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Hej alle, i denne her Corona tid er spillekortene sikkert kommet frem fra skuffer og skabe. 

Jeg har i gemmerne, efter mine forældre, fundet nogle små hæfter som mine forældre og 

4 af deres venner har lavet, de er startet i okt. 1946 og de kaldte sig ”Buloje” efter deres 

efternavne. Bu var gartner Jørgen Buchard – Lo var malermester Jeppe Lorenzen og 

Je var bogtrykker Søren Jensen alle fra Toftlund. De har virkelig haft det festlig, 

meget sjovt at læse efter så mange år. Hermed et uddrag fra et af hæfterne. 

 

BULOJE´s kortklub 

Fredag nemlig 10. januar 1947 blev en stor dag i Bulojes unge liv. De samledes hos Kam-

ma og Jørgen for at danne en kortklub, noget der længe havde været snakket om. Med 

den enighed, der altid råder hos Bulojerne (i hvert fald når de er sammen) blev de hurtigt 

enige om at kortklubben skulle startes. Der var lidt diskussion om hvad spilleindtægterne 

skulle bruges til men der fandtes dog en løsning. Trods vanskelighederne blev der allige-

vel tid til at bryde plomben på Jørgens nyindkøbte spillekort, med ægte gule hjørner, til 

pris af 6,75 kr. Da plomben sprang, for der samtidig en lille Djævel ud, han delte sig i flere 

småstykker og satte sig fast i enhver af os. Tror nok at Kamma fik det største stykke af 

ham. De følgende fredage mærkede vi den lille spilledjævel. Trods snedriver på højde 

med skorstene, trods blæst og 25 graders frost fik den lille satan os til at iføre os vor sam-

lede vintergarderobe, bare for at få lov til at spille et par omgange hjertefri, hvorved vi 

endda kun have chance for at tabe, aldrig for at vinde. Men kedeligt var det i hvert fald 

ikke. For at spilledjævlen ikke helt skulle få magten over os, blev vi enige om følgende 

vedtægter. Så fjorten dage efter d. 24. januar 1947 blev flg. vedtægter vedtaget. 

§1: formålet er at skaffe midler til en teatertur eller lign. 

§2: der spilles hver fredag aften på skift fra kl. 20. til senest kl. 20.30. 

§3: sæsonen er fastsat fra 15. jan. til ca. 15. april og fra 15. sept. til 1. dec. 

§4: for at begrænse udgifterne for værtsfolket, er det strengt forbudt at servere mere end 

alm. kaffebord og kun en øl 

§5: hvis en spilleaften falder sammen med en fødselsdag eller lign. kan der dog dispense-

res fra regel i  § 4 

§6: medlemmerne har ret til at møde i hverdagstøj og for mændenes vedkommende ubar-

beret 

Der var langt flere § er men dem vil jeg skåne jer for. Håber at vi snart vil kunne ånde frit 

uden alt for mange restriktioner. Kamma og Jørgen er mine forældre. 

Mange hilsener  

fra Alice Jørgensen 2. Gilde 

Stafetten sendes videre til Birgit Bøllund, 1. Gilde 
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Desværre i skrivende stund er forsamlingsrestriktionerne stadig kun 10 personer samlet med  a 

indbyrdes afstand på  1 m. Skal vi synge skal der være 2 m. mellem os.  

 

Så alle Gildearrangementer i 1. og 2. gilde er desværre aflyst indtil August måned, hvor vi me-

get håber at komme til at se hinanden igen. 

 

Så for mig er der kun tilbage at ønske alle en rigtig for sommer. Pas på jer selv. 

Håber næste GildeNyt er fuldt af gode arrangementer som vi så også må afholde. 
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GILDEKALENDER 

 

Juni 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. juli 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                  

  

   

   

 

Vi siger tillykke til: 

25.06.2020 Kirsten Jørgensen, 2. Gilde 60 år. 
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