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Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

 

Stafetten 

 

 

I væbnerløftet står bl.a. Jeg lover efter al min evne at leve efter gildeloven som en an-

svarsbevidst hjælpsom og nyttig borger. Dette var aktuelt i 2012 da jeg fik mit væbner-

spørgsmål, og i 2018 er det nok endnu mere aktuelt, sådan som der spares og   skæres 

ned alle steder i det offentlige. 

Hvordan kan vi så gøre en forskel, det kan vi bl.a ved at blive frivillig i nogen af alle de 

frivillige grupper der er oprettet, eller evt. selv starte noget i Gildet. 

Jeg er selv blevet børnehaveven, og selv om jeg har arbejdet mange år indenfor områ-

det, er det noget andet at være frivillig, når jeg kommer, bliver jeg modtaget af en flok 

glade børn, og kan tillade mig at være sammen med 1 enkelt barn eller en lille gruppe 

og lave noget med dem på deres præmisser. Som frivillig skal jeg ikke tænke på plan-

lægning eller gennemførelse af dem, skal heller ikke tage stilling til en masse, og har 

ikke ansvar på samme måde som de uddannede, da jeg jo er der som en ekstra person, 

og ikke må tage pædagogernes arbejde. 

Har jeg en lidt dårlig dag, og lysten måske ikke lige er til at komme afsted, er det bare 

med at komme op til børnene, for den energi der ikke var der om morgenen, er helt sik-

kert kommet, når jeg tager hjem, efter en dag omgivet af glade børn. Man får så meget 

igen ved og være frivillig, måske får vi selv brug for en det en dag. 

Vi kan alle være med til og gøre en forskel, og på en eller anden måde være med til at 

leve efter Gildeloven, som en ansvarsbevidst og nyttig borger. 

Jeg vil ønske alle Gildebrødre med familie en rigtig glædelig Jul og godt Nytår. 

Helle 1. Gilde                                                                         

  

   

 

 

Desværre kan jeg ikke sende staffetten videre, Da  kun 2 gildebrødre er 

interesseret i  at skrive noget til Staffetten. Og har valgt  bestemte måne-

der. Redaktøren 
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Tirsdag d. 20. november var Gildebrødre og Søstre fra de 3 Gilder i 

Aabenraa samt gæster i Frøslevlejrens Barak W7. 

Anledningen var, at forfatter Karsten Skov fra Sønderborg kom og 

fortalte om sin roman ”Knacker”.  

Knacker er en roman som handler om 1. 

Verdenskrig. Der er ikke skrevet så meget 

om netop den krig, og slet ikke om søn-

derjydernes specielle forhold til krigen.  

Mange unge mænd blev sendt i krig og 

måtte kæmpe på tysk side. 

I bogen følger man Esben, som har store 

kvaler med at være i krig.  

Karsten Skov har skrevet så god en bog, at nogle filmfolk valgte at 

lave en film inspireret af bogen.  

Filmen kom til at hedde ”I krig og kærlighed”. 

 

Meget levende og engageret fortalte 

Karsten om processen fra bog til færdig 

film.  

Meget interessant. 

 

I pausen blev der serveret kaffe og lag-

kage. Meget lækker lagkage – tak til Anne Marie V. 

Alt i alt en meget spændende aften. 

Med Gildehilsen   

Susanne Lange, 2. Aabenraa 

 

Fællesarrangement 

1. og 2. Gilde i Åbenrå og Græn-

segildet i Bov 

  

 

 

 

 

 

Spejderne i Aabenraa holder juleafslutning 

hvor alle er velkomne til at deltage 

 

Spejdere, forældre, søskende, bedsteforældre, 

gildebrødre mfl. mødes i Sct. Nicolai Kirke tors-

dag den 13. december kl. 18.30. 

Efter kirken går alle med fakler i samlet flok til 

Nørreport, hvor der danses om juletræet. 

Vel mødt til en hyggelig spejder-juleafslutning 

 

Spejderhilsen  

Aabenraa Gruppe 

 

 

 

Referat af gildemøde i 2. gilde d. 22. oktober 2018.  

Uge 43 var Syng Dansk uge og Pers stjerner hav-

de arrangereret en pragtfuld aften, hvor vi 14 del-

tagere fik sunget mange gode danske sange af 

bl.a. Benny Andersen, Kim Larsen og Jens Rosendahl. 

Sangvalgene var i 1. halvdel af mødet udvalgt af Pers Stjerner og 

her fik vi mulighed for at høre mere om sangene og betydningen af 

teksterne. Det var rigtig godt. I sidste halvdel var der 

”ønskekoncert”, hvor der kunne foreslås sange. Undervejs fik vi 

besøg af ”Birthe Kjær” alias Anne Marie – vi tog imod opfordringen 

om at ”male byen rød”. 

Kaffebordet var overdådigt pyntet med årstidens farver og  med 

gode hjemmebagte kager med årstidens frugter, kransekager og 

kaffe/the. 

Det var en rigtig dejlig og glad aften, hvor der blev sunget igennem 

og hvor humøret var i top.  

Tak til arrangerende gruppe – Pers Stjerner for en rigtig vellykket 

aften. 

Lilian Steenberg 2. gilde 
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Vi var på KUDU-løb 

DDS, Dybbøl Division inviterede voksne spejdere og andre med tilknytning til spejderne til at deltage i et løb lørdag d. 10. november. 

Bodil Stenberg fik samlet en patrulje bestående af Anne Marie og Allan fra 1. Gilde og Bodil, Troels og Kirsten fra 2. Gilde. 

Vi gik i gang med forberedelserne: Et patrulje-navn – ”Gildegnisterne”, en patruljestander – en stofpose med gildemærket på en flot 

snoet stander fra 1. Gildes gemmer. 

Vi ”adopterede” to unge spejdere, som havde mistet deres tredje makker (3 var minimum i en patrulje). Dem fik vi megen glæde af. 

Løbets tema var ”Smuglerkongres 2018”, for-opgaven var at medbringe 20 g hvidt mel, som skulle smugles med rundt på løbet. Anne 

Marie og Allan fik anbragt melet inde i standeren, i ”flaget” og i ”flagstangen”. 

Vejret var gråt, mildt og tørt, så det var bare om at komme i gang. Først forskellige opgaver rundt om i skolegården på Gråsten Skole: 

Binde forskellige knob og sende billeder med af dem med navn, via telefonen til løbsledelsen. Måle 4 dl vand af ved hjælp af et 3dl og 5 

dl målebæger. Løse en rækkefølge-opgave, kropshævninger i kolbøttestativ. Kompasgang til et nærliggende mål og fotografere gruppen 

der, igen sendt til ledelsen. 

Så måtte vi starte på løbet. Første post var skydning med riffel i kælderen under Gråsten Skole. Det var sjovt, og vi syntes, at Gildegni-

sterne var gode til det. 

Herefter blev vi sendt af sted med kort og et lille kortudsnit. Kortet var i stor målestok så det tog hver gang noget tid, inden vi fandt 

næste post. 

Posterne var sjove og udfordrende. Et sted fik vi udleveret 6-8 stk. spaghetti og tre tændstikker: opgaven lød: Bind 5 forskellige spa-

ghetti-knob. Så vi måtte i gang med at tænde bål, koge spaghetti og have tålmodighed, til de var kogt så meget, at de ikke knækkede, 

når vi forsøgte at binde knob af dem. Det gik fint for os. 

Undervejs til en post blev vi holdt an af ”Smuglerpolitiet”. Her blev vi grundig undersøgt for smuglervarer, ikke godt – de fandt melet i 

flaget, men ikke de 20 g i stangen. Vi fik dog mulighed for at skaffe os lidt kompensation- Ved hjælp af redningsrebskast kunne vi få lov 

til gennemgrave de spande med sand, som vi ramte med rebet. Her var gemt poser med mel, som vi så skjulte til den videre færd med 

fare for at blive udsat for røveri videre frem. Det lykkedes os dog at bringe dem uopdaget til vejs ende. 

På en post kunne vi få næste kortudsnit ved at finde tre tal, som kunne åbne en ellers lukket tromle. Tallene stod som små tal i terræ-

net. De skulle findes ved hjælp af 1. Koordinater til GPS’en , 2. Kompasgang  og 3. En morsemelding. Den opgave klarede de ”gamle” 

spejdere flot. 

Nu var det jo en smuglerkongres, så selvfølgelig var der også en post der handlede om diverse pulvere. Først billeder af flere slags nar-

kotika, der skulle parres med det korrekte navn. Her var de to unge spejdere gode. Vi var nok lidt forundrede over deres store kendskab 

til emnet, men de fortalte, at det havde de lært om i skolen. Så var der tyve små dåser med pulvere, som skulle identificeres. Der var 

diverse krydderier, sødemidler, bageingredienser m.m.. Vi syntes, vi var gode til det, men der var dog da en del, vi missede. 

Dagen var nu ved at være slut. Det mørknede, klokken nærmede sig 18. Vi havde været i gang siden kl. 9, så det var rart at traske gen-

nem Gråsten tilbage til skolen til festmiddag og præmieoverrækkelse. Vinderen at løbet fik et flot kudu-horn. Undervejs havde vi skullet 

digte et vers til en sang, som vi ikke kendte. Det var noget af en udfordring, og det lykkedes heller ikke særlig godt. 

Det var et spændende løb med mange sjove og udfordrende opgaver. Det var veltilrettelagt, og selv om vi var mange patruljer under-

vejs, kom vi ikke til at vente ret meget ved posterne. 

Vi havde en dejlig dag, og vi 

kan anbefale andre gildebrød-

re at 

del-

tage 

næ-

ste 

gang, 

som er om to år 

 

Troels og Kirsten 

2. Gilde 
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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 -  juli -  september - november 

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

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

ned du helst vil have. 

Gildehilsen Radaktøren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen tro har vi igen julehygge med fælles madlavning og spisning. 

Hvornår: Onsdag d. 5. december 2018 kl. 18:00 

Husk Nissehue, forklæde eller andet jule-kokke-udstyr!! 

 

 

Tilmelding til: 

Susanne og Knud Lange  

kogslange@gmail.com 74629227 / 40646438  

senest søndag  d. 2. december  

Hilsen Nordstjernen 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Inviterer til 

 

 

På Feldsted Skole 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:kogslange@gmail.com


GildeNyt Side 5 139 december 2018 

 

 

 

3 mands gruppen inviterer til  

 

1. Sct. Georgs Gilde´s stiftelsesfest  

 

ONSDAG, den 12. december 2018  

Kl. 19.oo i Rødekro Spejderhus.  

 

Vi starter med solæg,  

Derefter en lille julemenu,  

(så spis ikke hjemmefra)  

 

Så er der pakke spil (medbring pakke til ca. 30.-)  

Slutter med kaffe og lidt sødt.  

Det hele krydres med sang og julehygge.  

 Pris  kr. 60.- alt incl.  

Tilmelding senest lørdag, den 08. december 2018  

Til Helle telf.: 23 65 04 92  

mail: hsonnichsen@bbsyd.dk  

 

3 mands gruppen, Ulla – Helle –Kirsten – Edith – Erik  

Juledekorationsproduktion og Kransebinding 

Da de fremmødte Gildebrødre og spejdere med forældre var færdige blev der serveret hot dogs.  

Det var er stor glæde for gildebrødrene at se den forældreaktivitet/hjælpsomhed der var til den lille gruppe pigespejdere. 

Hvis alle spejdergrupper i Danmark havde en sådan opbakning ville tallene for nye spejdere sikkert stige med rekordfart.  

Klokken 19 fortsattes der med kransebinding med de gildebrødre der 

var mødt frem. 

Kløben og de friskbagte  æbleskiver blev spist med velbehag. 

Tak til bagerne. 

Alt i alt en hyggelig dag, men der var plads til flere. 

Erik 1. Gilde 
På billedet ses starten af samle-

båndsproduktionen af dekoratio-

nerne til de ældre i Rødekro 

mailto:hsonnichsen@bbsyd.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 

 

December 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 

   

  

  

  

  

  

  

  

Onsdag den 12. december (eftermiddagstur)   

Juletur i Gråsten Skov  

Traditionen tro går vi en frisk vintertur i skoven og slutter af i DDS

-Spejderhuset i Gråsten med julesange, Glühwein og æbleskiver.  

Turleder  i skoven: Troels,     i køkkenet: Kirsten  

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. januar 2019.  

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. Der findes så man-

ge 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. december 

12.december 

13. december 

  

 

 

2. Gilde 

1. Gilde 

Spejderne 

 

 

Julekøkken 

Stiftelsesdag/Juleri 

Juleafslutning 

 

   

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  

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

