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1. og 2. Sct. G eo r g s Gilde Aabenraa
Nr. 1 4 0

Januar 2019
Sct. Georgs
Gilderne

Stafetten

I Danmark

1. Gilde

Når I læser denne stafet, er både jul og nytår overstået, og jeg vil starte med at ønske
jer alle et rigtig Godt Nytår.

Gildemester

Inden jul var jeg inde at se Paprika Steens film Den tid på året, en film der både var
morsom, men som bestemt gav grund til eftertanke.

Vestertoft 8

Mon vi ikke alle kender til ønsket om, at juleaften skal være perfekt, at den helst skal
fejres sammen med hele familien og at alt skal være som tidligere juleaftner, som man
husker som fredelige og hyggelige.

2024 8384

Efterhånden som den gode julemad er spist, store mængder vin og cognac er indtaget
og hæmningerne og misundelsen er opløst i den indtagne alkohol, så opdager man
måske lige pludselig, at den kære familie ikke er så kær som man har gået og bildt sig
ind.

2. Gilde

I filmen får frustrationerne frit løb, og mens de voksne råber og skriger af hinanden, så
sidder der 4 børn og lytter med store øjne.

6200 Aabenraa

Selvfølgelig er det overdrevet og karikeret i filmen, men det var netop de scener, der
fik mig til at tænke på, at vi som voksne ikke altid tænker på, hvad det gør ved børn, når
temperamente løber løbsk. Børnene i filmen optrådte pludselig som de voksne, de tog
sig af hinanden og fandt sammen, mens de voksne råbte af hinanden.

osterlykke4@gmail.com

Sådan foregår det selvfølgelig ikke i vores familier, men alligevel kan det være nyttigt
at tænke på, både juleaften og i andre situationer, hvor vi er sammen, at alt ikke behøver at være så perfekt, det vigtigste er accepten af hinandens forskelligheder.
Fra julen glider mine tanker videre til gildebevægelsen, hvor det også ind imellem kniber med at acceptere hinanden og acceptere de beslutninger, der bliver taget. Mit nytårsønske skal være, at vi alle i det nye år vil hjælpe hinanden med at opfylde løftet om
at være en god kammerat og respektere det, der har værdi forandre.

Anne Marie Vagnsø
6230 Rødekro

amvagn@hotmail.com

Gildemester
Bodil Steenberg
Østerløkke 4

2966 9387

Redaktør

Lis Berg
Vestertoft 5, Genner
6230 Rødekro
4146 1609
gildenyt@
aabenraagilderne.dk
Medlem af
International

Ilse Rosgård
2. Gilde

Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)

Stafetten sendes videre til Erik Berg, 1. Gilde

GildeNyt

Side 2

140 januar 2019

Så er der billetter til årets helt store tilløbstykke

Nytårsgildehal i 2. Åbenrå
Igen i år bliver det festligt, flot og farverigt når Nytårsgildehallen løber af stablen
den 8.1.19 kl. 19.00 i Ensted Spejderhus.
Et stjernedrys af oplevelser og indtryk vil dale ned over de forventningsfulde, feststemte gildebrødre, som vil glæde
sig over et spændende program og samvær med ligesindede,
For at imødekomme de mange ønsker om at deltage, er antallet af billetter forøget til 30. Dog er det stadig efter ”først
til mølleprincippet” at billetterne frigives.
Salget starter den 28. december 2018 kl. 19.19 på mail ksth6200@gmail.com eller på tlf. 7463 1676.
Billetsalget slutter Lørdag den 5. januar 2019, kl. 09.09.

Endnu et pragtstjernearrangement

Fødselsdagsgildehal i 1. Gilde
med
optagelser,
musikalske indslag,
sang
og
lidt lækkert til ganen

Den 15. jannuar kl. 19 i Spejderhuset i Rødekro

Pris kr. 65.00

Sidste tilmelding den 11. 1.2019 til
Lis Berg på mail lb@berg.mail.dk eller mobil 4146 1609
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BEMÆRK

Gildemødet i Februar 2019
bliver afholdt i

Onsdag den 12 .12 mødtes 23 gildebrødre til Stiftelsesdag i
Rødekro Spejderhus.

Chr. Panbo’s museum
hvor han fortæller om sin kunstsamling.

onsdag 20. februar kl.: 19.00
Mere info i næste nr. af gildenyt.
Hilsen 2012

Humøret var højt, fantastisk lækker mad, dejlige julesange,
flot dækket bord med røde nissehuer som bordkort.
Aftenens overraskelse var, at der var mange mandler i Risalamanden. Alle sad og gemte mandler men Peter var den
der fik flest 15 styk og fik mandelgaven.
Under kaffen gik pakkelegen i gang.
Mange spændende påfund, de fleste fik en pakke med hjem.
Tiden gik så hurtigt at klokken blev mange inden vi var klar
til at finde hjem.
Stor tak til 3 mandsgruppen for en dejlig aften
Gilde hilsen Birgit Anker
Jeg ønsker alle en dejlig jul og et godt nytår .

”

2. gilde i julekøkken”

En mindre, men pæn flok deltog i 2. gildes julekøkken
på Felsted Skole.
Som MC Einar siger i sangen ”Jul det er cool;
Jamen du godeste, er det allerede jul ………….

Ja så er det så vidt igen. Stafetten vil gerne fordeles
over 2019.

Det’ er cool sikke tiden den går
der er intet lavet om siden sidste år.

Det er de samme ting vi spiser, det er
de samme ting vi laver ……..

1. Gilde: september - november
2. Gilde: januar - marts - maj- august - oktober .
Bare send en mail til

Tak til Nordstjernerne for et godt, men ikke
overraskende arrangement.

Gildenyt@aabenraagilderne.dk hvornår du ønsker
at skrive stafetten. Hurtigst muligt så du kan få den
måned du helst vil have.

Arne

Gildehilsen Redaktøren
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Mindeord om Kjeld Leen.

Kjeld sov ind tidlig søndag morgen d. 16 december, omgivet af sin kære, familien, som betød alt for ham, og ikke mindst også
for Ruth.
Forud for sin død måtte Kjeld igennem et længere sygdomsforløb, som dog holdt ham i gang både på hjemmefronten og i Gildet. Det var først de seneste måneder, hvor det gik op for os hvor alvorlig syg Kjeld var.
Og hvorfor lige netop Kjeld. Stærk, og i hvert fald udadtil, upåvirket af den onde sygdom som desværre fik mere og mere tag i
Kjeld, og som til sidst gjorde, at familien valgte at Kjelds sidste tid skulle være hjemme.
Her kunne Kjeld sidde og ligge i udestuen og følge med i naturens gang. Naturen som han elskede så højt, uanset årstid. Kjeld
var et leksikon hvad angik naturen. Han registrerede alt, og vidste alt om naturens gang. Ofte har vi i Gilde sammenhæng lyttet
med stor interesse, når Kjeld fortalte os om det der rørte sige i naturen, uanset om det var om blomster, dyr eller vejrfænomener. Derfor var Kjeld også i sit es når vi i Hvid gruppe var på kanotur, når vi var på arbejdsture til Barsø, eller når han, og da
brugte han selv udtrykket ”jeg er i juletræerne” når det blev november. Kjelds altid sunde kulør fornægtede aldrig hvor han
elskede allermest at opholde sig.

Kjeld var med da Spejdergruppen i Genner udvidede Spejderhytten ”Æ Knue” i starten af 80`erne. Det står desværre i skærende kontrast til den virkelighed der netop nu betyder at Spejdergruppen i Genner nedlægges.
I fordums tid var Genner Spejdergruppe en af de største Spejdergrupper i området. Hele familien Leen var aktive og involveret i
det omdrejningspunkt som var spejderarbejdet i Genner. Kjeld startede med at blive kasserer i gruppestyrelsen i 1979 men
blev snart leder og senere initiativtager til at Klanen i Genner fik sin start.
Det var ikke ukendt for mange ledere og hjælpere i Genner, at Kjeld var god til at tage ”sig af” og igangsætte de lidt mere højlydte, ”uroelementer” blandt spejderne. Kjeld var ikke ordets mand, men handlingens mand, det har mange, inklusive Gildet
nydt godt af.
Det må have været i 70`erne jeg første gang mødte Kjeld. Jeg husker det endnu tydeligt. Det var på et spejderløb i Lerskov. Vi
faldt hurtigt i snak, og kunne vist begge mærke at vi hver havde en stor passion, nemlig spejderarbejdet og naturen. Efterfølgende, ved mange Spejderløb og divisionsturneringer var Kjeld altid en del af Gennergruppens ofte store fremmøde.
Det lå derfor fuldstændig i tråd med Kjelds ”virke” at han d. 22 februar 1995 blev optaget i 1. Gilde. Barsø havde en helt speciel
plads i Kjeld`s hjerte. Udsigten derfra rundt i Lillebælt, og ikke mindst til Kalvø, var for Kjeld noget helt specielt. Kjeld har haft
en stor andel i at Barsøhuset på mange punkter blev restaureret og istandsat. Hans håndværksmæssige flair kom til udtryk utallige gange hvor mange større og mindre problemer blev løst ved Kjelds hjælp. Han gik ofte forrest, og var ikke så meget til sniksnak og pauser.
De seneste år var Kjeld også en skattet hjælper når der var sommerferie i Barsøhuset for unge fra Aabenraa Kommune. I Hvid
Gruppe var Kjeld også et meget aktiv medlem. På utallige ture både til lands og til vands har vi nydt godt og sjovt af Kjeld og
Ruths samvær.
I perioden fra 2009 til 2012 var Kjeld Gildemester ! Det havde han fået besked på fra Edith at han skulle, så der var ikke langt
fra tale til handling igen. Kjeld var, som i alle sammenhænge i Gildet, en vellidt og flittig Gildemester i perioden.
At han også var skuespiller fik vi at se ved det egnsspil som huserede på Kalvø i forbindelse med værftsdagen, og som turnerede rundt via skib til omkringliggende havnebyer. Historien fortæller det var Ruth, der uden Kjelds viden havde tilmeldt ham
som skuespiller. Og igen, ikke langt fra tale til handling – ja sådan var Kjeld. Også i forbindelse med Kransebinding, og fremstilling af juledekorationer til de ældre borgere i Rødekro, i samarbejde med pigespejderne var Kjeld primus motor. Sådan kunne
jeg blive ved med at fortælle om de mange sammenhænge i Gildet hvor Kjeld har sat sit fingeraftryk. Han var Gildebroder med
liv og sjæl, en fantastisk kammerat som man kunne stole blindt på, og ikke mindst, hvilket han aldrig lagde skjul på, en mand,
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far, morfar og farfar som var stolt og glad for sin familie, og som elskede samværet her.
Kjeld efterlader et stort tomrum som ingen nogensinde vil kunne udfylde, men i det tomrum er der gemt så mange gode oplevelser, ture og minder som vi der kendte Kjeld, altid vil værne om aldrig at glemme , og som vi også i ærbødighed må takke for
at vi var en del af.
Kjeld vil blive savnet umådeligt meget i Gildet.

Æret være Kjelds minde

Pva. Sct. Georgs Gildet i Aabenraa,
Henrik Lund

Mindeord
Hvor er det trist når et menneske, man har haft så mange gode oplevelser sammen med, ikke er her mere.
Vi vidste alle, at Kjeld var alvorlig syg og ikke havde det godt, men alligevel er det svært at fatte, at vi nu må undvære ham på
vores sommerlejre på Barsø.
Nu vil vi mindes ham, som det altid positive og stabile menneske, der fuldt ud levede op til spejdernes motto: ”En gang spejder
altid spejder.”
Vores gode ven og bålmester kunne ikke mere, men vi andre må nu prøve at komme videre.
Vore tanker og medfølelse går ikke mindst til Ruth og hele familien.

Barsø sommerlejrgruppen
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GILDEKALENDER
Januar 2019
8. januar

2. Gilde

9. januar

Spiseklub

Nytårsgildehal

15. januar

1. Gilde

Fødselsdagsgildehal

20. januar

Fællesarrangement

Koncert Harrislee

23. januar

Spiseklub

26. januar

Naturlaug

Årsmøde

Lørdag den 26. januar 2019

Fra 6. januar til 31. marts 2019

Årsmøde i Damms Gård, Felsted

Årup Skov

På årsmødet drøfter vi livet i vores naturlaug, ser billeder fra årets
gang og ser på regnskab, kontaktpersoner og ledelse. Ideer og forslag
behandles. Herefter nyder vi frokosten sammen.

Søndage fra kl. 10.00-11.30
Mødested: Skovens P-plads 500 m syd for Naturskolen ved
Årup Skovvej

”Turledere”: Ledelsen med hjælpere.

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

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. januar 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 mange 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

