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1. og 2. Sct. G e or g s Gilde Aabenraa
Nr. 1 5 9

Oktober 2020

Sct. Georgs
Gilderne
I Danmark

Glæden findes i

1. Gilde
Gildemester

…vandpytten med gummistøvler på

Lis Berg

…at suse ned ad bakken på frihjul efter at
have aset op ad den

Vestertoft 5, Genner

…de hvide skyer på sommerhimlen der danser rundt som en delfin

4146 1609

…fuglenes forårssang når de kalder på en
mage
…vinden der får træernes grene til at nikke
venligt

…det danske jordbær med sukker og fløde på
i farmors have

6230 Rødekro

lb@berg.mail.dk

2. Gilde
Gildemester
Knud Lange
Jørgensgård 5b

6200 Aabenraa
2129 7385

…snefnug der tyst daler ned i natten og varsler den hjertevarme juletid

kogslange@gmail.com

…latteren og smilet på læben

Redaktør

…vennen hvis hånd min varmer

Lis Berg

(smaa-fortaellinger.dk)

Vestertoft 5, Genner
6230 Rødekro
4146 1609
gildenyt@

aabenraagilderne.dk

Medlem af
International
Scout and Guide
Stafetten sendes til: Birgit Hansen, 2. Gilde

Fellowship
ISGF
(an organisation for adults)
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Referat fra 2. Gildes Gildeting og

Referat fra 1. Gildes Gildeting

fødselsdagsgildehal

tirsdag den 15. september 2020

torsdag den 10. september 2020.

Der var i annoncen lagt op til en travl aften med både
afholdelse af Gildeting og fødselsdagsgildehal.
Gildetinget blev afviklet i vanlig god ro og orden, godt
styret af Troels.
Inden vi gik til næste punkt på programmet, fødselsdagsgildehallen, kunne vi nyde aftenens kulinariske
indslag med 4 forskellige lækre, lune tærter.
Fødselsdagsgildehallen var på et væsentligt punkt meget anderledes end sædvanlig. Grundet Coronaen, måtte vi undvære at synge de dejlige sange, der var lagt op
til, men de blev alle NYNNET i kor. Det lød faktisk rigtigt godt.
Knuds gildemestertale tog også udgangspunkt i Coronaen. Suzanne Brøgger har i år skrevet et gækkebrev, som
beskriver alle de positive ting, hun synes, denne mærkelige tid trods alt også havde bragt hende. Knud lagde
stemme til gækkebrevet og gjorde det fint.

Vi startede traditionen tro med Henriks super gode Skipper Labskovs med det hele, serveret på tallerken pga.
corona, Også af denne grund sad vi kun tre ved hvert
bord. En anderledes måde at gøre tingene på, men når
det nu ikke kan være andet.
Gildetinget blev afviklet i god ro og orden med Erik Helsinghoff som dirigent.
Herman Langschwager ønskede at stoppe i ledelsen og
blev afløst af Therese Fabrin.
Der er startet 2 nye grupper, idet vi er så heldige at have
fået en del nye gildebrødre.
Efter Gildeting var kaffe med Thereses meget lækre chokoladekage, og så var der planlægning.
Afslutningsvis dannede vi kreds, uden at røre, og sang
udenfor.

Det er altså så hyggeligt

Vi nåede også at få indsat en ny kansler, Inger Albrechtsen, som indtog pladsen ved højbordet.
Ilse holdt 5 min. Sct. Georg og havde fundet frem til en
meget fin lille ting skrevet af Martha Christensen. Her
beskriver hun, hvordan vi næsten ikke kan undgå glæden i vores tilværelse, fordi glæden lurer som en bacille,
der er overalt, men modsat Corona virussen er glæden
noget vi gerne vil rammes af.
Herefter fik vi kaffe og småkager og denne gode aften
sluttede med sang i kredsen, men udendørs.

Lige en lille reminder:
Der laves igen i år (så vidt det er muligt) juledekorationer sammen med de grønne pigespejdere i Rødekro i
Spejderhuset.

Det er den 24. november kl. 16. Vi spiser hotdog samBodil, 2. Gilde

men med spejderne, når vi er færdige med dekorationerne. For så at fortsætte kl. 19 med at binde adventskranse sammen med vore gildebrødre.
Bare sig til Erik Berg 1. Gilde,
genvan@mail.tele.dk Tlf. 23279721
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Besøg på Arwos d. 21/10
Er du nogen gange i tvivl om, hvordan du skal
sortere dit affald?

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa
Kegleklubben Sct. Georg
Gildebrødre i Aabenraa Gilderne inviteres til

Gildehal i Spejdergården Rødekro,

Arwos har en genbrugsbutik. Er det unfair overfor de private genbrugsbutikker?
Hvis du efter en fest har mere dagrenovation
end din beholder kan rumme, kan du så komme
af med det på containerpladsen?
Bliver plastik i grunden altid genbrugt? Hvordan skal vi dog klare at sortere i 10 beholdere
om et par år?

med indsættelse af Therese som skatmester
tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.00.
Efter gildehallen vil der blive serveret
kaffe / the, hjemmebagte kager.
Der vil være et musikalsk indslag
Tilmelding senest 14. oktober 2020
Til Christen tlf.: 2042 2957 /

mail: Christen@Borregaard.EU
Kegleklubben Sct. Georg
Christen

2. gilde besøger Arwos, Forsyningsvejen 2, d.
21. oktober.
Vi mødes kl. 19 foran administrationsbygningen.
Derfra tager formidlingskonsulent Theis Hommeltoft os med på en runde til genbrugsbutik,
containerplads og sorteringshal.
Han forklarer og svarer på vores spørgsmål undervejs. Medbring gerne ting, som det har været
svært at sortere rigtigt.
Vi slutter med kaffebord med en samtale om
Arwos’ funktion, opgaver og udviklingstendenser. Slut ved 21-tiden.
Det bliver en spændende aften, og vi regner
med, at mange vil deltage. Gæster er velkomne.
Tilmelding senest søndag d. 18/10 til
”kirstenogtroels@s32.dk”.
Evt. spørgsmål: Troels, tlf. 2185 2284.

Bierne
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Aktivitetsprogram 2020/2021 for 1. Sct. Georgsgilde, Åbenrå

DATO

ARRANGEMENT

ARRANGØR

20. oktober 2020
24. november 2020
15. december 2020

Gildehal
Kransebinding
Stiftelsesfest

Keglegruppen
Barsøgruppen
Stifinder

??. januar 2021
19. januar 2021
23. februar
16. marts 2021
20. april 2021
18. maj 2021
15. juni 2021

Koncert Lauseniana
Fødselsdagsgildehal
Gildemøde
Gildeting
Sct. Georgsaften
Gildemøde
Friluftsgildehal Barsø

Grænsegildet
Hvid Gruppe
Gruppe 2012
Ledelsen
Firkløver
3-mands gruppen
Barsøgruppen

Husk, hurtigst muligt, at sige til Helle hsonnichsen@bbsyd.dk hvis I ikke ønsker at
benytte Spejderhuset til jeres arrangement.
Så kan hun hurtigst muligt få afbestilt lokalerne.
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Aktivitetsplan 2020/2021 – 2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa.

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

Sted

Bålaften
Fælles for 1., 2. og Grænse
GILDETING og
Fødselsdagsgildehal

Skarnbasserne

Bålhytten,
Ensted Naturpark. Stubbæk

Skarnbasserne

Spejderhus Stubbæk

3. oktober 2020

Tur til Arnkilsøre og Sønderborg Slot

Bierne

Arnkilsøre/Sønderborg

21. oktober 2020

Virksomhedsbesøg Arwos

Bierne

Arwos

16. november 2020

Landeaften

Skarnbasserne

Spejderhus Stubbæk

Julekøkken

Hans Jørgen, Inger,
Lene, Arne, Henrik

??

?. December 2020
(uge 50)
5. januar 2021

Nytårsgildehal

Vandrende pinde

Spejderhuset Stubbæk

?. Januar 2021

Lauseniana Nytårskoncert
Fælles for 1. 2. og Grænse

Grænsegildet Bov

Holmberghalle, Harrislee

6. februar 2021

Vandretur og Planlægningsmøde

Vandrende pinde

??

15. marts 2021

Gildeting

Bierne

Spejderhuset Stubbæk

22. april 2021

Sct. Georgs Gildehal

Bierne

Spejderhuset Stubbæk

??. maj 2021

Naturtur med løvfrøer

Vandrende pinde

??

6. juni 2021

Tur til Flensborg

Skarnbasser

Flensborg

15. juni 2021

Friluftsgildehal mm.
Fælles for 1. 2. og Grænse

1.Gilde i Aabenraa

Barsø

12. August 2020

10. september 2020

GildeNyt

Side 6

159 oktober 2020

Sønderjyllands Distriktsgilde
indbyder til
Fellowship-Day
Mandag den 26. oktober 2020 på Folkehjem i Aabenraa
Inden gildehallen er der vandrehal fra kl. 18:00 til 18:30

Genforeningen
er emnet for dette års Fellowship-Day
Vi har valgt Folkehjem fordi det er i tråd med dette års emne og samtidig sikrer vi lokalestørrelse der gør, at vi kan overholde alle Corona restriktioner. Vi har inviteret den tidligere gerneralkonsul i Flensborg,

Henrik Becker-Christensen
han vil med sin store passion og viden om genforeningen komme og fortælle.

Det bliver med garanti en spændende aften.
Efter gildehallen bliver serveret 3 snitter. Pris pr. deltager er 145 kr. for mad og kaffe. Drikkevarer
køber man selv.
Tilmelding til DIS Jette Thessen, DIS@sonderjyllands-distrikt.dk senest 19. oktober sammen med
145 kr. pr. deltager, som overføres til Sønderjyllands Distrikts konto i Danske Bank, reg. nr. 1551,
konto nr. 0011294588 med bemærkning Fellowship, samt navn og gilde.
På gensyn
Jette Thessen
DIS@sonderjyllands-distrikt.dk, tlf.: 2933 5091
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OBS!!!!

Uld-/bomuldsgarn til Zambia i Afrika
Sct. Georgs Gildet i Zambia, ISGF Zambia, understøtter tre skoler efter
mottoet hjælp til selvhjælp.
Lærer zambiske skolebørn at strikke og at sy, er vejen banet for at kunne
klare sig nogenlunde i en voksen-hverdag. De færdige produkter kan bruges
privat, men de kan også sælges og derved bidrage afgørende til familiens
økonomi.
Der mangler dog strikkegarn og strikkepinde og hæklenåle.
Ved at donere dine strikkegarnsrester og evt. strikkepinde og hæklenåle
(synåle og andet sytilbehør er også velkomne) til Zambia, yder du en stor
hjælp til zambiske børn og deres familier.
Vi samler garnrester og strikkepinde/hæklenåle.
Kontakt DGK Mary Boe på maryboe4@gmail.com senest den
1. november 2020, der vil koordinere afhentning, hhv. levering for
afhentning af dine garnrester m.m.

DET HJÆLPER AT HJÆLPE!
Umidelbart derefter vil effekterne sendes til den zambiske gildebevægelse.
Vi beder om en donation på 100 kr. til porto pr. gilde. Hvis I beslutter jer for
at donere, aftales overførslen af pengene med DGK Mary Boe.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
og
udvalgene
PR, Uddannelse og Internationalt
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OBS!!!!

Giv en hånd til de hjemløse!
Sønderjyllands Distriktsgilde vil gerne støtte de hjemløse som
projekt i 2020.
Der er mange måder, vi kan hjælpe på!
Der kan gives pengegaver til de lokale hjælpeorganisationer, der understøtter
de hjemløse. Her kan nævnes Blå Kors, Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens
Korshær, men der er er mange andre organisationer. I ved bedst selv, hvem
der understøtter de hjemløse i jeres lokalsamfund.
Spørg dem om, hvordan I kan hjælpe!
Der kan f.eks. hjælpes ved at donere genbrugsvarer og -møbler til
hjælpeorganisationernes lokale genbrugsbutikker.
Der kan hjælpes ved at spørge i varmestuerne om, hvad der er brug for og så
at levere det, der er fornødent.
Er der brug for kaffe, for mad, for soveposer, for varmt tøj, for hygiejnemidler
for liggeunderlag eller andet?

Vi har alle nok til bare at give lidt!
Det hjælper at hjælpe!
Vi vil gerne offentliggøre de hjælpetiltag, gilderne i Sønderjyllands Distrikt er
kommet med, når Fredslyset bliver bragt ud.
Fortæl om jeres idéer og tiltag! Send en lille beretning til Mary Boe
(maryboe4@gmail.com) og skriv om det på gildernes Facebooksider!
Hvert eneste lille tiltag er også et stort tiltag, der gør en forskel!
Vi vil hermed opfordre alle gilderne i Sønderjyllands Distrikt til at hjælpe

de hjemløse i 2020.
Med gildehilsen
Distriktsgildeledelsen og PR-Udvalget

GildeNyt

Side 9

159 oktober 2020

POKAL til dygtig spejderleder
Spejderledere søges!
Forslag til en spejderleder, der har fortjent at
få en pokal, sendes til
DGK
Mary Boe
maryboe4@gmail.com
senest den 1. november 2020
Kontakten til spejderkorpsene
er vigtig for gildebevægelsen
Med gildehilsen
PR-Udvalget
Pokalen skal uddeles på første Distriktsgilderådsmøde i 2021
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OBS!!!!

Projekt Dåseringe
Mange gilder støtter Projekt Dåseringe. Dåseringe fra øl- og sodavandsdåser indsamles,
idet metallegeringen i dåseringene er specielt værdifuld.
De indsamlede ringe sendes videre til Projekt Dåseringe, som videresælger dem.
Det indkomne beløb går ubeskåret til f. eks. benproteser til landmineskadede i Thailand.
Find mere oplysning på www.daaseringe.dk.

Dåseringene tages med til Landsgildetinget i 2021 og afleveres dér.

Frimærkebanken
Frimærkebanken modtager og videreekspederer indsamlede afklippede brugte frimærker
fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark. De afklippede frimærker afleveres på næste LGT i
2021.
Overskuddet fra videresalget anvendes udelukkende til hjælpearbejde, dels i Sct. Georgs
Gilderne i Danmarks Hjælpefond, herunder fortrinsvis inden for spejderbevægelsen i
Danmark, dels på internationalt plan gennem ISGF's (den internationale
gildebevægelses) Development Fund.
De Sct. Georgs Gilder, der indsamler og indsender afklippede frimærker, deltager i
indsamlingskonkurrencen, der løber fra Landsgildeting til Landsgildeting.
Den aktuelle konkurrence er startet i forbindelse med Landsgildetinget i Vejen 21.
september 2019 og afsluttes om lørdagen kl. 12:00 på næste Landsgildeting i ?? i
september 2021.
Indsamlingskonkurrencens resultat bliver offentliggjort på Landsgildetinget søndag
formiddag og efterfølgende i Sct. Georg samt på hjemmesiden www.frimaerkebanken.dk.
:

Dåseringe kan afleveres til
Christen Borregård,
1. Gilde
Så sørger han for at
samle og levere
dem videre

Distriktsgildeledelsen og
PR-Udvalget, Internationalt-Udvalg og Uddannelses-udvalget
Kilde: www.sct-georg.dk og www.frimaerkebanken.dk
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GILDEKALENDER
Oktober 2020
10. oktober

Naturlaug

Vandretur Gendarmsti

14. oktober

Spiseklub

20. oktober

1. Gilde

Gildehal

21. oktober

2. Gilde

Besøg på Arwos

26. oktober

Fellowship Day

Folkehjem, Åbenrå

28. oktober

Spiseklub

Lørdag den 10. oktober
En eftermiddagstur på Gendarmstien fra Brunsnæs
Denne gang har vi valgt et afvekslende og smukt afsnit af stien. Her i gendarmernes fodspor oplever vi
stor natur ved fjorden og landbrugsland med bakker,
levende hegn og vådområder. Ruten går fra Brunsnæs
til Kragesand og er 9,5 km lang. Man kan nøjes med
første etape på 5 km.

Fra 4. oktober til 27. december
Hjelm Skov

Søndage fra kl. 10.00-11.30
Mødested: P-plads ved Skyttegården

Turleder Troels

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

