

”Gildet har fødselsdag 

Og det har det jo 

Og det er i dag 

Gildet har……” 

 

Sådan lyder en af sangene sikkert, når vi holder fødselsdagsgildehal i 2. Gilde. 

Du inviteres til fødselsdagsfest med gildehal d. 18. september kl. 19.30 i Spejderhuset i Stubbæk. 

Som til enhver fødselsdag kommer gæsterne med gaver, og denne fest er ingen undtagelse! 

Men vi ønsker os kun  ”glade smil”, så medbring et stort smil, og du skal være meget velkommen. 

For at holde styr på smilene bedes du tilmelde dig til Lene på mail :  

Lene.o.thomsen@gmail.com inden lørdag d. 15. Sep. 

 

mailto:hsonnichsen@bbsyd.dk
mailto:Lene.o.thomsen@gmail.com
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Kære gildebrødre i 1. Gilde, Åbenå 

 

Velkommen tilbage til gildearbejdet, håber alle har nydt denne fantastiske sommer?  

 

Her er en opfordring til at I ude i grupperne hen over efteråret får en god snak om det provenu som vi har fra salget af 

Barsøhuset. 

Hvad skal vi bruge pengene til, alle forslag modtager vi med glæde i Gildeledelsen. 

Det vil være dejligt om der kommer flere  forslag, så vi i gildet kan få  en god snak om de forskellige ideer. 

 

Et andet emne som også er aktuelt at tale om, er pladsen som gildemester fra April 2019, hvor jeg træder tilbage.  

 

Gildehilsen 

Anne-Marie 

Gildemester  

Vi var i 1. Gilde inviteret til gildemøde i Åbækhytten en dejlig aften,  hvor der var 21 Gildebrødre som nød 

denne skønne sommeraften. 

Vi blev budt velkommen af Henrik Lund, som orienterede om aftenens program, der skulle være løb først, 

derefter var der spisning og hygge. 

Der blev sendt 4 grupper afsted til de forskellige poster, der var mange gode spørgsmål om spejderlivet, 

paratviden, nationalitetsmærker på biler, noget der forsvinder en smule da vi nu ser mange med EU på 

bilerne, og så var der også kimsleg.  Et rigtig godt løb, ikke så langt,  alle kunne være med. 

Den vindende gruppe fik overrakt præmien,  Lækre skildpadder under stor jubel og måske en smule mis-

undelse fra os der ikke var helt så heldige. 

Vi sluttede aftenen af med dejlig grill- mad og lækre salater. 

Tak til Hvid Gruppe for et fint arrangement. 

 

Anne-Marie Vagnsø 
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GILDEKALENDER 

 

August 2018 

 

      

 

Fra 7. august til 25. september  

Jørgensgård Skov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: Skovens første P-plads på venstre hånd ved Jør-

gensgård Skovvej  

                       

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 11. september til fredag den 14. september  

 

Vandrerejse til Mols Bjerge og andre herligheder.  

Vi kører i private biler og bor på Fuglsø Centret.  

 Turledere: Troels og Kirsten 

   

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

 

 

 

 5. september 

11. - 14. september 

18. september 

18. september 

19. september 

 

Spiseklub 

Vandrerejse 

Gildehal 

Fødselsdagsgildehal 

Spiseklub 

  

 

Naturlaug Sønderjylland 

1. Gilde 

2. Gilde 

 

 

 

   

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. 


