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Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609  

gildenyt@ 
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Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

 

Stafetten 

 

 

Så gik 2018 med kanonfart. Hvor blev det år af? 

 

Når jeg tænker tilbage, var det er år med glæde såvel med sorg. Vi oplever i det danske 

sundhedsvæsen at man er i de bedste hænder når ting sker. Vi fik et lille barnebarn i 

januar der var født for tidligt, og var meget, meget lille. Der var krise på Viborg sygehus 

men med et knaldhamrende dygtigt  personale kom  mor og barn vel igennem hele for-

løbet og i dag stråler pigen som en lille sol på hendes 1. års dag.  

Ligeledes måtte vi jo tage afsked med en gildebror, der efter et langt sygdomsforløb 

lukkede sine øjne medio december. Stadig under pleje af et kompetent og velfungeren-

de plejepersonale, såvel på sygehus som i hjemmet. 

Hvor er vi heldige i Danmark at have et så godt fungerende sygehusvæsen. At statsmi-

nisteren så nok piller lidt ved opbygningen af organisationerne må vi se at leve med.  

Vi bør tænke på, når vi mødes i gilderne, at snakke sammen og med hinanden, vi bliver 

ikke yngre og som en gildemester sagde engang: Skal vi ikke have det sjovt mens vi 

her? 

Jeg tænker på ved årsskiftet hvad jeg har oplevet fra fødslen i 1950 til d.d. 

En teknologi der tordner derudaf og som vi skal op på de høje nagler for at følge med.  

Men sagde min bedstemor ikke også det i hendes leveår fra 1890 til 1969 og mine foræl-

dre fra 1913/1918 til deres død?  

Mange ting sker ude omkring os så lad os koble fra når vi er til gildearrangementer og 

hvis der er afvikling med bål, sætte os tilbage og puste ud og lade tanker vandre.  

Erik Berg 

1. Gilde 

 

Stafetten gives videre til:   

Henrik Posselt, 2. Gilde 
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NYTÅRSGILDEHAL I 2. GILDE 

 

    
 
Den traditionsrige Nytårsgildehal i 2. Gilde blev anholdt den 8. Januar i Spejderhuset i Stubbæk. 
 
Vi begyndte med nytårskuren hvor vi ønskede hinanden godt nytår over et glas champagne. Derefter åbne-
de gildehallen med gildemesterens tale. Her var nye medlemmer til gildet et centralt ønske, og et ønske vi i 
2019 skal arbejde for at opfylde. 
Efter Gildehallen blev vi inviteret i teatret til en nyopførelse af den traditionsrige “Dinner for one - 90 års 
fødselsdagen”. En opførelse med Miss Sophie omgivet af de gamle venner, James der serverede og skålede 
på vegne af vennerne - ja selv det store skind på gulvet, som James snubler i, var med. 
Opførelsen havde dog fået en lettere bearbejdning, med en refleksion ind i vor relevante nutidige gildesitu-
ation, og blev begejstret modtaget af det veloplagte publikum. 
Herefter nød vi en lækker sandwich og kaffe og kransekage og efter et par sange sluttede dens festlige af-
ten med rundkreds - same procedure as every time - og et nyt år kan begynde. 
 
Henrik 
 

 

 

 

 
 

 Planlægningsmøde i 2.gilde  
den 7. februar kl. 19. 
I spejderhuset i Ensted. 
 
Pers stjerner har fået lov at stå for planlægning af 
året 2018-19.  
Det nye år er nyt og ubrugt, det skal fyldes med  
gode aktiviteter, så kom med spændende input. 
  
Det kulinariske bliver outstandig.  
Så tilmelding er nødvendig til  
 
Lotte: mail lottestonenielsen@gmail.com eller  
Tlf. 28432447 senest mandag den 4 feb. 2019 
 
Vi ses den 7 februar kl 19 
 
Pers stjerner. 

 

                

Spejderne i Aabenraa  

                   søger med lys og lygte efter 

en lade eller lignende til opbevaring af 

gruppens kanotrailer. 

Er der nogen, som  

kender nogen, så 

kontakt gerne 

 

DDS Aabenraa Gruppe 

Jesper Schultz,  Schultz@post3.tele.dk 

mailto:lottestonenielsen@gmail.com
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85 års fødselsdagsfest i 1. Gilde. 

  

 Der var mange biler på parkeringspladsen! 

- og da vi kom ind i Spejdergården summede det af liv: Gildebrødre, gamle spejdere, der skulle optages, ja der var end-

da et par spejdere i uniform. 

 Det tegnede til en god aften, og det blev det! 

Gildemester Anne-Marie indledte gildehallen med at mindes Kjeld med 2 minutters stilhed. 

Derefter, i en festlig gildehal, optog gildemesteren 3 nye gildebrødre. 

”Velkommen til Kirsten, Michael og Finn, vi glæder os til at få ny inspiration fra jer.” 

I gildemestertalen kom Anne-Marie ind på, hvor vigtigt det er, at vi får sjælen med os, når vi sætter kursen mod vores 

fremtidige arbejde i gildebevægelsen, og at vi gør os synlige i samfundet. I den forbindelse citerede hun Baden Powell, 

som sagde: 

Først fik jeg en ide. 

Som resulterede i en vision. 

Hvorefter jeg skabte en bevægelse. 

Og hvis vi ikke passer på.  

Ender vi bare som en organisation. 

  

Randis tankevækkende 5 min. Sct. Georg og ikke mindst hendes barnebarn Julies (hun var en af spejderne i uniform) 

harpespil var også med til at gøre Gildehallen til noget ganske særligt denne aften 

Efter gildehallen var der festligt samvær med tapasmenu, velkomsttaler, sange, hygge og snak.  

  

Tak for en indholdsrig, festlig aften! 

Ulla 

  

 Så mangler der da kun:                                                             

1. Gilde: september - november 

2. Gilde:  maj- august - oktober . 

Bare send en mail til  

Gildenyt@aabenraagilderne.dk hvornår du ønsker at skrive stafetten. Hur-

tigst muligt så du kan få den måned du helst vil have. 

Gildehilsen Redaktøren 

  

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
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Gruppe 2012 inviterer til  

gildemøde 

onsdag den 20. februar. 

Vi mødes ved Chr. Panbos museum Egelund 5 

Klokken 19.oo 

Chr. Panbo vil fortælle om malerierne og bagef-

ter får vi kaffe på museet. 

Pris 100.00 kr. (Entre & kaffe) 

Tilmelding senest 15. februar til 

Erik Berg genvan@mail.tele.dk Tlf.: 2327 9721 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Jacob Michelsens Gård 

2. Gilde inviterer til besøg på Jacob Michelsens 

Gård mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 

Der vil blive en rundvisning på muséet og bag-

efter kaffe/te og kage. 

Gæster er velkomne. 

Tilmelding til Lotte senest den 18. februar  
på mobil 28 43 24 47 eller  

mail lottestonenielsen@gmail.com 
 

Pers Stjerner 

Hjælp søges i forbindelse med spejdernes jubilæumsdag den 15. juni 2019  

 

Kære Gildebrødre, 

 

Spejdernes 100 års jubilæum den 15. juni nærmer sig og et spændende program er ved at tage form. 

Vi håber, at rigtig mange gildebrødre har tid og lyst til at deltage i arrangementet og festen om aftenen. Dagens aktiviteter 

giver rig mulighed for at vise flaget både som spejder- og gildebevægelse. 

Vi har tilsagn fra flere gildebrødre, som hjælper til med morgenkaffen i Aabækhytten og servering af øl/pølser ved Spejderhu-

set i Lindehave. 

Er der nogen, der har lyst tid og lyst til at deltage i en bålaktivitet på Nørretorv. Aktiviteten er ikke detailplanlagt endnu, så der 

er rig mulighed for at sætte sit præg på den. Vi har lovet Shop-i-City, at lave en bålaktivitet incl. noget spiseligt….herfra er det 

kun fantasien der sætter grænsen. Er der en gruppe, der er frisk på denne opgave. 

Spejder- og gildehilsen 

Lise 

mailto:genvan@mail.tele.dk
mailto:lottestonenielsen@gmail.com
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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting    

   Tirsdag, den 19. marts 2019 

  

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til gildemesteren  

senest den 18. februar 2019.  

    Dagsorden, tid, sted og tilmelding kommer i GildeNyt for marts.    

  Gildeledelsen   

  

 

 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting 

Torsdag den 14. marts 2019 

 

Forslag, der ønskes behandlet på tinget fremsendes skriftligt til gildeledelsen  

senest den 14. februar 2019 

Dagsorden og tilmelding til Gildetinget vil fremgå af næste GildeNyt 

Gildeledelsen 

 



GildeNyt Side 6 141 februar 2019 

 

GILDEKALENDER 

 

Februar 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 23. februar (eftermiddag ) 

Haderslev Vesterskov  Skoven er en del af den meget større og delvis 
sammenhængende middelalderskov, der var udbredt fra Lillebælt over 
Christiansfeld og til Farris, de såkaldte Farrisskove 

Den sydlige del af skoven har i over hundrede år fungeret som byskov 
for Haderslev og har været drevet som ”lystskov” med det formål at 
give gode oplevelser til skovens gæster. Den har fået lov til at udvikle 
sig smukt med mange gamle træer og varieret skovnatur. 

Turledere: Yvonne og Werner 

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

 

 

 

06.02.2019 

07.02.2019 

20.02.2019 

20.02.2019 

25.02.2019 

 

 

Spiseklub 

2. Gilde 

Spiseklub 

1. Gilde 

2. Gilde 

 

Spiseklub 

Planlægningsmøde 

Spiseklub 

Chr. Pandbo’s Kunstsamling 

Virksomhedsbesøg VUC 

 

   

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

