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Stafetten
Lad mig starte med at rose redaktøren for vort GILDE NYT. Ikke mindst er det en
god ide, at vi selv kan være medbestemmende med at vælge “stafet-måned”.
Jeg har grundet over ordet at GIVE.
Ordet kan anvendes på mange måder.
At give en gave er en dejlig ting. Man kan også give nogen noget, uden at det behøver at være en ting. Da jeg var gildemester, øvede jeg mig hver gang på at give folk
noget med hjem at tænke over. Det lykkedes ikke altid lige godt. Sådan har jeg det
også, når jeg går kirke. I prædiken skal der være noget jeg kan tage med mig hjem
og tænke over.
At angive. Ja, det kan være svært. Jeg oplevede engang at stå i et supermarked,
hvor en person puttede en ost i lommen. Jeg kom til at stå lige bag ved ham ved
kassen. Jeg synes osten fyldte meget i hans lomme, men han gik igennem uden at
betale. Jeg havde en mærkelig følelse i maven, da jeg kom ud på gaden. Skulle jeg
have sagt noget?

I Danmark

1. Gilde
Gildemester
Anne Marie Vagnsø
Vestertoft 8
6230 Rødekro
2024 8384
amvagn@hotmail.com

2. Gilde
Gildemester

At tilgive. Det er noget vi alle har oplevet. Det er stort at kunne tilgive. Det kan være
svært at tilgive. Man hører om familiestridigheder, hvor tilgivelse kunne have løst
mange svære ting. Familier der bliver så uvenner at de aldrig ses mere.

Bodil Steenberg

Grundlæggende er tilgivelse en af de fineste egenskaber. For mig er tilgivelse en stor
gave - både til den, man tilgiver, men det er i virkeligheden også noget man giver
sig selv.

6200 Aabenraa

At opgive. Som menneske er det svært ikke at opleve at opgive. M E N du skal kæmpe “for alt hvad du har kært” som vi synger. Jeg havde engang en meget rar nabo.
Han fortalte om oplevelser han havde haft i en koncentrationslejr. Der var salmen
“Altid frejdig når du går” deres faste holdepunkt, den holdt modet oppe, og de nægtede at give op.

osterlykke4@gmail.com

Jeg har tit sagt til mine børn ”never give up” der findes en løsning på problemet. Har
man modgang kan det være svært at se lyset for enden af tunnelen, men det er
bedst for en selv, at kæmpe videre. Der er så meget at kæmpe for.

Lis Berg

At være hengiven, den er svær. Teen-age-alderen kan være vanskelig, selv med 2
hengivne forældre. Jeg kan godt huske hvordan det var at have teen-agere i huset.
Nu sker det for fuld udblæsning hos mine børn, ak ja, sådan er der så meget.

6230 Rødekro

At udgive. Ja, så kan vi være i bøgernes verden. Jeg kan godt lide at læse, har meget fornøjelse af at være i en læsekreds. På den måde bliver jeg “tvunget” til at læse
noget som jeg måske ikke lige ville have valgt. MEN et hjertesuk. “Kære forfattere,
hvorfor skal jeres udgivelser være så tykke?” Jeg mener det er computerens “skyld”.
Det er let at rette og indsætte og fjerne.
Man kan også udgive sig for at være en anden, men det er jo ulovligt. Mine tanker
går til brave gildebrødre der under krigen var i modstandsbevægelsen, de har nok
ofte udgivet sig for at være en anden, med falske papirer på sig.
Nu tror jeg skal slutte, en side er passende, ellers går det jo mig som “forfatteren”,
det løber løbsk.

Østerløkke 4

2966 9387

Redaktør

Vestertoft 5, Genner

4146 1609
gildenyt@
aabenraagilderne.dk
Medlem af
International

Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)
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Sct. Georgs Aften i 1. Gilde den 23. April 2019

Gildebrødre og gæster inviteres til hyggelig forårsaften i Aabækhytten (Avbækvigvej 50)
i forbindelse med Sct. Georgs Aften tirsdag den 23. april 2019.
Vi mødes til samvær, hører Sankt Georgsbudskab og aflægger af løftet omkring bålet kl.
18.30.Herefter går vi inden døre, hvor der afholdes gildehal og serveres pølser m. brød/
kartoffelsalat og kaffe/the og småkager.

Tilmelding til Lise, tlf. 22556206 eller på mail LHO@DLG.DK senest den 18. april. Vi glæder os til at se rigtig mange gildebrødre i Aabæk.
Gildehilsen Stifindergruppen

2. Gilde Aabenraa
Sct. Georgs Gildehal
Tirsdag den 23. april kl. 19.00

i Ensted Spejderhus

Vi mødes ved spejderhuset og forventer at holde gildehallen udenfor, inden vi trækker indendørs.
Derfor: husk påklædning efter vejret.
Vi skal høre Sct. Georgs budskabet og bekræfte vores gildeløfte sammen.
Tina Sørensen og Kirsten Jørgensen skal optages som nye gildemedlemmer.
Knud Lange skal indsættes som ny gildemester.
Lidt godt til ganen er der selvfølgelig også sørget for.

Tilmelding senest 16. april til
ilserosgaard@mail.dk
21 44 37 78
Pragtstjernerne
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Stemningsbillede fra Æ Bachhus d 7 marts.
Barsøgruppen var på Vandretur fra Barsmark
“ende” til Knudshoved.
Det blæste en pelikan, men vi holdt humøret
højt, og sluttede i Æ’ Bachhus med varm
suppe og hygge.
Mgh. Henrik

Grænsegildet indbyder til Gildehal og En Flygtning Fortæller
Mandag, den 25. april 2019 kl. 19 i Barak W7 i Frøslevlejren, Padborg.
Eftergildehallen er med En Flygtning fortæller, det er Emile Djonga Samba, Haderslev er vil fortælle om sit liv i
og fra Congo til Danmark.
Efter Gildehal vil der være et traktement til sædvanlig rimelige priser.

Tilmelding senest den mandag den 18. april 2019 til Emmy,
tlf. 20251601 eller mail til: beandersen@outlook.dk
På gensyn.
Guldspurvene
Referat: ved gruppe 2.
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100-års-jubilæumsdagen tager form
Hermed en lille opdatering omkring spejdernes 100-års jubilæumsdag lørdag den 15. juni 2019.
Der vil fra morgenstunden og hele dagen være massevis af spejderaktiviteter i Aabenraa, hvor alle er
velkomne til at deltage en del eller hele dagen. Dagen starter med morgenkaffe og flaghejsning i Aabæk.

Kl. 11 er der officiel ”åbning” af jubilæumsdagen i Nørreport.
Her vil bla. borgmesteren sætte byløbet i gang. Løbet arrangeres af spejdergruppen, som også vil
bygge klatretårn på Storetorv.
Vi er rigtig glade for at gildebrødre og Spejdermuseet har sagt ja til at tage aktivt del i dagen og planlægningen af denne. Alle bidrag er med at gøre dagen sjov og hyggelig og har stor markedsføringsværdi for spejderarbejdet.
Hvis flere har lyst til at deltage aktivt i gennemførelse af aktiviteterne er I meget velkomne til at melde jer.

Kl. 18.30 starter spejderfesten i Sønderjyllandshallen.
En del gamle spejderkammerater i alle aldre er allerede tilmeldt.
Der er mulighed for tilmelding via www.ddsaabenraa100aar.nemtilmeld.dk eller
til Lise på tlf. 22556206 eller mail LHO@dlg.dk.
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre til festen.

Spejder- og gildehilsen

Vi skal selvfølgelig synge spejdersange til jubilæumsfesten.
Hvad er din favorit spejdersang…..send gerne titlen
til Lise, så bliver det muligvis den vi synger
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GILDEKALENDER
April 2019
03.04.2019

Spiseklub

17.04.2019

Spiseklub

23.04.2019

Sct. Georgsaften/Gildehal

1. Gilde

23.04.2019

Sct. Georgsaften/Gildehal

2. Gilde

25.04.2019

Gildehal

Grænsegildet

Lørdag den 27. april (eftermiddagstur)

Fra 4. april til 30. juni

Vandring ved Harrislee, vest for Flensborg

Rise-Søst Skove

Turen går til området syd for flyvepladsen, hvor det gamle ”Jägerslust” lå. Indehaverne stillede sig sidst t trediverne og frem til Krystalnatten til rådighed som træningssted for jøder, der ville til Israel.

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00
Mødested: Skovens P-plads ved Ravnholt, sidevej til Løgumklostervej

Turleder: Preben

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. april 2019.
Indlæg sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til
Gildenyt@aabenraagilderne.dk Som nogen opmærksomme læsere har opdaget virker Gildenyts mailadresse ikke pt. Så send til min private
lb@berg.mail.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

