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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) 

Billedet er fra Sct. Georgsaften i 

Stubbæk 2015 

 

Så blev årets sommerlejr endnu en gang godt overstået. Dejlige børn, 

godt nok ikke så mange i år, men ”kvaliteten” var i top. 

- Og nu skal I ikke tænke: ”Åh nej nu ikke en hel side om den lejr igen”. 

Bare rolig. 

Men, men… mit indlæg kommer på en måde alligevel til at handle om 

Barsø og lejren. 

Det var syvende gang vi tilbragte dejlige dage på øen og fint er det, at vi 

har mulighed for at benytte BarsøHuset på så gode betingelser.  

Gennem årene har vi fra alle Barsø-boerne kun mødt venlighed, hjælp-

somhed og ikke mindst interesse for vores lejre.  

Alligevel har jeg i dette tilbageblik på de syv år, der er gået, stor lyst til 

specielt at nævne hele Svennesen- familien og ikke mindst deres unge 

landbrugsmedhjælpere. De har altid været rigtig gode ”medspillere” på 

vores lejre. 

Den daglige tur op at hente mælk er for børnene rigtig spændende og 

samtidig også lærerig. Der er altid en frisk medarbejder, der gerne vil sva-

re på børnenes spørgsmål og som giver sig tid til at forklare, hvordan bl.a.  

malkerobotterne fungere.   

- Og hvem ved?  Måske kommer der nogle fremtidige landmænd ud af 

disse besøg. 

Barsø er bare vores gode sted. 

Bodil Steenberg, 2. gilde. 

 

 

 

 

Stafetten sendes videre til Jytte Watterson 1. Gilde 
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Fællesarrangement for alle Aabenraagilder  

 

Du inviteres til en rigtig spændende aften den 22. oktober kl 19.30 på Damms Gård i Felsted: 

 

Foredrag ved Simon Faber over emnet "Genforeningens temaer" . 

 

Som optakt til jubilæumsåret 2020 vil Simon Faber bl.a. fortælle om  forhold i forbindelse med genforeningen, herun-
der både det  kulturelle og politiske. Måske trækkes også paralleller til det øvrige Europa og deres tackling af mindre-
talsproblematikker. 

Simon Faber er ansat af de sønderjyske kommuner som projektleder for aktiviteterne i forbindelse med Jubilæums-
året 2020, så vi får sikkert også noget at vide om de mange tiltag, der finder sted næste år. Simon er uddannet i mu-
sik og tysk fra Århus Universitet, men det er nok mere som overborgmester i Flensborg, at vi kender ham og nu også 
som spændende foredragsholder. 

Vi håber på mange deltagere til arrangementet, som også byder på kaffe, velsmurte boller og brødtorte.  

Inviter naboen med til en spændende aften for kun 50 kr. pr. person. 

 

Tilmelding til Kirsten Olesen senest d. 15/10 på kirstenogtroels@s32.dk 

 

 

BYLØB  

i Aabenraa d. 8. oktober 

  

Du inviteres til at deltage i 2. Gildes byløb tirsdag d. 8. oktober. 

Vi mødes ved Spejdermuseet, Bjerggade 4H, 6200 Aabenraa. 

Mødetidspunkt: kl. 17.00 

Byløbet vil foregå i den nordlige ende af Aabenraa by. 

Vi slutter løbet af med et let traktement. 

Tilmelding kan ske til Lilian Steenberg på lpinvest@pc.dk – senest d. 4. 
oktober. 
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Referat af fødselsdagsgildehallen hos 2. Sct. Georgsgilde d. 10. september 2019 

 

Der var i forvejen flot pyntet op med flag og mange af de 23 gæster havde ligeledes medbragt flag. Fra Bovgildet 

deltog en gruppe, der gerne vil rundt i gilderne og deltage i arrangementer. 

Under gildehallen holdt Troels 5. min Sct. Georg over emnet flag. Rigtig interessant med ny viden om Dannebrog. 

I eftergildehallen fortsatte underholdningen omkring emnet: Flag. Vi blev alle delt ind i hold af 3, hvorefter vi fik udle-

veret ark med de forskellige flag i Europa – disse skulle herefter ”parres” med landenavnene. En ikke helt let opgave, 

men meget underholdende. 

Ved kaffebordet, bestående af dejlige fødselsdagslagkager, fik vi endnu en opgave omhandlende Dannebrog. Bord-

vis fik vi udleveret røde og hvide ark papir og opgaven var nu at få de rigtige dimensioner på det hjemmelavede flag. 

Dette kunne vi lettere løse og Arne ridsede ligeledes grundreglerne op. 

Det var en rigtig dejlig aften med hyggeligt samvær, gode flagsange og festivitas i anledning af 2. Gildet 54 år Fød-

selsdag. 

Lilian 2. Sct. Georgsgilde. 

I juli 2019 var der på Stevninghus jubilæumslejr, i anledning af det 

i år er 50 år siden, der blev afholdt den første store lejr på Stev-

ninghus, Ny Hedeby Lejren.  

Der deltog ca. 700 spejdere på jubilæumslejren, hvoraf 1/3 var 

udenlandske. 

Vi er mange der med glæde husker tilbage på Ny Hedeby Lejren, 

lejren med vikingehusene, landlams hytterne og ikke mindst vikin-

geskibet. Som det kan ses, er der stadig aktivitet omkring vikinge-

husene. 

Lørdag den 20. juli 2019 blev der afholdt en reception, hvor Edith, 

Inge og Christen, sammen med Henrik Galle deltog. Vi var ca. 50 

personer for at fejre de 50 år. 

Der blev holdt taler af blandt andet Jørgen Thomsen, som var 

leder af Stevninghus Spejdercenter i de første 15 år. Jørgen for-

talte om hvordan Ny Hedeby var startet og kom med små fortæl-

linger om udviklingen af Ny Hedeby / Stevninghus. Også lidt om 

de modsætninger der var mellem de to grupper, som han mente 

havde ført til en god og alt i alt positiv udvikling af stedet. 

En dejlig oplevelse, der kaldte mange minder frem. 

Christen  
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1. Sct. Georgs Gilde  

Tirsdag den 17. september 2019 afholdte 1. Sct. Georgs 

Gilde gildehal i Spejdergården Rødekro. 

Det var første gildehal efter at Lis blev valgt som gildemester 

ved vort gildeting i marts. En dejlig gildehal, med optagelse 

af Dorte Steppat.  

I eftergildehallen blev der serveret kaffe med hjemmebag, 

der blev sunget spejdersange og dejlige sensommersange. 

Dorte blev budt velkommen og efter vi havde sunget ”Nu er 

jord og himmel stille”, dannet rundkreds og sluttet af med ”Ja 

vi er danske spejdere”, tog vi hjem med endnu en god op-

levelse sammen med gildebrødre. 

Kegleklubben 

Sct. Georg 

Christen 

Hvid gruppe 1, Sct. Georgsgilde  

I år gik vores tur til Føhr. Vi var 7 friske gildebrødre der mødtes på samkørselspladsen ved Rødekro, hvor vi fik et 

rundstykke og en kop kaffe til at styrke os på inden turen gik til Dagebüll. 

Da vi kom til Wyk havde vi bestilt en Ø-rundtur. Så med et lille grønt tog på hjul kørte vi øen rundt og fik samtidig en 

masse at vide om livet på Føhr. Der er 11 landsbyer på den lille ø, jeg tror ikke der var mere end højst 3-4 km i mel-

lem hver by. Mange smukke huse med stråtag, små gader, meget smukt. Vejret var med os, det var en dejlig dag. 

Der har lige været afholdt Landsgildeting og har var 

der fint besøg: 

Prinsesse Benedikte som er æres-

medlem i Sct. Georgsgildet Lord Baden Powell 

Der har været lidt knas med mailadressen  

Gildenyt@aabenraagilderne.dk Så hvis nogen har sendt 
noget som ikke er kommet med i GildeNyt beklager jeg, 

men nu skulle det fungere. 

Du kan nu modtage Sct. Georg  

digitalt. 

Hvis du er interesseret i at få bladet digitalt 
så bed din kansler om at give besked til 
landskontoret  

                         

        

Referat fra fællesgildehal på Barsø 

den 18. juni 2019. 

26 Gildebrødre var mødt op, og efter 

torden, hagl og regn viste den danske 

sommer sig fra den allersmukkeste side. 

Vi nød alle kaffe og lagkage, god stemning og de traditionelle 

Barsø Pølser. 

Gildemester for 2. Gilde Knud Lange holdt sin gildemestertale 

ud fra emnet ”Rødder” Hvilke gode og mindre gode rødder, får 

vi med fra vores familie? Det kan være svært at leve et fornuftigt 

liv på de mindre gode rødder. Vi har set at radiovært, tidligere 

bandeleder og forfatter Nedim Yasar blev dræbt ved skud, i 

forbindelse med udgivelsen af sin bog, hvor han fortalte om sin 

var i og ud af bandemiljøet.  

Lis holdt 5 min. Sct. Georg om og på sønderjysk. 

Alt i alt en rigtig god eftermiddag/aften. 

Refr. Jytte Watterson. 1. Gilde 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk


GildeNyt Side 5 148 oktober 2019 

 

GILDEKALENDER 

 

oktober 2019 

 

      
 

Fra 6. oktober til 29. december  

Jørgensgård Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested:  

Skovens første P-plads på venstre hånd ved 
Jørgensgård Skovvej 

   

  

  

  

  

  

  

  

Lørdag den 5. oktober (eftermiddag)  

Stollig, Knappstien  Vandring ad Knappstien ind til Aaben-
raa. Vi nyder skoven og de skønne udsigter. Videre  gennem 
Jørgensgaard Skov mod Aabæk. Skoven grænser ud mod 
Aabenraa Fjord en del af vejen – her ses virkelig stejle skræn-
ter mod vandet og store træer, der er undervejs ned i vandet.  

Turleder Conni Cording 

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

  

 

 

02. oktober 

08. oktober 

16.  oktober 

22. oktober 

30. oktober 

 

 

 

 

Spiseklub 

Byløb i Aabenraa 

Spiseklub 

Foredrag med Simon Faber 

Spiseklub 

 

 

 

 

 

 

 

Fællesarrangement Damms Gård 

   

 

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  

51272938 - Anne Marie Juhl. 
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