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Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

1. Gilde
Gildemester

Lyse sommernætter.
Hvor jeg elsker de lyse sommernætter.
I de år nu, hvor vi har sommertid, da
kan man rigtig udnytte de lyse aftener. Der er lyst til kl. 22 og det er
lyst om morgenen når man står op.
Kan man virkelig forlange mere af
livet, siger optimisten, ja men - . siger pessimisten, og så kommer følgende historie, som man alle kan
genkende.

Den kommer ikke. Først når jeg er
faldet i søvn, begynder fluen igen.
Jeg vågner med et sæt, griber fluesmækkeren, men fluen er væk. Samme fremgangsmåde sker flere gange.
Til sidst holder jeg mig vågen, men
ligger ganske stille. Så kommer den
igen

Endelig, endelig lykkes det mig at
ramme fluen. En død fluen. Bare for
at være sikker, så tager jeg fluen og
Solen står op kl. 4,oo, og det ved dyr smider den ud af vinduet. Dejligt og fugle, men pyt med det, jeg vil
Fluesmækkeren bliver hængt på
gerne sove til klokken 7.
plads, og jeg lægger mig fredfyldt i
Ingen problem, og dog, i mit sovesengen.
værelse er der ofte 1 enkelt flue. Og
som I ved, så bliver dyr, og så selvJeg er lige faldet i søvn, så kommer
følgelig også fluer, aktive når solen er der en fluen og generer mig på panoppe.
den.
Altså begynder fluen på sin søgen
efter væske kl. 4,oo. Er det en varm Tænk, der var ikke 1 flue – men 2
sommernat, så sveder vi mennesker. eller måske flere.
Vi har sved på panden, ja på hele
kroppen. Sved er væske, og det er
lige bestemt det som fluer lever af,
Arne Lunding 2. Gilde
så lige så snart det er lyst, begynder
fluen på indsamling af mad – på min
pande, hoved eller krop.
Hvor er det irriterende. Det ender
med at jeg bliver vågen, vifter fluen
væk, og sover videre. Når dette er
sket flere gange, så bliver jeg så vågen, at jeg til sidst står op, finder
fluesmækkeren og forsøger at finde
fluen og få den uskadeliggjort. Men
lige meget, hvor meget jeg leder, så
kan jeg ikke finde fluen. Det ender
med at jeg lægger mig i sengen igen,
men jeg har fluesmækkeren liggende
indenfor rækkevidde, så jeg kan få
fluen væk-
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1. Sct. Georgsgilde i Åbenrå

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

indkalder til Gildeting
Tirsdag den 15. september 2020
kl. 18.30
i Spejdergården i Rødekro

Dagsorden for gildetinget er:
1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører
3. Gildemesterens beretning

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent/referent

2.

Gildemester aflægger beretning

3.

Gildeskatmester fremlægger revideret regnskab, forslag til kontingent for der kommende
år.

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Valg af Gildeledelse og suppleanter

6.

Valg af revisorer

7.

Beretning fra 1. Gildes grupper

8.

Beretning fra/og valg til medlemmer i fællesgrupper

9.

Evt.

4. Det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og kontingent for indeværende år
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

Inden Gildeting serveres der Skipperlabskovs a la
Henrik kl. 18.00 til en pris af 60,00 kr. inkl. drikkevarer og kaffe med kage under Gildetinget.
Kaffe med kage alene 20,00 kr.
Tilmelding senest den 11. september til
Helle Sønnichsen, tlf. 2365 0492 eller
Mail: hsonnichsen@bbsyd.dk

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.
Tilmelding til Knud Lange,
mobil 2129 7385 eller
mail kogslange@gmail.com
senest den 6. september 2020.

Hilsen Gildeledelsen (Knud, Birthe og Lene)

Gildeledelsen

1. Sct. Georgs Gilde Åbenrå
indkalder til Ekstraordinært
Gildeting

Tirsdag den 15. september 2020
- straks efter ordinært Gildeting

Dagsorden:
Ændringer af Vedtægter i henhold til udsendt
forslag (udsendt i marts).
Efter ekstraordinært Gildering er der planlægning af aktiviteter. Datoerne er blevet udsendt
på mail i August. Vi håber rigtig mange har forberedt aktiviteter på gruppemøderne, så vi kan
få lavet et spændende program.
Gildeledelsen
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2. Gilde Åbenrå arrangerer:
Lørdag den 3. oktober 2020 skal vi til SYNNEBORRE (Sønderborg)
Museet siger selv, at det er den hidtil mest ambitiøse udstilling, de har lavet. I fem rum på 450 m2
tager udstillingen gæsten gennem hundrede års dramatisk grænselandshistorie.
Prisen for museet er 80 kr, hvor grupperabat og bidrag til ”barnet” er indregnet. Helst aftalte penge
eller mobilepay.
Omkring kl. 13 tager vi på restaurant og får en god frokost (for egen regning)
Turen slutter med at vi kører op til Arnkilsøre og går en tur i det meget smukke område, måske i to
hold med forskellig rutelængde.

Tilmelding senest den 30. september
til Arne, mail ”lunding@bbsyd.dk” eller til Lene, tlf. 2396 1245.
Ægtefæller og gæster er meget velkomne.
Bierne

Fællesmøde i Ensted onsdag den 12.8.2020
Vi var 25 glade gildebrødre der endelig kunne komme til et gildearrangement.
Og så i sådan et vejr, og på sådan en smuk plads i Ensted. Ensted Naturpark, er et stort rekreativt
område.
Vi blev budt velkommen af en meget velforberedt gruppe fra 2. Gilde.
4 grupper skulle lave mad til egen gruppe. Grøntsager og marineret kylling på bål.
Det blev super godt. Desserten var pandekager med hjemmelavede marmelader.
Der blev snakket, sunget og hygget ved alle borde.
Vi kørte hjem, godt røget til, i den smukkeste sommeraften man kan tænke sig.
Tak for en god aften
Edith, 1.Gilde.
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Gildehal på Barsø d. 18 August.
Birgit Bøllund`s 25 års Gildejubilæum blev markeBarsø viste sig igen frem fra sin flotteste side.
ret og sluttelig fortalte Allan, i sine 5 min.
Dejligt og lunt dansk sommervejr og næsten vindSct.Georg, om da han for 70 år siden, 5 år efter
stille.
kriges afslutning var på Spejdertur i tog gennem
Vi var 23 Gildebrødre som efter de traditionelle
Tyskland med Rom som mål. Da var der stille omBarsø Grillas med kartoffelsalat satte os til rette
kring bålet.
omkring højbordet i Gildehallen.
Sluttelig kl. 21.00 blev vi sejlet hjem til fastlandet
Ikke mindre end 4 nye Gildebrødre skulle optages af, formentlig nok, Barsøfærgens første kvindelige
– det er vist længe siden det sidst er sket. Opta”kaptajn” !
gelsen forløb lige efter bogen, og vi kan nu i 1`ste
Synd for jer der ikke var med! (På Barsø)
Gilde byde velkommen til Britta Tyroll, Ole Weile,
Jesper Schultz og Finn Madsen. Håber I fremadMed GildeHilsen, Henrik 1. Gilde
rettet også kan bidrage til fællessangene, for det
er bestemt ikke der vi i Gildet markerer os – det
hørtes tydeligt ved Gildehallen 
Med udgangspunkt i lejrbålet, dets magi og fængende ”sjæl” holdt Gildemesteren en flot Gildemestertale som både bragte os tilbage i tiden og fik
os til at stoppe op for en kort stund.
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GILDEKALENDER
September 2020
2. september

Spiseklub

10. september kl. 18.00

Gildeting og fødselsdagsgildehal 2. Gilde

Stubbæk Spejderhus

Gildeting 1. Gilde

Spejdergården Rødekro

15. september kl. 18.00

Spiseklub

16. september

Naturlaug Sønderjylland

19. september

Spiseklub

Eftermiddagstur

20.september

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

VI SIGER TILLYKKE TIL
Birgit støchkel 1. gilde som fylder
70 år den 14. september

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

