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1. og 2. Sct. G e o rg s Gilde Aabenraa
Februar 2020

Nr. 1 5 2

Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

Nyt fra fortiden.

1. Gilde
Gildemester

Christen Borregaard fik ved juletid en henvendelse fra Carlo Daus Petersen om gildet var interesseret i en artikel, som han havde fundet i Årsskriftet fra Statsskolen år 1945.

Lis Berg

Det viste sig at være en skrift om spejderbevægelsens start i 1919 og hvad der var sket frem til
1945 skrevet af I. Mogensen.

6230 Rødekro

Her kommer et par noter fra dette papir: Allerede i 1918 begyndte nogle Aabenraadrenge på
egen hånd at lave lejrplads i Nørreskoven men det blev forbudt af myndighederne. Men så skete
der noget. I Tønder blev der i April 1919 oprettet den 1. Sønderjyske trop og Haderslev fulgte
efter. Den første kontakt med det danske spejderkorps kom på en lejr ved Hindsgavl Juli 1919.
Spejderdrenge fra de sønderjyske byer fik indbydelse til at deltage. Fra Aabenraa var der en del
under ledelse af Farver Jacobsen og isenkræmmer Johansen. På lejren fik de instruktioner om
uddannelse i spejder liv og spejder sport. Hver sønderjysk dreng fik af korpset foræret en uniform
og hvert hold fik en Dannebrogsfane foræret af Danmarkssamfundet.

Vestertoft 5, Genner

4146 1609
lb@berg.mail.dk

2. Gilde
Gildemester
Knud Lange
Jørgensgard 5b
6200 Aabenraa

2129 7385
Stor begejstring og ved hjemkomsten blev 1. spejdertrop startet under ledelse af Gustav Johansen. i 1919 var den tyske skole endnu enerådende At drenge i uniform hilste deres lærer med
spejderhilsen kunne give anledning til disciplinære sammenstød – men det kunne ikke standse
bevægelsen – tvært imod.
Størst betydning fik spejderne ved afstemningskampagnen. De var med i alle demonstrationstog
og de var med deres deltagelse med til at give både de hjemmehørende og gæsterne et stærkt
indtryk af Aabenraas danskhed.
De var utrættelige hjælpere alle vegne hvor det bristede med voksen arbejdskraft, de var ordonnanser for afstemningsbureauerne. Når man til sidste side i denne beretning er der tilføjet følgende:
P.S. Da ”frihedskæmperne” kom frem i dagens lys den 5. maj 1945 viste der sig mellem dem at
være ikke så få forhenværende spejdere og nuværende gildebrødre. Og da de engelske tropper
kom, var der mange spejdere igen på gaden i uniform.

Dette var kun et lille udpluk af historien. Hvis i vil have resten kontakt Christen Borregaard eller
Erik Berg

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)

Stafetten sendes videre til:
Henrik Lund 1. Gilde
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1. Sct. Georgsgilde Aabenraa indkalder til

2. Sct. Georgsgilde Aabenraa indkalder til

Gildeting

Gildeting

Tirsdag, den 17. marts 2020

Tirsdag, den 17. marts 2020

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til

Forslag til behandling skal fremsendes skriftligt til

Gildemesteren senest den 16. februar 2020

Gildemesteren senest den 16. februar 2020

Dagsorden, tid, sted og tilmelding fremgår af GildeNyt
for marts.

Dagsorden, tid, sted og tilmelding kommer i GildeNyt
for marts.
Gildeledelsen

Gildeledelsen

2. Gilde

1. Gilde

Vi lægger planer
Torsdag d. 6. februar mødes vi i 2. gilde for at planlægge de fælles aktiviteter i gildeåret fra juli 20 til juni 21.
Vi mødes kl. 19 i spejderhuset i Stubbæk.
Vi regner med, at grupperne i forvejen har drøftet ønsker og forslag og gerne har undersøgt nogle konkrete muligheder. En lille hjælp kan være, at Knud i sin gildemestertale i januar nævnte nogle kodeord for indholdet i aktiviteterne:
klimaet, naturen, ensomhed, tolerance, genforeningen samt ”fest og farver”.
Vores planlægningsmøder plejer at være livlige og hyggelige aftner.
Det er Bierne, der arrangerer rammerne i år.
Tilmelding senest mandag d. 3/2 til Kirsten på ”kirstenogtroels@s32.dk” eller tlf. 5121 0022.

Bierne

1. Gilde inviterer til Gildemøde den 18.2.2020.

Virksomhedsbesøg hos Valmont/SM i Hjordkær.
Kom med og se hvad der sker i disse store haller som ligger i Hjordkær.
Rundvisning - kaffe/sandwich bagefter.
Husk at tage godt fodtøj på !!!
Vi mødes klokken 18.00 og der vil være en parkeringsanvisning ved indkørsel til fabrikken fra Værksvej.
Pris 60.00 kr.

Tilmelding til Erik Berg 23279721 eller genvan@mail.tele.dk senest 15.2.2020
Gruppe 2012
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Arbejdslørdag på Barsø:
Invitation til alle Gildebrødre
Har du tid og også lyst så tag med Barsøgruppen
til Barsø Lørdag d. 28 marts fra 08.00 – 16.00 for
at hjælpe med forårsklargøring af Barsøhytten.
Tilmelding senest 3 dage inden til Henrik
20275115 eller Herman 50840011.
Egenbetaling af færge samt ditto til frokost som
er Barsø Hot-Dog

Referat fra 1. Sct. Georgsgildes fødselsdags gildehal d. 21.1.2020
Vi kørte hjemmefra i god tid, da vi ankom var der rigtig mange biler, vores Gildenyt blev fundet frem for at se om
vi havde forpasset tiden. Men nej det var kl. 19.00.
Der var bare rigtig mange gildebrødre der havde meldt sig til denne aften. Dejligt...tænk lige på det næste gang
du bliver inviteret til et gildearrangement: arrangerende gruppe bliver rigtig glad for stort fremmøde.
Der var dejlig musik og sang i Gildehallen.

Gildemestertalen handlede om de dejlige HVERDAGE, og dem er der jo flest af. Therese blev genoptaget, Henrik
Bisbjerg blev fejret med sit 25 års-jubilæum. Distriktsgildemester Hans Henrik Galle deltog i arrangementet, han
fortalte om hvad der sker i distriktet, det var interessant men også tankevækkende.
Det kulinariske var overvældende, måske skulle man lige i indbydelsen gøre opmærksom på at man ikke skal
spise hjemmefra.
Edith
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En søndag i musikkens favntag.
Igen i år havde Grænsegildet arrangeret 30 billetter til nytårskoncerten i Holmberghalle i Harrislee.
Sikke en musikalsk nydelse. Et veloplagt Lauseniana orkester under ledelse af Jørgen Fuglebæk og indlæg af Sopran Julie M. Albertsen og Tenor Jonathan Koppel gjorde de 2½ time til en rigtig god musikoplevelse.
Efter koncerten fortsatte vi til Frøslevlejren hvor der ventede en menu af høj klasse kreeret af Kim.
Noma kan godt gå hjem og lægge sig.
Stor tak til gildet og til jer andre vil jeg sige:
Når I ser annoncen næste gang så ud af røret og køb billetter, der er rift om
dem.
Gildehilsen
Erik Berg
1. Gilde Aabenraa

Næste års datoer til 1. Gildes arrangementer
til brug ved gruppernes forberedelser til
planlægning.

I 2020 er det følgende datoer:
18. august Gildemøde

15. september Gildehal
20. oktober Gildemøde

Den 7 .jan blev nytårsgildehallen i 2.gilde afholdt
Det blev en festlig aften.
Vi startede med boblevand og ønskede hinanden godt nytår.
Så blev gildehallen afholdt med gildemesterens tale som både
berørte både dronningens tale og genforeningen , en vedrørende første tale i et nyt år.
Vi sang også Sigurd Barrets nye genforenings sang.

24. november Kransebinding
15. december Stiftelsesfest

En dejlig pålægskage var det kulinariske indslag ,lækkert .

I 2021 er det følgende datoer:
16. februar Gildemøde

Så blev der præsenteret 2 gamle ting ,hvor vi skulle gætte
hvilken ting der tilhørte Kirsten eller Alice, sjovt indslag. En
god og hyggelig aften sluttede af med den sædvanlige rundkreds.

16. marts Gildeting

Så er 2020 startet i 2. Gilde godt nytår til alle

19. januar Fødselsdagsgildehal

20. april Sct. Georgs aften
18. maj Gildemøde
15. juni Friluftsgildehal Barsø

Anne Marie
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Til Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Her er et tilbud til alle Jer der har lyst til at prøve noget nyt.
GENFORENINGSLEJR PÅ STEVNINGHUS SPEJDERCENTER.
Dette er en mulighed for at deltage i en lejr på lige fod med spejderne. Som det fremgår er hovedtemaet i lejren Genforeningen. Men lejren handler om så meget mere end det. Der er naturligvis fællesskabet, hyggen, samværet, aktiviteterne, natur, servicen og alt det andet, men det er også bæredygtighed, miljø, samtid, aftenprogram og andre
alternative aktiviteter.
Hvis man ønsker det, kan man deltage på fuld kost med goder. Ønsker man det, er madprisen 85 kroner om dagen.
Man kan også overnatte på forskellige måder.
+ man kan som spejderne overnatte i telt
+ man kan overnatte i campingvogn, camp-let eller lignende
+ man kan vælge at køre hjem og sove, og så dukke op igen dagen efter
Hvis man overnatter i campingvogn el. lign., så er der et tillæg på 20 kroner i døgnet.

Gildefolk der vælger at deltage, vil blive inddelt i patruljer a 8.
Vi håber, at mange gildefolk vil benytte sig af dette tilbud.
Hvis I vil høre mere om tilbuddet eller har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Hans Jørgen Albrechtsen fra
2.Gilde Aabenraa på 60924669.
Spejderhilsen
Sommerlejr-teamet på Stevninghus Spejdercenter
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GILDEKALENDER
februar 2020
05. februar

Spiseklub

06. februar

Planlægningsaften

2. gilde

18. februar

Rundvisning på SM Hjordkær

1. gilde

19. februar

Spiseklub

Lørdag den 14. marts (formiddag)

Fra 5 januar til 29. marts

Bytur i Haderslev

Nørreskov

Vi går på opdagelse i den gamle by, hvor vi kommer op til
vandtårnet, kommer ned i Damparken og hvis Domkirken ikke
er optaget af handling, går vi en tur ind og Orla fortæller om
Vor Frue Kirke som Domkirken hedder. Vi går en tur på Klosterkirkegården og slutter ved Hospitalskirken som vi også
ser. I alt 6-7 km. Turleder Orla

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

Herman Langschwager fylder 75 år den

1.2.20

Jytte Watterson

fylder 75 år den 10.2.20

Erik Berg

fylder 70 år den 22.2.20

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

