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1. og 2. Sct. G e o rg s Gilde Aabenraa
Nr. 1 5 7

August 2020
Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

1. Gilde
Gildemester

Lis Berg

Den 13. maj 2019 tog mit barnebarn Caroline til
Massachusetts for at være au pair
i et år.
Fra den 4. - 19. april i år skulle jeg med Marianne, Thomas og Christoffer til USA
for at besøge hende og hendes au pair familie.
Desværre kom covid-19 jo, og inden vi nåede april blev alle udlandsrejser aflyst,
så vi kom ikke afsted.
Alt var planlagt: 3 dage i New York med overnatning i Brooklyn, musical, rundtur i New York
med sejltur rundt om Ellis Island.
Bil var lejet, vi ville køre langs kysten til
Springfield og bo i nærheden af hvor Caroline
bor, så kunne hun være sammen med os i sine
fritimer,
Den sidste weekend inden vi skulle flyve hjem, havde Caroline nogle fridage så
hun kunne tage med os til Boston, som hun glædede sig til at vise os.

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

Desværre blev turen aflyst inden vi kom afsted, men det ville heller ikke være
sjovt at skulle i 14 dages karantæne i New York.
På grund af covid-19 har Caroline fået sit ophold forlænget med 2 måneder, hun
skulle være kommet hjem den 9. juni, men der er 3 lufthavne der skal åbne før det
kan lade sig gøre. Den seneste melding er at opholdet kan forlænges til december, men der er reserveret flybillet midt i august så håber vi at Caroline kommer
med flyet, hun vil meget gerne hjem nu.

Forhåbentligt er covid – 19 overstået til foråret 2021, Caroline vil gerne have os
med over og besøge sin au pair familie og
glæder sig til at vise hvor hun har boet.
Birgit Bøllund
1. Gilde

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 går videre til Arne Lunding. 2. Gilde
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Bålaften – Fælles for 1. Gilde, 2. Gilde og Grænse Gildet.
COVID19 har godt nok sat en stopper for meget;
men nu kan vi endelig mødes igen!
Fællesgilde arrangementet ”BÅLAFTEN” afholdes onsdag d. 12. august kl. 18:00.
Vi mødes ved BÅLHYTTEN I Ensted Naturpark.
Adresse er:

Ensted Naturpark
Gammel Tinglevvej 25 D
Stubbæk
6200 Aabenraa

Aftenen bliver med høflig selvbetjening – dvs. vi sørger for alle ingredienser og redskaber, men tilberedningen skal I selv stå for.
Vi inddeler jer i små grupper, hvor godt samarbejde fører jer hen til et lækket måltid.
Mere afslører vi ikke på nuværende tidspunkt!
Hvis nogen skulle have lyst til at fortælle en god historie eller optræde med et eller andet – er I meget velkomne.

Bålhytten er rigtig stor så vi kan holde den indbyrdes afstand som måtte være nødvendig og skulle der
komme en smule regn er vi godt beskyttet under det store tag.
Der er altså ingen begrundelse for ikke at melde sig til!!
Tilmelding til Knud Lange kogslange@gmail.com eller 21297385 senest onsdag d. 5. august.
Vi glæder os til at se rigtig mange fra alle 3 gilder – og husk, gæster er velkomne.

På gensyn, Skarnbasserne
2. Sct. Georgs Gilde, Aabenraa.
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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa
holder

Gildehal på Barsø tirsdag den 18. August kl.
18.00.
Færgen afgår fra Barsølanding på følgende tidspunkter:

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting
Torsdag den 10. september 2020 kl. 18:00

13:30, 14:45, 16:00 og 17:20.
Der serveres kaffe kl. 15.
Efter kaffen går vi en tur. Vi går først op til Gyldenbjerg, hvor vi nyder udsigten til det sydlige Jylland,
Als og Fyn. Derefter aflægger vi et kort besøg på øens
eneste aktive landbrug, der er 100% økologisk.
Til slut besøger vi orangeriet, hvor der er en udstilling
over Barsøs historie.
Nu er vi blevet sultne og vi får derfor Barsøpølser
som traditionen siger.
Når vi har tygget af munden er der gildehal.
Under gildehallen er der optagelse af 4 nye gildebrødre:
Britta Tyroll - Jesper Schultz - Ole Weile - Finn Madsen
Birgit Bøllund kan fejre 25 års jubilæum.

Forslag, der ønskes behandlet på tinget fremsendes
skriftligt til gildeledelsen

senest den 10. august 2020
Dagsorden og tilmelding vil fremgå af næste GildeNyt.

Efter Gildehallen bliver der en lille
pause hvorefter vi holder FØDSELSDAGSGILDEHAL med indsættelse.

Det bliver en travl aften, men Skarnbasserne vil sørge
for god forplejning så vi skal nok klare det hele med godt
humør og festlig stemning.

Hilsen Gildeledelsen
(Knud, Birthe og Lene)

Tilmelding senest den 13. august til Jette Galby på telefon 2750 1069 eller 7462 0395.
Husk at oplyse hvilken færge I vil med.

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder til Gildeting
den 15. september 2020 kl 17.30 i spejderhuset Rødekro
Direkte efter GILDETING afholder vi
EKSTRAORDINÆRT GILDETING.

Vi får en travl aften, men starter selvfølgelig som altid
med

Og herefter planlægning.

Henriks Skipperlabskovs

Nøjagtigt som planlagt i marts forslag der ønskes behandlet på Gildetinget fremsendes til

Dagsorden kommer i næste Gildenyt.

ledelsen senest den 15. august 2020.

Ledelsen
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GILDEKALENDER
August 2020
12. august

Fællesarrangement

Bålaften

17. august

Distriktsgildeting

Frøslevlejren

18. august

Gildehal

1. Gildehal

19. august

spiseklub

Lørdag den 19. september (eftermiddagstur)

Fra 4. august til 29. september

Vandretur i Tinglev Mose Tinglev Mose er opstået efter sidste

Rise-Søst skove

istid. Der er anlagt en sti gennem mosen, som går gennem mosearealer med mange buske og træer, og fra fugletårnet kan vi overskue næsten hele mosen og iagttage mosens fugleliv. To af mosens
meget sjældne fugle er fyrremejsen og pungmejsen, hvis kunstfærdige hængende reder er bygget af især frøuld fra dunhammer.
Turleder Werner

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00

Mødested: Skovens P-plads ved Ravnholt, sidevej til Løgumklostervej

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

