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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 4 5  Juni/juli  2019  

Sct. Georgs 

Gilderne 

I Danmark 

 

1. Gilde 

Gildemester 

Lis Berg 

Vestertoft 5 

6230 Rødekro 

4146 1609 

lb@berg.mail.dk 

 

2. Gilde 

Gildemester  

Knud Lange 

Jørgensga rd 5b 

6200 Aabenraa 

2129 7385 

kogslange@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) 

 

Får vi nogensinde fred i vores verden? 

I modsætning til årets Sct.Georgs Budskab, som jeg synes var en tynd kop te, har jeg ved flere 

lejligheder læst budskabet tilbage i 2016, af Linda Amundsen fra Landsgildeledelsen, Sct. Georgs 

Gilderne i Norge. 

Globalt har vi set at presset mod grænserne, ind mod den såkaldte frie verden er vokset over de 

seneste år. Grænsekontroller, kvoteflygtninge, flygtningelejre er nye fænomener som skiller van-

dene. Herhjemme, og netop nu op til det kommende Folketingsvalg, er vi i lille Danmark tæt ved 

at være delt i 2 lejre, dem der siger ja til flygtninge og integration og dem der siger nej hertil. 

Jeg skal ikke her gøre mig til talsmand for hvad jeg synes er rigtigt og forkert, og hvilken vej jeg 

synes Danmark skal gå, men der er nogle fundamentale og helt grundlæggende principper for 

hvorledes fred og sameksistens opnås, og her synes jeg at Sct.Georgs budskabet fra 2016 ram-

mer plet. 

Respekt for livet: Det begynder med os selv, på arbejdspladsen, i Gildet og i forhold til naturen. 

Hvordan møder vi de mennesker der er kommet hertil med en helt anden baggrund, historie og 

kultur. Som udgangspunkt er det mennesker med samme behov som os. Har vi nogensinde dis-

kuteret de spørgsmål i vores Gilde ? 

Viden: Verden ændrer sig, og menneskene også. Hvor henter vi vores viden fra ? Ny og trovær-

dig viden er forudsætning for indsigt, og indsigt er en forudsætning for forandring 

Retfærdighed: Ligeværd, respekt, redelighed og ansvar for vores fælles verden er målet for at 

retfærdighed kan opnås. 

Deltagelse: Når folk og nationer bliver socialt, kulturelt og økonomisk afhængig af hinanden, er 

chancerne for fred og sameksistens mellem disse nationer større. Kontakt, deltagelse og involve-

ring er fredsskabende arbejde. 

Frihed: Frihed for alle folk – fred i hele verden. Så enkelt, så vigtig og så vanskelig, er friheden. 

Friheden har trange kår i verden i dag. Derfor er det så vigtigt for os at bruge vores egen frihed, 

og beskytte andres. 

En Spejder arbejder for fred og forståelse mellem mennesker. 

Med Gildehilsen  

Henrik Lund 

 

 

Stafetten sendes videre til Susanne Lange 2. Gilde 

 

 

Billedet er fra Sct. Georgsaften i 

Stubbæk 2015 

mailto:lb@berg.mail.dk
mailto:kogslange@gmail.com
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk


GildeNyt Side 2 145 Juni/juli 2019 

 

 

FRILUFTSGILDEHAL 

Fællesarrangement   

for   

Grænsegildet, 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa  

  

  

  

  

Der inviteres til friluftsgildehal på Barsø m/ægtefæller:  Tirsdag, den 18. juni 2019.  

   

15.00 Kaffe m/hjemmebag.   

15.45 Rundt på øen – på gåben. (dem der har lyst) 

18.00 serveres BARSØPØLSER m/kartoffelsalat.  Kaffe m/småkager.   

19.30 Gildehal v/ 2. Gilde 

Ca. 21.00 afgang fra Barsø.    

Pris: Traktement, drikkevarer & færge Kr. 80.-   

 Tilmelding senest fredag den 14. juni til:  Jette Galby,  Tlf. 7462 0395 - mobil 2750 1069 

 

HUSK at oplyse hvilken færge du vil med!    

Færgetider: 11.30 - 13.30 – 14.45 – 16.00 - 17.20    

 

Velkommen på Barsø  

Barsøgruppen  
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Besøg og rundvisning i RC Parken i Søgaard 

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 19.00 

Sidste arrangement i Grænsegildet inden sommerferien går til RC Parken i Søgaard, hvor der er aktiviteter for 3 selv-

stændige klubber. En flyveklub, en bilklub og en skibsklub. Der flyves med modelfly, køres med biler og der sejles på 

den kunstigt anlagte sø.    

Vi mødes ved Bov Kro kl. 18.30, hvorfra vi kører sammen til RC Parken.  

Der vil blive vist rundt og fortalt om RC Parken, og vi kan opleve hvad der foregår i RC Parken.  

RC Parken griller pølser og sørger for kaffe og kage alt sammen til meget rimelige priser. I tilfælde af dårligt vejr er det 

muligt at være i klubhuset.   

Pris excl. spisning kr. 20,00.    

Bindende tilmelding til:   

Hans Henrik på tlf. 6112 1674 eller mail: hanshenrik@galle.dk senest 15. juni 2019.  

Med gildehilsen 

Gulspurvene 

Referat gr. 2 

 

RC Parken,  

Søgårds Mark 6, 

Søgaard,  

6200 Aabenraa 

– 
WWW.rcparken.dka 

Grænsegildet inviterer til sejltur på Haderslev Dam og guidet tur i Haderslev  

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 13.00  

Vi besøger Haderslev og tager på en 1½ times sejltur på Haderslev Dam med Dambåden Dorothea. Dorothea er en me-

get stabil båd, som ligger fint i vandet.  

Efter sejlturen vil der være en kort guidet tur i Haderslev samt kaffe og kage.    

Vi mødes ved Bov Kro kl. 11.45, hvorfra vi kører sammen til Haderslev Dambåd, Bispebroen, Haderslev.  

Pris for sejltur og eftermiddagskaffe kr. 125,00. Da vi skal forudbetale for at reservere billetter til sejlturen bedes belø-

bet indbetalt til konto 4652 4652508502 senest den 20. juni. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding efter først 

til mølle princippet.  

Bindende tilmelding til:   

Hans Henrik på tlf. 6112 1674 eller mail: 

hanshenrik@galle.dk senest 20. juni 2019 

Med gildehilsen 

Gulspurvene 

Referat: gruppe 2 
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2. Sct. Georgs gilde Aabenraa afholdt Sct. Georgs gildehal i  

Ensted spejderhus d. 23. april 2019. 

 

18 gildebrødre var mødt frem til en aften, hvor vi skulle optage 2 nye gildebrødre (Kirsten og Tina) og 

hvor ny gildemester ( Knud ) skulle indsættes. Det var en god oplevelse og rigtig dejligt med nye 

”brødre” og ny gildemester til at bære 2. gilde videre. 

Efter gildehallen blev vi udendørs budt på solæg og en lille skarp inden vi blev delt i 3 hold og sendt i 

skoven på et bogstavløb. Vi skulle finde ting i naturen, hvorved vi fik ”Gildeaften” frem. Der var gode 

og kreative måder at løse opgaven på. 

Alle 3 hold løste opgaven og vandt derfor også alle præmier. 

Vi sluttede aftenen med kaffe/the og flotte muffins pyntet som lejrbål. 

Lilian 2. Gilde 

Naturmad 

 

Onsdag den 15. maj mødtes en lille flok gildebrødre fra 2. gilde ved 

Spejderhuset i Løjt, hvor vi mødtes med Jane Ewald. Vi blev budt vel-

kommen med et glas syrendrik (laves ligesom hyldedrik, bare med syre-

ner i stedet for hyldeblomster). Herefter blev vi inddelt i grupper og gik i 

gang med at forberede aftenens gastronomiske indslag. Der skulle sam-

les ind til pandebrød, kyllingesuppe med brændenælder, salat, tromme-

stikker og som dessert snobrød rullet i kanelsukker.  

Generelt samlede vi to slags urter, krydderurter og salaturter. Krydder-

urterne blev brugt til pandebrød og trommestikker (nærmest frikadeller 

bagt på snobrødspind): Løvstikke, vild merian, vejbred, røllike, sankt-

hansurt, ramsløg og lignende, mens der i salaten bl.a. kom musevikke, 

vild stedmor, skvalderkål, storkenæb, engkarse m.m. Til desserten kun-

ne vi få Janes hjemmelavede bærkompot eller hjemmelavet sirup. Det 

hele blev rundet af med Kirstens hjemmelavede porsesnaps. 

Maden blev særdeles vellykket, kun ½ frikadelle i bålet og et enkelt sno-

brød i flammer. Vejret var herligt, og det er ikke sidste gang, vi har be-

søgt Jane og er blevet inspireret af alle de lækkerier, naturen kan byde 

på. 

Gildehilsen fra Hans Jørgen og Inger. 
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Nordalsgildet havde inviteret til et ”Kend dit distrikt” arrangement søndag den 12. maj.  

I det flotteste solskinsvejr mødtes 48 fra distriktet (7 af 11 grupper var repræsenteret), Til morgenkaffe og lidt fortælling 
om området i Dyvig Bådelaugs klubhus. Derefter var næste stop Jollmands Gaard i Holm. 3 
rundvisere stod parat til at fortælle om gårdens historie, forfald og nu genopståen, som muse-
umsgård. Et fantastisk bygningsværk, en kroggård, som blev gennemfotograferet og opmålt i 
beg. af 1920, da den "var på vej" til Frilandsmuseet. Det blev ikke til noget, og gården gik i forfald. 
Gården er blevet restaureret/genopført i årene 2001-2018, takket være en gruppe ildsjæle, frivil-
lige og Realdania. Meget spændende og flot rundvisning. 

Turen gik videre til Mjels Bryghus, hvor en anden ildsjæl havde oprettet et 
mikrobryggeri. Vi hørte om ølbrygning, så bryggeriet og prøvesmagte 5 
forsk. øl, og nød en dejlig frokost, før turen gik videre til Havnbjerg Mølle. 

Også her stod rundvisere klar til at fortælle om Møllens historie og drift. 
Møllen er i flere omgange blevet restaureret med midler fra Bitten og Mads 
Clausen fonden. Møllen har senest været kulisse til optagelsen af filmen "I 
krig og kærlighed" Også her nogle interessante fortællinger, og også et lille 
indblik i filmens verden. Utroligt hvad computerteknikken kan klare, når 

"noget kommer i vejen" i forbindelse med optagelser. 

På Nordborghus stod kaffebordet klar til afsluttende snak, informationer og en stor tak til ar-
rangørerne fra Nordborg gildet fra os alle 

Nåede du ikke turen, kan den fint køres "på egen hånd"  

2020 står Haderslev Gildet for arrangementet 

Gildehilsen fra Ulla Jensen og Birgit Støchkel 

Tirsdag den 21. maj 2019 havde Kegleklubben, 1. 
Sct. Georgs Gilde inviteret til gildemøde på Spejdergaarden i 

Rødekro. Der var mødt 29 gildebrødre med gæster op til en spæn-
dende aften, hvor Tine Gerts fortalte, om hverdagen på et Ebola Tre-
atment center i Sierra Leone. 

Tine viste billeder og fortalte hvordan det internationale samfund med 
en meget hurtig og målrettet indsats undgik at Ebola epidemien i 
slutningen af 2014 og ind i 2015 ikke spredte sig til store dele af Afri-
ka. 

Christen 

Kegleklubben 
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           Aktivitetsplan 2019/2020 – 2. Gilde i Aabenraa               
  

Dato 
  

Aktivitet Ansvarlig Sted 

  
Ultimo August 2019 
  

  
Snapsetur 

  
Vandrende pinde 

  
Stevninghus 
  

  
10. september 2019 
  

  
Fødselsdagsgildehal 

  
Bierne 

  
Spejderhus Stubbæk 

  
22.oktober 2019 

Simon Faber. 
Fællesarrangement 
for Gilderne i 
Aabenraa Kommune 

  
Bierne 

  
Rejsestalden i 
Damms Gård 
Felsted 

  
8. Oktober 2019 
Kl. 17:00 

  
Byløb 

  
Skarnbasserne 

  
Aabenraa Nord 

  
28. november 2019 

  
Julejazz m.m. 
  

  
Vandrende pinde 

  
Dams Gård 
Felsted 

  
7. januar 2020 

  
Nytårsgildehal 

  
Skarnbasserne 

  
Spejderhuset Stubbæk 

  
2. februar 2020 

  
Planlægningsaften 

  
Bierne 

  
Spejderhuset Stubbæk 

  
1. februar 2020 
Kl. 10:00 

  
Vintervandretur 

  
Skarnbasserne 

  
Aabæk 

  
17. marts 2020 

  
Gildeting 

  
Vandrende pinde 

  
Spejderhuset Stubbæk 

  
23. april 2020 

  
Gildehal 

  
Vandrende pinde 

  
Spejderhuset Stubbæk 

  
1. maj 2020 
Kl. 17:00 

  
Tur til Rundemølle 
  

  
Skarnbasserne 

  
Rundemølle 

  
10. juni 2020 

  
Havnerundtur 
  

  
Bierne 

  
Aabenraa 

Vandrende pinde:  Lotte, Bodil, Anne Marie, Hans Jørgen, Inger, Henrik, Gerda, Tina. (8) 

Skarnbasserne:  Lilian, Ilse, Knud, Susanne, Alice, Per, Birgit, Kirsten J. (8) 

Bierne:   Helle, Arne, Birthe, Kirsten O, Troels, Kresten, Lene, Margit. (8) 
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Lis & Erik fra 1. gilde blev kontaktet af Nis Callesen fra Øster Løgum/Hovslund D.D.S. om vi kunne hjælpe til på en divisi-

onsturnering på Brede Å dal lejren lørdag den 11. maj 

Vi skulle være dommere for 13 junior grupper. 

Hvordan var lejrpladsen indrettet. Afskærmning af huggeplads. Orden på køkkenbord samt opsætning af samme. 

Brandspande. Teltorden. 

Jo tak der var nok at gå i gang med. Det var interessant at se vasketromler og halve olietønder som kogepladser. Ikke 

noget på  jorden. Jo tak, der sker noget nyt hele tiden.  

Medens vi var i gang med vurderingsrunden, var de første klar med menuen klokken 17.00 som vi også skulle prøvespi-

se/vurdere. 

Altså: 13 gange hakket kød – pølser og spaghetti.  God appetit.  Vi fik vores sag for. Mange sjove navne på retterne og 

næsten kold spaghetti til alle retter men, vi fandt vindere.  

Efterfølgende fortsatte vi vores vurderingsrunde af pladserne. 

Da vi var færdige blev vi (dommerne) trakteret med dejlig aftensmad.  

Varm hakket kød i kødsovs – pølser & spaghetti. Gåsevin blev skænket ad libitum. 

Alle fik nogle gode points og børnene morede sig gevaldig på pladsen. 

Vi stiller os gerne til rådighed næste år og måske kommer der bud efter flere domme fra divisionen.  

PS: Kloge Åge (Erik) som førte vognen fra Genner havde fået Hjerridsager lejren ved Skærbæk ind på lystavlen så der 

røg 20 min. ekstra kørsel på speedometeret men fik oplyst af ledere fra Skærbæk, at den var solgt til privatfolk og det 

lagde vi mærke til da vi landede der først. No spejdere. 

En meget spændende lørdag må man sige. 

Gildehilsen fra Lis & Erik Berg 
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GILDEKALENDER 

 

juni/juli 2019 

 

      
 

Fra 4. april til 30. juni  

Rise-Søst Skove 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: Skovens P-plads ved Ravnholt, sidevej til Løgum-
klostervej 

   

  

  

  

  

  

  

  

Lørdag den 22. juni (eftermiddagstur) 

Vandring langs kysten på Nordals 

Vi starter ved udmundingen af Dybvigfjords nordlige kystområde og går 
langs strandkanten til Hellesøgård – hele vejen med flotte udsigter. Mod 
Jylland: Varnæs, Aabenraa Fjord, Løjtland, Barsø m.m.- videre på asfaltvej 
mod Holm i naturskønt kuperet terræn ad en markvej til højdepunkt med 
udsigt over hele området, og derefter ad asfaltvej tilbage til udgangspunktet 

Der er mulighed for efterfølgende at køre ind på Vineriet i Holm og gå en tur 
i vinmarkerne. 

Turleder: Bente 

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

  

 

 

 

12. juni  

18. juni 

 

 

Spiseklub 

Friluftsgildehal 

 

 

 

Fællesarrangement 

 

   

 

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:gildenyt@aabenraagilderne.dk

