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Sct. Georgs 
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I Danmark 
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kogslange@gmail.com 

 

Redaktør 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609  

gildenyt@ 

aabenraagilderne.dk 

 

Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

mailto:lb@berg.mail.dk
mailto:kogslange@gmail.com
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk


GildeNyt Side 2 166 Maj 2021 

 

 

 

 

 

Løvfrøtur tirsdag den 18. maj 2021. 

 

 

Kom med på en forårstur i den smukke natur. Vi håber på et kor af løvfrøer, men 

skal også opleve blomster og fugle sammen med naturkonsulent Jesper Tofft. 

Mødested: Haderslevvej 477, nord for Genner by, ca. overfor Knivsbjerg 

hos Hans og Camilla Lillelund. Vi kan parkere i gården. 

Tid: Vi mødes kl.  20.00. 

Vi starter med kaffe o.s.v. og herefter går vi ud og kigger på blomster og fugle. 

Løvfrøerne giver først lyd fra sig ved solnedgang, derfor det sene mødetidspunkt. 

Man skal være nogenlunde gående, da turen vil gå over bakker og enge, hvor der 

ikke er veje. 

Alle gildebrødre er velkomne. 

Pris: kr. 50,00 pr. person. 

Tilmelding: senest fredag den 14.maj til Henrik,  mobil: 30295674,   

                   mail: langlokke@bbsyd.dk 

 

 

 

 

 

22. april oprandt dagen, hvor vi i 2. gilde endelig skulle mødes.  

Emnet var gildeting/planlægning, og for at overholde kravet for antal deltagere, mødtes vi  i Ensted-

spejdernes  bålhytte, hvor ilden var tændt og gardinerne rullet ned, så vi kunne være nogenlunde i 

læ. 

Gildetinget var hurtigt overstået, der var ikke så meget at fortælle om, men den siddende gildeledel-

se kunne fortælle, at de var blevet enige om, at de alle tre blev et år mere, end det egentlig var 

planlagt. 

Bierne have sørget for lækre sandwicher, kaffe, te og småkager. 

Efter på den måde at være blevet mætte og også lidt varme, gav vi os i kast med planlægning af 

den næste sæson i gildet. Meget af sidste års program kunne genbruges, så vi fik hurtigt planlagt 

nogle gode arrangementer, og så var det med at komme hjem i varmen. 

Ilse 
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17 gildebrødre havde fundet vej til Knivsbjerg på Sct. Georgs 
aftenen. 

Pragtfuldt vejr og gildebudskabet blev læst på toppen af Søn-
derjyllands højeste punkt af gildemester Lis Berg. 

Bagefter var der hyggeligt samvær i bålhytten og der blev 
snakket igennem efter at vi havde været adskilt så længe. 

Stor tak til gildeledelsen for et fint arrangement. 

 

Erik Berg 1.gilde 

 

 

 

 

Nu sker det, endelig kan vi få lov at være sammen igen, så det blev 

hurtigt besluttet på Sct. Georgsaften, at  

 

STIFINDER inviterer til en udendørs aften den 1. JUNI 

Hvad vi skal lave, hvornår vi begynder, hvor vi skal være m.m. det 

får vi at vide senere i en mail. 

 

Uh det bliver godt, så reserver datoen 1. juni. 
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GILDEKALENDER 

 

Maj 2021 

 

 

 

                        CORONA AFLYST 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. maj 2021.  

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                  

  

 

Vi siger tillykke til: 

Alice Sølvtoft Jørgensen 2. Gilde der fylder 70 år den 21. maj 

Finn Erholdt Jensen 1. Gilde har 40 års jubilæum 19. maj 

 

Søndag den 9/5 (eftermiddag)  

Tur ad Stevning Nor stien på Als Halvøen Stev-

ning Næs strækker sig ud i Alssund, den har 

meget varieret natur med blandt andet bønder-

skov, stor udsigt over marker og sund og fjorde 

og rigt blomsterflor og fugleliv. Vi får en erfaren 

guide, Peter Mølgård med. Han har i sin tid givet 

ide og oplæg til folderen om turen, som er ca. 

5,5 km. Turleder Troels  

Dato Arrangement Sted Arrangør 
9. maj Tur ad Stevning Nor stien Alssund Naturlaug 

18. maj Løvfrøtur Nord for Genner 2. Gilde 

19. maj Spiseklub   

1. juni Udendørsarrangement Nærmere følger senere 1. Gilde 

2. juni Spiseklub   
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