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Lige siden min spejder-

tid har jeg nydt at fær-

des i naturen. At rette 

blikket op mod him-

melrummet og tavs 

betragte den storhed 

og skønhed skabervær-

ket viser, har for mig 

altid været stor balsam 

for sjælen. Når jeg har 

oplevet modgang eller 

tristhed, har det altid 

været i naturen jeg har 

fundet ro og styrke. 

Jeg husker meget ty-

deligt, da jeg som 12 

årig var med min mor-

mor på sommerferie i 

Gudhjem på Bornholm. 

Jeg længtes meget 

hjem og en aften, da 

jeg havde brug for at 

være alene, satte jeg 

mig ud i klipperne og 

betragtede solen, der 

var ved at gå ned. 

Jeg sad helt stille på 

klippen og lod mig var-

me godt igennem af 

solens sidste stråler, 

imens jeg lyttede til 

bølgernes brusen, når 

de i en rolig rytme 

ramte klippen. Der duf-

tede bare så dejligt af 

tang, så det var en ren 

nydelse. 

Jeg blev helt opslugt af 
det smukke syn, der 
udspillede sig for mine 
øjne, da solen lang-
somt sank dybere og 
dybere og til sidst for-
svandt helt ned i ha-
vet. Jeg sad tilbage 
med en følelse af dyb 
glæde og fred langt ind 
i hjertet, og havde helt 
glemt min hjemve, da 
jeg igen forlod stedet. 

 

 

 

 

 

 

Oplevelsen fortæller 

også meget om natu-

rens storslåethed og 

hvor godt det føles, når 

vi færdes i naturen. 

Derfor er det så vigtigt 

at søge naturen i vor 

travle hverdag, så vi 

kan få balance både i 

det ydre og det indre 

ved at søge stilheden 

og roen og lade op ef-

ter en ofte travl og 

hektisk dag. På den 

ene side at leve et liv 

med aktivitet og udad-

vendt handlen, og på 

den anden side sørge 

for at en indadvendt, 

modtagende, reflekte-

rende side også får 

plads. 

 

 

Er vi for aktive og i 

gang hele tiden eller 

det modsatte IKKE 

handler, men er for 

passive, kommer der 

en ubalance, og vi op-

når ikke den harmoni 

der udspringer af at 

kunne leve i balance 

med os selv og vor 

brug af naturen. 

Årstidernes rytme af-

hænger af solen. Ved 

at leve med årstidernes 

rytme glædes og be-

vidstgøres vi om livets 

mange udfoldelser for 

det spirende nye liv til 

at det udtjente liv gi-

ves tilbage som ny næ-

ring. Dette gælder på 

alle planer af vort liv. 

Det er dette, der ska-

ber magien. 

Vi må hver morgen 

glæde os over at hilse 

solen velkommen og 

takke for det liv der 

omgiver os. Solen er et 

billede på optimisme, 

morgengryet der følger 

efter den mørke nat.  

Vi må gøre vores bed-

ste for at tage vare på 

jordens umådelige rig-

domme og forvalte det 

på en nænsom måde 

ved at drage omsorg 

for alt liv på jorden. 

Randi, 1.gilde 

 

 

Stafetten sendes videre til 

Bodil Stenberg, 2. gilde 

mailto:lb@berg.mail.dk
mailto:kogslange@gmail.com
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
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Snaps, snaps - og så en pølsehaps  

 

 

Sjældent har man deltaget i et arrangement, som 

af flere omgange spreder glæde og positiv stem-

ning. Ikke desto mindre er dette tilfældet for den 

flok friske gildebrødre og søstre, som havde sam-

let sig ude ved Stevninghus d. 14. august. 

Indkaldelsen til aftenen lød klar og indbydende : 

Haps, haps nu skal vi have snaps ! En gåtur rundt 

i området for at indsamle snapseurter. Den arran-

gerende gruppe stillede med et kompetent hold af 

vejledere - Mik fra naturskolen i Kelstrup  - og 

Hans Jørgen fra Stevninghus og aktiv gildebror. 

De fortalte om områdets geografi- historie og ikke 

mindst om den spændende natur omkring spej-

dercentret. 

Vi gik med hver vores sankepose og indsamlede 

alt fra pors, lyng, prikbladet perikon og mange 

andre livgivende urter. De to guider fortalte flittigt 

om opskrifter og gode fif til at fremstille sin egen 

kryddersnaps.  

Efter rundturen var det tid til at nedsænke urterne 

i alkohol i fine små flasker med patentpropper. 

Omkring bålstedet blev det derefter tid til kaffe og 

pølser.  

Et virkelig godt arrangement - men nu kommer 

den hårde ventetid, indtil urter og alkoholens veje  

 

 

 

skilles, og de gyldne dråber kan skabe endnu en 

glæde ved et veldækket bord eller måske ledsage 

et kommende gildearrangement. 

  

Gildehilsen 

 Kresten 

Referat af Gildemøde i 1 Gilde, Tirsdag d. 20 

august. 

Vi var 21 Gildebrødre, heraf også et flot fremmøde 

fra 2 Gilde, til sensommermøde i KFUM Spejder-

nes flotte Spejderhytte på Mosevej i Løjt Kirkeby. 

Med initiativrige Spejderledere og god opbakning 

fra såvel forældre og lokalområdet, er det impone-

rende hvor flot en hytte og omkringliggende bål-

hytte der kan skaffes midler til, når man har sat 

sig et mål. 

Det var 3 –mandsgruppen (som i øvrigt består af 

5 personer !) der havde inviteret, og under kyndig 

vejledning af Ulla, 

efter ankomst og en 

spejdersang, fik vi 

en rundvisning i den 

nærliggende bålhyt-

te, med en fanta-

stisk udsigt ud over 

mark og skov. 

 

 

 

 

Sulten var så småt ved at indhente os på det tids-

punkt, men kullene ville ikke som Grillmester Erik 

Helsinghoff ville. Heldigvis var der mange og lange 

sange i sanghæftet, og med lidt ekstra luft og 

hjælp til Erik`s kul kunne den medbragte grillmad 

tilberedes. 

 

Der indfandt sig hurtig en lang kø da grillmesteren 

meldte klar, og vi hyggede os med den gode mad 

og efterfølgende kaffe og kage, inden tusmørket 

gjorde sit indtog. 

Det var næsten mørkt da vi dannede kreds, sang 

og sagde farvel. 

Tak til 3-mandsgruppen for en hyggelig sensom-

meraften. 

Synd dog for jer der ikke var med. 

 

Med Gildehilsen Henrik Lund 
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Løjt hytten. 

3-mands gruppens Grill-aften var henlagt til Løjt spejdernes 

luksus hytte, som de fleste af os ikke havde oplevet før.  

Herfra kan f.eks. nævnes, super køkken faciliteter, overalt 

gulvvarme fra varmepumpe, internet, garage- og værksteds-

bygning, P-plads, pavillon og bålplads med kunstig belysning, 

alt placeret i et stort og skønt naturområde, tæt ved byen og 

alligevel helt ugeneret.  

Absolut en oplevelse, det var kagerne og de velvalgte sange 

også.  

Tak for en fin aften.  

Allan, 1. Gilde 

                                         Hip Hip Hurra 

 

         Nu fylder vi år igen og inviterer alle til at fejre fødselsdagen sammen med os.  

         Det særlige lys over Stubbæk kan måske inspirere en kommende Krøyer til at                 

        forevige os under festen. Se næste nummer af Gildenyt!                

Vi fejrer dagen som en               

Gildehal den 10. september kl. 19.00 i Stubbæk Spejderhus.  

Netop denne gildefødselsdag sker i lyset af Dannebrogs 800 år, så der er lagt op til flag, fest og far-
ver, når arrangementet løber af stablen.  

Hvis du medbringer dit eget Dannebrog, kommer du ind til absolut kostpris. 

Tilmelding senest søndag d. 8. september på mail:  

Lene.o.thomsen@gmail.com 

 

Gildehilsen 

Bierne 

Glæd dig til oktober. 

 

Men glæd dig særligt til d. 22. oktober. 

Der er mange spændende arrangementer i oktober, men på Damms Gård i Felsted sker der noget 
ganske særligt d. 22. oktober.   

Det er lykkedes os at få Simon Faber, projektleder af genforeningsaktiviteterne 2020 og forhenvæ-
rende overborgmester i Flensborg, til at komme og fortælle.  

Emnet ligger ikke fast endnu, men mon ikke det bliver en aften  i det dansk /tyske og måske med en 
europæisk vinkel. 

Det er et fælles arrangement for alle tre Aabenraagilder,  men gæster er også velkomne.  

I næste nummer af Gildenyt kan du læse mere om aftenen  i Felsted.   

 

Gildehilsen Bierne 

mailto:Lene.o.thomsen@gmail.com
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Også i august kan man være i tvivl om 

vejret: 

er det koldt? varmt? vådt? vær beredt! 

Lidt om vores Børnelejr på Barsø  skal også lige med. 

Der var 13 børn med på lejren, og de fik al den opmærk-

somhed som de bare kunne ønske sig. 

Som det ses på bílledet var der også tid til lidt 

”mandesnak” 

 

  

 

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

Kegleklubben Sct. Georg  

Gildebrødre med ledsagere i Aabenraa Gilderne inviteres til 

Gildehal i Spejdergaarden Rødekro  

tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00. 

Vi har optagelse af Dorte Steppart som ny gildebror. 

 

Efter gildehallen vil der blive serveret Kaffe / the, boller med pålæg, kage og småkager. 

 

Vi skal synge efter Højskolesangbogen og have en god snak. 

 

Tilmelding senest 13. september 2019 

Til Christen tlf.: 2042 2957 / 

mail: Christen@Borregaard.EU 

 

Kegleklubben Sct. Georg – Christen 
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GILDEKALENDER 

 

september 2019 

 

      
 

Fra 6. august til 24. september  

 

Hjelm Skov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

 

Mødested: P-plads ved Skyttegården 

   

  

  

  

  

  

  

  

3-6. september Vandrerejse i Hanherred   

Orla og Lene, Werner og Yvonne har lavet en ind-
bydende vandrerejse til et spændende område i 
Hanherred. Vi skal gå ved Bulbjerg, Slettestrand og 
i Fosdalen. Inden vi kører hjem kan vi også nå 
Langdal Plantage. Hotellet ser indbydende ud. 

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

Indlæg sendes svedhæftet 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                  

  

 

 

03.09-06.09.2019 

04.09.2019 

10.09.2019 

17.09.2019 

18.09.2019 

 

 

 

Vandrerejse 

Spiseklub 

Fødselsdagsgildehal 

Gildehal 

Spiseklub 

 

 

 

Naturlaug 

 

2. Gilde 

1. Gilde 

   

 

Tage Balle kan den 10.09. fejre  

80 års fødselsdag 

Vi siger tillykke 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk

