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Forrygende aften i Damms Gård

Hæderspris til Per Stokbæk
Der var indbudt til julemad og jazz i
Felsted en grå og regnfuld aften i
november.
Indenfor var der til gengæld masser af varme og stemning.
Vi fik serveret fire dejlige juleretter suppleret med fire matchende juleøl, og det hele blev nydt, inden vi fik fortalt en
dramatisk julehistorie holdt i overdrivelsens tegn.
Under desserten og bagefter tog Neanders Jazzband fat i forrygende stil med fortolkning af mange forskellige kunstneres
musik i jazzet udgave. Man blev hensat til Tønder Festival dagene.
En herlig aften, som vi kørte fra i højt humør.

Lene, 2. Gilde

1. Gilde

Hvad jeg oplevede en ganske almindelig torsdagsaften den 12.
december 2019, da 1. gilde holdt 86 års stiftelsesdag.
Med ½ times forsinkelse, dumpede jeg, som en anden Alice i
Eventyrland, ned i en forsamling af travle gildebrødre, som var i
gang med at løse opgaver.
Hurtigt blev jeg på bedste spejdermaner tilknyttet en gruppe. De var dygtige!
Det hele drejede sig om julen og dens traditioner, lige fra den
danske Risalamande og dans om juletræ til hvem der er forfatter af julens evangelium. Vi blev nok alle lidt klogere omkring
vores historie og traditioner.
Huset summede af liv!
Der blev dækket bord, og så var det tid til spisning: God dansk
julemad, som vi alle kan lide den, festlige julesange, nogle som
vi ikke kendte i forvejen, snak omkring bordene osv.
Aftenen sluttede af på vanlig vis med broderkæde og ønsket
om en god jul til alle.
Tak for en god aften og
godt nytår!
Ulla

I Bylderup Bov hedder spejderne Slogs Herreds gruppe
under KFUM spejderne.
De har en dejlig stor hytte, og
til julemødet i december var
den godt fyldt op med spejdere, ledere nogle forældre – og
så nogle gæster.
Det var nogle fra Sct. Georgs
Gilderne, der var kommet på
besøg. De tre gilder i kommunen uddeler nemlig hvert år
Sct. Georgs Prisen, som er
en hæderspris. Den bliver
hvert år givet til ”en person,
der gør et værdifuldt spejderarbejde, som har positiv betydning blandt spejderkammeraterne”. Denne hæderspris ledsages af et diplom og
et gavekort på 2.000 kr til
spejderbutikken 55 grader
nord.

antal spejdere, som der jo er i
perioder i alle spejdergrupper, har du utrætteligt arbejdet på at få nye ind, både
børn og ledere, og så har
gruppen igen kunnet trives.
Børn og voksne ser op til dig
og den måde, du er spejder
på. Du er værdifuld for dem
alle her. Uden dig havde
gruppen måske slet ikke eksisteret i dag.

Du har skabt glæde og interesse for spejderarbejdet. Du
er en ildsjæl, der starter en
glød blandt dine spejdervenner og inspirerer dem til at
lægge kræfterne i og opleve
glæden ved spejderlivet. I
kraft af din indsats er mange
børn i årenes løb blevet ført
ind på spejdersporet og har
siden båret spejderideen med
sig resten af deres liv. Det er
Efter velkomsten fik de tre fra stort, hvad du har betydet,
Per”.
gilderne ordet, for nu skulle
prisen overrækkes til gruppeDerefter skete overrækkelsen
leder Per Stokbæk.
af diplom og gavekort, og Per
”Per, vi ved, at du har været fik et rungende stavebravo.
spejder næsten hele dit liv,
Der er over 50 spejdere i
og at du har været leder her i gruppen i forskellige aldre.
gruppen i ca. 25 år, den me- Spejderhuset ligger på en
ste tid som en meget aktiv
stor naturgrund med fine
gruppeleder. Så langt som
udendørsmuligheder, som
spejdere jo bruger meget.
nogen husker, har du været
det bærende element i gruppen.
Når der har været nedgang i
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1. GILDE INVITERER TIL

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa
inviterer til Nytårsgildehal!

FØDSELSDAGSGILDEHAL

Tirsdag d. 7. januar 2020 kl 19:00
i Spejderhuset i Stubbæk.

TIRSDAG DEN 21. JANUAR 2020
KL. 19

Tilmelding til Susanne Lange kogslange@gmail.com eller 4064 6438
Senest fredag d. 3. januar 2020.

PÅ SPEJDERGÅRDEN I RØDEKRO

der er meget på programmet:
vi har optagelse

Glæd jer til en hyggelig aften med
udfordringer som sidder lige i skabet!!

vi har jubilæum
vi har musikalske indslag
og naturligvis noget godt til ganen.

Hilsen fra Skarnbasserne.

pris for deltagelse 60 kr.

Tilmelding til Lis Berg
lb@berg.mail.dk eller 41461609

senest den 17. januar

2. Sct. Georgs Gilde, Aabenraa
Kom ud i naturen en dejlig kold februar formiddag.

”VINTER-VANDRE-TUR”
Vi mødes lørdag d. 1. februar 2020 kl. 10:00 ved Åbæk strand

Vi planlægger en vandretur i skoven og slutter af ved bålet hvor der venter en dejlig varm ret så vi kan få varmen og
blive mætte inden vi går hver til sit.
Tilmelding senest onsdag d. 29. januar til: Knud og Susanne Lange kogslange@gmail.com
eller 2129 7385/4064 6438

På gensyn, Skarnbasserne
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GILDEKALENDER
januar 2020
7. januar

Nytårsgildehal

8. januar

Spiseklub

19. januar

Koncert Harrislee

Grænsegildet Bov

21. januar

Fødselsdagsgildehal

1. Gilde

22. januar

spiseklub

1. februar

Vintervandretur

Lørdag den 25/1 2020

2. Gilde

2. gilde

Fra 5 januar til 29. marts

Årsmøde i Damms Gård, Felsted

Nørreskov

Efter en frisk vintergåtur samles vi i Rejsestalden i Damms
Gård. Her evaluerer vi året, der er gået, turene, økonomien og
livet i naturlauget. Vi kigger frem mod året, der kommer, beslutter kontingentstørrelse og vælger ledelse, kontaktpersoner
og måske turledere. Vi synger en sang eller to og så får vi
frokost.

Søndage fra kl. 10.00-11.30
Mødested: P-plads bag ved Rema 1000 på Høje Kolstrup

Turledere ledelsen

vi siger tillykke til

Henrik Bisbjerg der har 25 års gildejubilæum

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. januar 2020.
Indlæg sendes 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

