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  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 8  November 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 

Efteråret er over os, hvilke farver og det er dejligt varmt,  ikke ret meget regn.  

Så jeg har ikke pakket sommerbukser og sko væk endnu, usædvanligt, med 

november så tæt på. 

Der sker ellers meget, som vi godt kan blive bekymret over, vi har jo et overvågnings 

system i det offentlige rum, men alligevel lykkes det både for mennesker 

at snyde i skat og med penge til de mest udsatte i Danmark ——- hvor er vores trovær-

dighed. 

Der er nogle gamle dyder,  vi bliver  nødt til at hente frem  af gemmerne. 

Når jeg tænker tilbage,  havde vi  ikke  megen velstand,  men vi havde de gamle dyder 

Ærlighed, hjælpsomhed osv.  har vi i vores udvikling af samfund glemt  

at få  ærligheden med ind i den nyere tid?  Jeg tænker bare,  og bliver lidt bekymret. 

 

Så kan vi læse at spejderne har fremgang — efter flere år stagnation eller  

ligefrem tilbagegang.  Efter tilbagegang  håber jeg  der vil komme forældre 

som tager et lederskab på sig .  

Det spejderleder - liv har jo i mange år givet mine børn og mig  gode oplevelser.   

Det sjoveste var nok at have  ” Posepatruljen “  med på blå sommer på Stevninghus . At 

få lov til opleve, at spejderne tog sig helt naturligt af børn uden sprog, fandt let ud af 

kommunikation . Der var ingen konflikt,  men leg  på tværs. Hvor mange voksne reage-

rer helt naturligt ved handicap? 

 

Nu går vi så over i november med  julens snarlige komme,  med traditioner i familien  

det er jo godt i denne mørke tid, at der er lyspunkter i fremtiden. 

 

Jeg er tilbeder af sol og sommer. Men accepterer dog  vinterens snarlige banken  

på dørene. 

 

Mh Anne Marie 2.Gilde . 

Stafetten sendes videre til:  Helle Sönnichsen, 1. Gilde 
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Sæt kryds i kalenderen 
 

3 mands gruppen arrangerer 

1. Sct. Georgsgildes Stiftelsesdag 

              

Den 12. december 2018 

 

 

Ulla - Helle - Kirsten  - Edith - Erik 

 

 
 
 

Hermed inviteres alle til et spændende fo-
redrag i Frøslevlejrens Barak W7. 
 
Foredragsholderen er  

forfatteren Karsten Skov fra Sønderborg  
som vil fortælle om sin roman ”Knacker”. 
 
Bogen handler om en sønderjysk frontsoldat og hans fami-
lies oplevelser under 1. verdenskrig.  
Aktuelt har bogen givet inspiration til filmen ” I krig og kær-
lighed”. 
 

Tidspunkt: tirsdag den 20. november kl. 19.30. 
 
Sted: Frøslevlejrens Barak W7, Lejrvej 105,  6330 
Padborg. 
 
Pris: kr. 60,00 som dækker foredrag samt kaffe 
og kage. 
 
Tilmelding: senest torsdag den 15. november  
til Bodil Steenberg på mail:  
osterlykke4@gmail.com 
 
 
 

Gæster er velkomne. 

 

Fællesarrangement 

1. og 2. Gilde i Åbenrå og Græn-

segildet i Bov 

O N S D A G 

 

Husk at sættestort i kalenderen til spejdergruppens jubi-

læumsdag lørdag den 15. juni 2019.  

Kl. 8                     Flaghejsning & morgenkaffe i Aabækhytten 

Kl. 10 Byløb skydes i gang i bymidten. Alle er vel-

komne 

Kl. 12 Åbent hus med grillpølser i Spejderhuset, 

Lindehave 

 Spejdermuseet holder åbent en del af dagen 

Kl. 18 Middag i Sønderjyllandshallen med spejder-

revy. 

Følg arrangementets planlægning og se mange gamle og 

sjove spejderbilleder på Facebook. Find os på ”DDS Aaben-

raa 100 års jubilæum”. 

Har nogen tid og lyst til at hjælpe med en praktisk opgave på 
dagen eller ideer til hvor vi kan søge sponsorer til arrange-
mentet er I meget velkomne til at kontakte Lars Ole 
lom@vilofoss.com eller Lise lho@dlg.dk  
På gensyn den 15. juni 2019  

Gildehilsen 

Planlægningsgruppen bag jubilæet 

 

 

mailto:osterlykke4@gmail.com
mailto:lom@vilofoss.com
mailto:lho@dlg.dk
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Stafetten,  

Ja så er det så vidt igen. Stafetten vil gerne fordeles over 2019.  

Det har været en fornøjelse også i år at have forud aftalt hvem der skriver hvornår, og alle har leveret. Tak for det.  

1. Gilde: februar - april - juli -  september - november 

2. Gilde:  januar - marts - maj/juni - august - oktober - december 

Bare send en mail til Gildenyt@aabenraagilderne.dk hvornår du ønsker at skrive stafetten. Hurtigst muligt så du kan få 

den måned du helst vil have. 

Gildehilsen Radaktøren 

 

1. Sct. Georgsgilde inviterer til 

Kransebinding 

Tirsdag den 27.11.2018 

Klokken 19.00. 

Vi binder adventskranse i Spejdergården i Rødekro. 

Julehygge – kaffebord – æbleskiver. 

Pris 60.00 kr. 

Tilmelding  senest 24.11. 18  til Erik Berg 2327 9721 eller 

genvan@mail.tele.dk 

Hilsen Barsøgruppen. 

Juledekorationer 

 

Traditionen tro laver vi juledekorationer 

sammen med de grønne pigespejdere 

om eftermiddagen kl. 15.00  

Har du lyst så kom og hjælp, det er mega 

hyggeligt, og så serverer de pølser bag-

efter så vi ikke lider af gammel sult når 

vi fortsætter med kransenbinding om 

aftenen. 

 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:genvan@mail.tele.dk
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Lauseniana Nytårskoncert 2019 
Solist: Cassandra Lemoine   

 

Søndag den 20. januar 2019 kl. 15.00 

Holmberghalle, Harrislee 
 

Koncerten er for Gildemedlemmer med ledsager. 
Et fællesarrangement for 1. og 2. Aabenraa og Bov Gildet 

------- 
Efter koncerten er der festmiddag i Frøslevlejren Barak W  7 

(Medbring selv drikkevarer) 
 

Billetter og bindende tilmelding til festmiddagen 
senest søndag den 13 januar 2019 

til Kim R Hansen tlf. 93990562  eller 
mail: khansenfour@kabelmail.dk 

 
Billetpris: 175.00 kr. betales ved tilmelding til 

konto reg. nr. 8065 konto. 000222179 
(der er kun 30 billetter som sælges efter først til mølle) 

. 
Festmiddagen er til sædvanlig rimelig pris ca. 100 kr 

Betales ved middagen. 

 
Med Gildehilsen 

 Grænsegildet Bov 
 

mailto:Khansenfour@kabelmail.dk
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GILDEKALENDER 

 

November 2018 

 

      

 

Fra 7. oktober til 30. december  

Nørreskov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

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

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lørdag den 17. november (eftermiddagstur)  

Vintertur i Revsø Skov.  Revsø Skov ligger ca. 15 km nordvest 

for Haderslev. Den ligger i et morænelandskab fra sidste istid 

og er nogle steder meget vandrig med mange dybe grøfter. 

Skoven er en typisk dansk løvskov med bøg og eg. En bevoks-

ning med ædelgran findes også. Den er meget varieret i fremto-

ning med dunkle skovveje og lysåbne sletter 

 Turledere: Yvonne og Werner  

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

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 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                  

 

 

 

14. november 

20. november 

27. november 

28. november 

 

Spiseklub 

Fællesarrangement 

1. Gilde 

Spiseklub 

 

 

Foredrag Karsten Skov 

Kransebinding 

Julefrokost 

 

   

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. 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk

