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International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

Genforeningen.  

Netop i år har der været 

megen fokus på genfore-

ningen. Det var jo egentlig 

ikke en genforening. Godt 

nok har sindelaget i Søn-

derjylland gennem genera-

tioner været meget dansk, 

men Slesvig, Holsten og 

Lauenborg var jo hertug-

dømmer. 

Men det var jo egentlig ikke 

det jeg ville skrive om. Det 

er derimod ”den store 

krig”, nemlig første ver-

denskrig 1914 til 1918. 

Rundt omkring i Danmark 

er der ikke stor viden om 

hvad den krig har betydet 

for Sønderjylland. Der har 

været stor fokus på krigen i 

1864, men ”den store krig” 

har haft langt større betyd-

ning for Sønderjylland. 

Jeg arbejdede i en del år i 

Aabybro i Vendsyssel. Ved 

en lejlighed, kom vi til at 

snakke om vore bedste-

fædre, og de spurgte så til 

mine. Jeg svarede, at i 

Sønderjylland har vi ingen 

bedstefædre i min genera-

tion, for at sætte den ”lidt 

på spidsen”. Det er jo så 

meget sagt, men ud af de 

ca. 30.000 sønderjyder der 

deltog i krigen, omkom der 

6.645. Af de resterende der 

kom hjem, var der mange 

der kom hjem med sår på 

sjæl og krop, hvilket påvir-

kede hele familien i resten 

af deres liv. 

Hverken min hustru eller 

jeg har kendt vores bedste-

forældre. 

Min mors far havde været 

hjemme i høsten i 1917. Et 

par måneder efter skød han 

sig i fingeren. Om det var 

et ”Heimat Schuss”, ved 

jeg ikke, men mange prø-

vede på den måde at blive 

sendt hjem. Det skete ikke 

for ham. Efter en måneds 

tid på et lazaret, blev han i 

stedet forflyttet til ubåds-

basen i Kiel. Her omkom 

han en måned senere un-

der arbejdet med at læsse 

torpedoer i en ubåd. Tilba-

ge stod min mormor, med 

en forholdsvis stor gård, 2 

små børn og én i maven. 

Ja, han nåede ikke kun at 

høste under den orlov. Han 

fik også ”sået”. Min mor 

var den ældste af de 2 

børn. Kun 4 år gammel. 

Min fars far nåede hjem, 

men med store sår på sjæ-

len. Han var bygmester i 

Aabenraa inden krigen, 

men genoptog ikke dette 

erhverv efter krigen. Min 

fars forældre blev skilt, og 

min bedstemor stod tilbage 

med 4 drenge. Min bedste-

far prøvede forskellige ting 

men endte som ”klog 

mand” på Fyn, hvor han 

blandt andet lavede 

”Madam Tutin salve” Ma-

dam Tutin var en sygeple-

jeske der boede på Nybro. 

Hun lavede blandt andet 

den nævnte salve, samt 

nogle helbredende plastre. 

Begge dele kunne købes på 

apotekerne i Sønderjylland. 

Madam Tutin deltog også i 

den store krig som syge-

plejerske, hvor hun blev 

hædret af Kejser Wilhelm. 

Som om det ikke var nok 

med krigsdeltagelsen. Nu 

kom den spanske syge og-

så. Den opstod midt på 

sommeren 1918, men 

værst var det, da 2. bølge 

kom sidst på året og fort-

satte årene efter.  

Vi synes at covid-19 er for-

færdelig, det er den også, 

men den spanske syge tog 

50 millioner menneskeliv 

verden over. Alene i Dan-

mark tog den over 15.000 

menneskeliv. Den Spanske 

syge var en influenza. Se 

billedet. Er det noget I kan 

genkende? 

Mange af os synger med 

Phillip Faber om morgenen. 

Det er ikke første gang det 

sker at vi synger sammen i 

krisetider. Man gjorde det 

også under 2. verdenskrig, 

kendt som Alsang. Traditio-

nen opstod imidlertid i Søn-

derjylland i tiden efter 

1864. Herfra stammer også 

det sønderjyske kaffebord. 

 I 1880 dannes Sprogfor-

eningen, hvis betydeligste 

udgivelse var Den Blå 

Sangbog, der kom til præ-

ge hele sangkulturen og 

var forløber for det vi i dag 

kender som Højskolesang-

bogen. 

Billede ses på næste side 

Herman Langschwager 

1. Gilde 

 

Stafetten sendes til 

Alice Jørgensen 2. Gilde 
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2. Sct. Georgs Gilde, Aabenraa. 

  

Vi skulle have haft en dejlig vandretur og rundvisning på Run-

demølle fredag d. 1. maj 2020 kl. 17:00, men vi er desværre 

nødt til at aflyse.  

 COVID-19 smittefaren er stadig stor, og retningslinjerne for 

sammenkomster er stadig max. 10 personer. 

Mange af os er ”oppe i årene” og således særlig udsatte. 

Vi ønsker ikke at løbe nogen risiko, så derfor er turen AF-

LYST. 

Vi håber der snart bliver mulighed for at genoptage vores Gil-

de aktiviteter og at vi kan komme tilbage til den normale 

hverdag igen. 

På gensyn, Skarnbasserne  

  

Tankevækkende, Ikke? 
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1. Gilde gildemøde den 19. maj 

 

Arrangører: Stifinder 

På gr. af Covid 19 og de restriktioner vi er pålagt må vi desværre  

aflyse arrangementet. 

Vi skal passe på os. 

Billedet er fra et gildemøde i 2015 - Vi løfter i flok. 

Håber snart vi kan mødes fysisk igen. 
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GILDEKALENDER 

 

Maj 2020 

 

      
 

Fra 7. april til 30. juni  

Årup Skov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: Skovens P-plads 500 m syd 
for Naturskolen ved Årup Skovvej 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

  

1. maj  

19. maj 

27. maj 

2 . Gilde 

1. Gilde 

Spiseklub 

Aflyst se annonce  

Aflyst se annonce 

MÅSKE, vi afventer udmelding fra 

regeringen den 10. maj 

   

 

Vi siger tillykke 

 

Finn Erholdt Jensen 1. Gilde fylder 80 år den 8.05.2020 

Ilse Rosgaard             2. Gilde fylder 80 år den 30.05.2020 
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