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1. og 2. Sct. G e o rg s Gilde Aabenraa
Nr. 1 4 4

Maj 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
Jørgensgard 5b
6200 Aabenraa

2129 7385
kogslange@gmail.com
Redaktør

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

Medlem af

Billedet er fra Sct. Georgsaften i
Stubbæk 2015

International

Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)

Stafetten sendes videre til Henrik Lund 1. Gilde
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BESØG H P THERKELSEN
Tirsdag 14. maj kl. 18.00
Vi besøger H P Therkelsen, Padborg
hvor vi får en rundvisning af Mogens
Therkelsen
efterfølgende er HPT vært ved et lille
traktement

Tilmelding til: Tonni 2367 6890 eller
mail Tonni.fischer@gmail.com
senest den 8. Maj
Der er plads til ca.: 20-22 deltager
så først til mølle princippet
Pris på arrangementet er kr 20 ( til gave )
Betal pr Mobil Pay 9399 0562 Kim Hansen
eller når vi mødes ved H P Therkelsen
Med Gilde Hilsner
Kim Hansen

Smager naturmad godt?
Naturmad er mad lavet af råvarer samlet i naturen. Måske sniger der sig enkelte landbrugsprodukter med. Så går kokkene i gang, bålfolkene sørger for
varmen, og vi ender med et lækkert måltid.

Det er 2. gilde, der skal forkæle sig selv med naturmad onsdag d. 15. maj. Vi
mødes kl. 17.30 ved Spejderhuset i Løjt. Gruppeleder Jane Evald guider
os undervejs i projektet, og hun har megen erfaring i det, så vi skal nok få et
lækkert måltid ud af det. De fleste ingredienser vil være klar, når vi mødes.
Hvis nogen af os vil medbringe noget indsamlet, så sig til ved tilmeldingen, så
det kan indgå i planlægningen.
Tag tøj på efter vejret, klar til madlavning m.m. Tag også lidt penge med. Jane
regner med, at vi laver en portion urtesalt, så tag et lille glas med låg med, så
du kan få en portion med hjem.
Vi sidder ude og spiser til sidst. Måske under halvtag eller i bålhus.
Spejderhuset i Løjt er KFUM spejdernes. Det ligger Mosevej 30. Kør ad Bodumvej mod Løjt. Først i byen drejes til venstre ind ad Hesselbjerg og straks
efter til venstre ad Mosevej.

Tilmelding til kirstenogtroels@s32.dk eller tlf. 5121 0022 senest mandag
d. 13/5 kl. 12.
Vi glæder os til at blive mange til en hyggelig og spændende aften.

Nordstjernen
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Kegleklubben Sct. Georg inviterer 1. Sct. Georgs Gilde og andre der gerne vil høre om et spændende
foredrag om Ebola.

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.oo
i Spejdergården Rødekro

Hverdagen på et
Ebola Treatment Center

i Sierra Leone

Sygeplejerske Tine Gerts fortæller om sine oplevelser, om indsatsen og udfordringer ved at være udsendt til et afrikansk land for at bekæmpe Ebola. Tine vil vise billeder og fortælle om landet Sierra Leone, hvordan man arbejder og møder patienterne på felthospitalet, og hvorfor ebola stadig dukker op.
Penge hun får for foredraget indsamles og går ubeskåret til uddannelse af unge lægestuderende i
Sierra Leone.

Efter foredraget serveres kaffe m/ boller og
forskellige kager. Pris kr. 60.oo
Tilmelding til Christen: Christen@borregaard.eu eller 20 42 29 57
Senest 17. maj 2019.
Kegleklubben
Sct. Georg
Christen

Vil du vide mere, er her et link til TV Syd
http://www.tvsyd.dk/nyheder/18-03-2015/1930/sygeplejerske-hjalp-ebola-ramte?autoplay=1#player
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Program 1. Gilde
2. halvår 2019 og 1. halvår 2020
DATO
20.08.2019
17.09.2019
22.10.2019
26.11.2019
12.12.2019
19.01.2020
21.01.2020
18.02.2020
17.03.2020
23.04.2019
19.05.2020
16.06.2020

ARRANGEMENT
GILDEMØDE
GILDEHAL
FÆLLESARRANGEMENT
GILDEMØDE
STIFTELSESDAG
Koncert Harrislee
Fødselsdagsgildehal
GILDEMØDE
GILDETING
SCT. GEORGSAFTEN
GILDEMØDE
FRILUFTSGILDEHAL

ARRANGØR
3.MANDS GRUPPEN
KEGLEGRUPPEN
2. GILDE
BARSØGRUPPEN
LEDELSEN
GRÆNSEGILDET
HVID GRUPPE
GRUPPE 2012
LEDELSEN
JETTE & CO.
STIFINDER
BARSØGRUPPEN

ART
BÅLAFTEN

KRANSEBINDING
JULERI

Vi har forår - april. Det hedder sig i
et gammelt ordsprog at -” April gør
hvad den vil. ”
Den 23. april var ingen undtagelse.

Sct. Georgsaften ved Åbækhytten.

Det var dejligt solskinsvejr men blæste dog en hel pelikan nede ved
Åbæk. Men nogle friske gildebrødre,
som det kan ses hos fanebæreren
mødte op i korte bukser og bare
tæer.
Som det ses af billedet herunder

25 gildebrødre havde fundet vej til hytten tirsdag den 23. april hvor vi fejrede Sct. Georgs dagen.
Lise fra Stifindergruppen bød velkommen og Gildemester Anne-Marie
Vagnsø læste Sct. Georgs budskabet.

Der blev sunget fødselsdagssang for Jens Blom og derefter var det det store spisegilde fra grillen.
Vi fortsatte så ind i hytten hvor der var gildehal med indsættelse af Lis Berg
som ny gildemester.
Kaffen og småkagerne blev nydt og alle havde haft en dejlig, men blæsende forårsaften

.
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GILDEKALENDER
Maj 2019
01.05.

Spiseklub

15.05.

2. Gilde

15.05.

Spiseklub

21.05.

1. Gilde

29.05.

Spiseklub

Naturmad

Gildemøde

Lørdag den 25. maj (eftermiddagstur)

Fra 4. april til 30. juni

Vadehavets liv og landskab

Rise-Søst Skove

Her sidst i maj vrimler det med liv i vaden og i luften oven over. En kikkeret øger oplevelsen. Vi skal
sammen nyde marsklandskabet og dets kulturspor
med Ballum som udgangspunkt på en vandring på
5-7 km.

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

Turledere: Troels og Kirsten

Vi siger tillykke
Kirsten Olesen 2. Gilde fylder 80 år den 7. maj

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

