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Vi nærmer os den 1. marts, og så begynder foråret. Det er nemlig bestemt, at ifølge kalenderen 

er det netop den dag foråret begynder. Det er jo rigtig dejligt med sådan en fast dato. Så slipper 

vi for at kigge ud ad vinduet eller stikke næsen ud ad døren for at se hvordan vejret er. Så er det 

lige meget om der er 10 cm sne og -10 grader, den 1. marts er det forår. 

 Og det er jo så rart med sådan nogle klare, entydige og nemt forståelige regler. Så ved vi alle 

hvordan det hænger sammen og hvad vi har at rette os efter. Og der bliver heldigvis flere og 

flere af sådanne regler, normer og lette antagelser.  

F. eks er det nu besluttet, at rigtige danskere giver hinanden hånden. Let og enkel regel og til at 

finde ud af – giver du hånd er du en rigtig dansker, giver du ikke hånd er du ikke en rigtig dan-

sker.  

Og så alligevel - nu har jeg lagt mærke til at flere og flere i Danmark giver et kram når de mødes, 

og det er også en rigtig god og varm måde at sige goddag på. Men betyder det så, at de der giver 

krammere i stedet for hånd ikke er rigtige danskere? 

Og mon ikke det er meningen, at rigtige danskere giver hinanden hånd med højre hånd – men 

hvad så med spejdere og gildebrødre, som jo giver hinanden hånd med venstre hånd – er vi så 

heller ikke rigtige danskere? 

Og hvad med den om at rigtige danskere spiser leverpostej og frikadeller – en vegetar kan da 

være et rigtig dejligt menneske, men er så nok ikke en rigtig dansker? 

Og rigtige danskere går i kirke til højtiderne – men jeg nåede ikke lige i kirke til jul, så hvad nu? 

Ja, det er så dejligt med enkle og lige til regler der hurtig kan sætte tingene på plads og skille 

fårene fra bukkene. Men jeg synes alligevel det giver anledning til en række overvejelse – eller 

også overfortolker og udarter jeg bare eller misforstår fuldstændig hvad det er det drejer sig om. 

Skidt nu med det – solen skinner og det er 12 grader, og selv om det stadig kun er 

februar vil jeg gå en dejlig forårstur i skoven. 

Henrik, 2. gilde 

 

 

 

Stafetten sendes videre til: Edith Ankjær 1. Gilde 

Stafetten 
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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting    

   Tirsdag, den 19. marts 2019 kl. 19.00 

i Spejdergården i Rødekro. 

  

Dagsorden: 

 

1.: Valg af dirigent/referent 

2.: Gildemester aflægger beretning 

3.: Gildeskatmester fremlægger revideret regnskab, forslag til kontingent og budgettet for det       

kommende år 

4.: Regnskab for Barsø Huset. 

5.: Ansøgning om tilskud 

6.: Behandling af indkomne forslag 

7.: Valg af Gildeledelse og suppleanter 

8.: Valg af revisorer 

9.: Beretning fra 1. Gildes grupper. 

10.: Beretning fra/og valg til medlemmer i fællesgrupper. 

11.: Evt.  

 

 

  

 Inden Gildeting serveres der Skipperlabskovs kl. 18.00 til en pris af 60.00 kr. incl. drikkevarer 

og kaffe med kage under Gildetinget. 

Kaffe med kage alene 20.00 kr. 

Tilmelding senest 12. marts:  til Helle Sønnichsen, tlf. 2365 0492 eller  

                                                                                   Mail:  hsonnichsen@bbsyd.dk 

  

  

Obs: Husk der er planlægningsmøde i tilslutning til Gildetinget 

  

Ledelsen 

  

  

mailto:hsonnichsen@bbsyd.dk
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Dagsorden 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 to revisorer og en suppleant 

10.Beretning fra gildegrupper, arbejdsgrupper og udvalg og eventuelt udpegning af       
medlemmer til grupperne 

11.Eventuelt 

 

 

Tilmelding til Henrik, mobil 3029 5674 eller mail langlokke@bbsyd.dk senest 

den 11. marts 2019. 

 

 

      Gildeledelsen 

2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa  

indkalder til Gildeting 

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00  

i Spejderhuset i Stubbæk 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
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Den 20. februar mødtes 17 gildebrødre hos Kunstmuseum Panbo for at se på billeder. 

Panbo stod selv og tog imod os, og viste os rundt og fortalte mangt og meget om sine billeder m.m. 

 

Det  var en oplevelse at se de fine malerier der hænger rundt i museet.  Bare stemningen og lyset i lokalerne giver en egen 

ro.  Og så det at man kan komme helt tæt på  malerierne og se de fine detaljer og penselstrøg. 

Efter en kop kaffe og et stykke kransekage i cafeen, sluttede vi aftenen med vores sang. 

Kan kun anbefales at man giver sig tid til et besøg.  

 

Hvid gruppe 

                                                       

En tur i tidsmaskinen 

 

Ilden blussede lystigt på ildstedet i køkkenet, da vi ankom til Jacob Michelsens 

Gård, og der var lunt og hyggeligt, mens Elin Bjerregaard bød velkommen. Vi var 

15 med på 2. gildes aften på egnsmuseet. Nu ligger den gamle gård midt i Åben-

rå, men i sin storhedstid var den en af blot 4 gårde i landsbyen Kolstrup, og den 

var en overgang en stor gård med jorder helt op på det nuværende Høje Kol-

strup og en præmiebesætning i kostalden. 

Efter en besigtigelse af huggehuset og ovnhuset samledes vi om kaffebordene. 

Inden vi gik løs på de lækre kager til kaffen, fik vi en spændende beretning om 

gårdens og især slægtens historie, som Elin fortalte levende om. Der var både dagligdag, byggeplaner og dramatik. 

Når familiens eneste barn stikker af og gifter med sin udkårne meget imod fars vilje, så kommer følelserne op at køre. 

Til andre tider har slægten haft sammenhold og så stor respekt for stedets historie, at det blev naturligt at bevare ste-

det og åbne det som museum for offentligheden. 

Nu er Jacob Michelsens Gård udskilt fra Museum Sønderjylland og drives videre af engagerede frivillige, støttet af en 

stor venneforening. Kommunen ejer bygningerne og sørger for vedligehold med mere.  

Troels 
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GILDEKALENDER 

 

Marts 2019 

 

      
 

Fra 6. januar til 31. marts 2019 

Årup Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: Skovens P-plads 500 m syd for Naturskolen ved 
Årup Skovvej  

   

  

  

  

  

  

  

  

Lørdag den 16. marts (formiddagstur)  

Pamhule og Hindemade 

Vi går en tur ved Tørning Mølle med meget smuk natur og 
en spændende historie. Vi kommer lidt ud i skoven, hvor 
isfuglen lever ved Stevningdam. Oppe i haven bag møllen 
er der nogle smukke gamle træer. 

Turleder: Orla 

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

  

 

 

 

06.03.19 

14.03 19 

19.03.19 

20.03.19 

 

 

 

Spiseklub 

2. Gilde 

1. Gilde 

Spiseklub 

 

 

Gildeting 

Gildeting/planlægning 

   

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

