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Sct. Georgs 

Gilderne 

I Danmark 

 

1. Gilde 

Gildemester 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609 

lb@berg.mail.dk 

 

2. Gilde 

Gildemester  

Knud Lange 

Jørgensga rd 5b 

6200 Aabenraa 

2129 7385 

kogslange@gmail.com 

 

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 

 

Sommerglæder   

Stikord: Sol og varme 

 Bade 

 Masser af dejlig is 

 Blomster i haven/naturen 

 Ferie med børn og børnebørn 

 Musikfestival 

 Og ikke mindst: Vikingespil i Jels 

Hvem bliver ikke glad i låget, når de første sommerdage ruller ind over landet. For-

nemmelsen af sol og varme får blodet til at boble hos både børn og voksne. Forvent-

ningens glæde når man begynder planlægningen, af den periode kalenderen kalder 

sommer. Haven skal måske lægges lidt om, der skal måske bygges en garage, og må-

ske skal man på camping med børnebørnene. Mange synes at musikfestival er som-

merens højdepunkt og mange mennesker arbejder med stort engagement, for at give 

dem en god oplevelse. 

Vi har i år været så heldige, at se Vikingespil i Jels: Gorm , Guldskatten og kærlighe-

den. Det var en super god oplevelse. Den smukkeste scene man kan forestille sig med 

søen og solen i baggrunden. Skuespillerne er max. engagerede, og det er lige fra kon-

ger og dronninger til børn og heste. Atmosfæren er helt i top, fra man træder ind på 

området. Man kan komme i god tid, og indtage sin medbragte mad, mens vikingerne 

går rundt og varmer publikum op. Det hele foregår i det fri – under åben himmel, og 

lidt regn ødelægger ikke den gode stemning. For en del familier er sommerglæder lig 

med Vikingespil. De mennesker har valgt at deltage i vikingespillet i deres sommerfe-

rie til stor glæde for os andre. Man mærker det gode fællesskab og det dygtige skue-

spil, både på og omkring scenen. Med heste, børn og gode fægtekampe i flotte kostu-

mer på scenen, bliver det ikke bedre. 

Vikingespil i Jels har for os fået en plads blandt SOMMERGLÆDER 

Fortsat god sommer til alle 

Hilsen Susanne 2. Aabenraa 

 

Stafetten sendes til Randi Clausen 1. Gilde 
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mailto:kogslange@gmail.com
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk


GildeNyt Side 2 146 August 2019 

 

 

Et rungende ”Tjik-ker-lik-ker” skal lyde 

til Stifinder gruppen i 1. Sct. Georgs Gilde 

for deres indsats, for at fejre DDS Aabenraa, 

100 års jubilæum. 

 

Med venstre vinge 

 

Edith og Christen 

Haps, haps, haps 

nu skal vi ha snaps. 

 

Tag med på en dejlig aftentur til Stevninghus, hvor vi under kyndig vejledning 

skal samle urter, der egner sig til at lave en god snaps. Vi griller en pølse og får 

en kop kaffe, og måske kan vi nå at smage på resultatet af indsamlingen. 

 

Dato: onsdag, den 14. august 2019 

Mødested: P-pladsen ved Stevninghus 

Mødetid: kl. 19.00 

Vi skal være udenfor, så tag tøj på efter vejret . 

 

Tilmelding til Henrik på telefon 30295674 eller langlokke@bbsyd.dk senest 
søndag den 11. august 2019. 

3 mands gruppen i 1. Sct. Georgs Gilde inviterer 

gildebrødre og ledsagere til 

 

Bål/grill aften, 

Tirsdag, den 20. august 2019 

Kl. 19.oo ved spejderhuset i Løjt Kirke-
by, 

Mosevej 30, Løjt Kirkeby 

 

Tilmelding senest fredag, den 16. au-
gust 2019 

Til Helle telf.: 23 65 04 92 

mail: hsonnichsen@bbsyd.dk 

 
3 mands gruppen, Ulla – Helle –Kirsten 

– Edith – Erik 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
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Til DDS Aabenraa 100 års fødselsdag startede festen i Åbækhytten klokken 9.30 hvor der efterfølgen-

de. var flaghejsning og morgenbord  

Ca. 6o spejdere i alle aldre havde fundet vej til hytten og havde et par gemytlige timer inden man 

kørte ind til Aabenraa hvor festivitasen forsatte flere steder i byen. 

Nogle stemnings-

billeder fra dagen 
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GILDEKALENDER 

 

august 2019 

 

      
 

Fra 6. august til 24. september  

 

Hjelm Skov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

 

Mødested: P-plads ved Skyttegården 

   

  

  

  

  

  

  

  

Lørdag den 18. august (eftermiddag) Jörler Landschafts Pfad, 
ca. 20 km sydvest for Flensborg   

Vi har fundet et anderledes vandreområde syd for grænsen. Ved Jörl 
sydvest for Wanderup ligger en afvekslende rute med naturskov, 
mose- og engområder, sandjord, indlandsklitter, et lyng- og hedeom-
råde, landbrugsland og landsbyer. Tilsvarende er der et bredt udsnit 
af blomster, træer og fugleliv. Vi laver en tur på 9,2 km, som let kan 
forkortes til 6,4 km i det flade landskab.  

Turledere Troels og Kirsten  

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

  

 

 

 

07.08. 

14.08. 

20.08. 

21.08 

 

 

 

Spiseklub 

Snapsetur 

Bålaften 

Spiseklub 

 

 

 

 

 

2. Gilde 

1. Gilde 

 

 

   

GILDETRØJER SÆLGES 

Spejderkassen, 2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa sælger sweatshirts og polo-
skjorter 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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