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Marts 2020
Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

1. Gilde

22 Februar er ”Tænkedag”

Gildemester
Lis Berg

Helt fra dengang da jeg var ”lille” ulveunge kan jeg huske der var noget som hed tænkedag – dengang thinkingday. Og det kan du, kære læser også helt sikkert huske fra din
Spejdertid. I skrivende stund er det snart tænkedag, og når I læser nærværende er datoen fortid, men den kommer jo igen.
Robert og Olave Baden Powell havde fødselsdag samme dag, nemlig d. 22 februar.
(men det ved I jo!)
De mange gaver som Powell modtog blev i stedet ”omkonverteret” til rede penge, som
donationer til de lande hvor man er ved at starte nye spejderenheder og organisationer
op. Det sker endnu den dag i dag.
Sidste år skrev Formanden for ISGF`s verdenskommite Mathius Lukwago i sit tænkedagsbudskab:
”Det store der rammer dig, når du ser tilbage, er hvor hurtigt tiden går, og hvor kort livet
på denne jord er. Det bør være en advarsel til os alle om ikke at spilde tiden med ting,
som ikke betyder noget i den sidste ende, og på den anden side er det godt ikke at tage
livet for alvorligt, som nogle synes at gøre. Gør livet lykkeligt, mens du har det. Det er
her, der er mulighed for succes for os alle. Se bredt, og selv når du tror du ser bredt ud –
se endnu bredere.

Vestertoft 5, Genner
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

Med Gildehilsen
Henrik Lund

6230 Rødekro
4146 1609
gildenyt@
aabenraagilderne.dk

Medlem af
International

Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)
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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting
Tirsdag, den 17. marts 2019 kl. 18.30
i Spejdergården i Rødekro.

Dagsorden:
1.

Valg af Dirigent/referent

2.

Gildemester aflægger beretning

3.

Gildeskatmester fremlægger revideret regnskab, forslag til kontingent for det kommende år

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Valg af Gildeledelse og suppleanter

6.

Valg af revisorer

7.

Beretning fra 1. Gilde grupper

8.

Beretning fra/og valg til medlemmer i fællesgrupper

9.

Evt.
Inden Gildeting serveres der Skipperlabskovs kl. 18.00 til en pris af 60.00 kr. incl. drikkevarer og kaffe med kage under Gildetinget.
Kaffe med kage alene 20.00 kr.
Tilmelding senest 13. marts: til Helle Sønnichsen, tlf. 2365 0492 eller
Mail: hsonnichsen@bbsyd.dk

Gildeledelsen

1.

Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Ekstraordinært
Gildeting

Tirsdag, den 17. marts 2019 Straks efter ordinært Gildeting

i Spejdergården i Rødekro.
Dagsorden:
Ændring af Vedtægter i henhold til udsendt forslag
Efter Ekstraordinær gildeting er der planlægning af aktiviteter. Datoerne kan ses i sidste GildeNyt.
Vi håber rigtig mange har forberedt aktiviteter på gruppemøderne, så vi kan få lavet et spændende
program.

Gildeledelsen
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2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa
indkalder til Gildeting
Torsdag den 17. marts 2020 kl. 19:00
i Spejderhuset i Stubbæk

Dagsorden for gildetinget er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Gildemesterens beretning
4. Det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og kontingent for indeværende ar
7. Valg af gildeledelse: gildemester, kansler og skatmester
8. Valg af en suppleant for hvert gildeledelsesmedlem
9. Valg af to revisorer og en suppleant
10. Beretning fra gildegrupper, arbejdsgrupper og udvalg og eventuelt udpegning af medlemmer til grupperne
11.Eventuelt

Tilmelding til Henrik Posselt, mobil 3029 5674 eller mail langlokke@bbsyd.dk
senest den 13. marts 2020.
Gildeledelsen
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2. Gildes ”VINTER-VANDRE-TUR ” den 1. februar 2020

Skarnbasser havde taget initiativ til en vinteroplevelse ved Aabæk, og det blev en dejlig frisk en
af slagsen. For en gangs skyld regnede det ikke og
den planlagte vandrerute blev gennemført i godt
humør.
Undervejs holdt vi en lille pause, hvor vi fik ”noget”
at styrke os på, hvorefter alle havde mod på at gen-

føre hele ruten.
Friske og dejligt varme kom vi tilbage til Aabæk strand. Allerede på lang afstand
kunne vi dufte vores Skipperlabskovs, som stod og simrede på bålet.
Et på alle måder vellykket arrangement, og det er jo lige sådan, der er når Gildeoplevelser er bedst
- og hvad var det lige, vi altid sagde i vores spejdertid, når noget var gået rigtig
godt?
---Mer af samme slags - straks!

Bodil, 2. gilde

153 marts 2020
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Kære gildebrødre.
Oversvømmelse I byerne. Vand, Regnvejr.
Alle snakker om emnet, men er der nogen der gør noget. Landmænd dyrker deres marker helt ned til vandløb, endda
så slemt, at der måtte lovgives om en bræmme på 3 meter omkring vandløb. De samme mennesker kan ikke forstå,
at den voldsomme drift betyder at byerne drukner i vand.
Stemmesteder:
I min barndom regnede det også. Men alle lave jordarealer omkring vandløbene var engarealer, der afgræssedes af
kreaturer. Nu er alle marker opdyrkede. De lavtliggende engarealer overrisledes hver vinter, ved at vandløbene
skoddedes. Skoddene kun nemt være 50 cm eller mere. Det vil sige, at vandet blev stoppet, så det kun kunne fortsætte ud af vandløbet, hvis alle marker var oversvømmede. De oversvømmede marker virkede som depot for vandmasser. Vandets gødningsindhold fik engarealerne, så græsset groede godt hele sommeren Det sparede på gødningsudgifterne.
Når engarealer opdyrkes, så er der ikke plads til vand. Det betyder, at der ikke kan udspredes gylle om vinteren. Før
i tiden spredtes møg og gylle om foråret, ikke om vinteren, men alt skal jo fremskyndes. Er gyllekapaciteten overhovedet stor nok.?
Når ingen vandløbsejer vil opstemme eller opbevare de store nedbørsmængder, så tvinges byfolk, kommuner og
husejere til at kæmpe med vandet. Her passer det gamle mundheld. Vi sparer på skillingen men bruger daleren.
Det er ikke Gudenåen jeg foreslår der skal opdæmmes, nej det er de vandløb og åer, der løber ind i Gudenåen, eller
hvad vandløbene nu hedder.
Hvis landmænd eller andre vandløbsejere ikke kan finde ud af, hvor de kan opstemme vand, så tror jeg at mange
tusind-bens vandrere eller Naturlau-vandrere nemt vil kunne fortælle, hvor der med fordel, vil kunne opsættes skodder ved diverse broer eller overgange ved vandløbene.
Arne Lunding
2. gilde

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

GildeNyt

Side 6

153 marts 2020

GILDEKALENDER
marts 2020
4. marts

Spiseklub

17. marts

Gildeting

1. Gilde

17. marts

Gildeting

2. Gilde

18. marts

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

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

