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2. Sct. Georgs Gilde, Aabenraa. 

 

Søndag d. 6. juni inviterer Skarnbasserne inviterer til:   

 

 
 
Iflg. Aktivitetsplanen skulle vi have været til Flensborg, men trods lempelser af restriktionerne iht. 
COVID-19, har vi valgt at blive lokalt.  
 
Kunstmuseet byder på 2 spændende udstillinger: 
 

 Franciska Clausen og det evige eksperiment 
 

 Genforeningens Pris: H.P. Hanssens svære valg 

 

kl. 14:00 - vi mødes ved museet og ser udstillingerne 
kl. ca. 15 – Kaffe og kage i Cafeen 
efterfølgende tager vi en tur rundt i den spændende have og snakker og hygger og ønsker hinan-
den god sommer. 
Haven lukker kl. 17:00 så vi runder af inden da. 
 
Hvis vi bliver 10 eller flere deltagere får vi grupperabat og prisen for entre og kaffe/kage i Cafeen 
reduceres fra 134,- til 119,- 
 
Tilmelding til Susanne kogslange@gmail.com eller 4064 6438 
Senest fredag d. 4. juni 2021 
 
 
HUSK: Corona Pas og mundbind! 

 
På gensyn, Skarnbasserne  

mailto:kogslange@gmail.com
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Tirsdag d. 18. Maj  

havde 2. Gilde arrangeret en aftentur hos Hans og Camilla Lillelund, der ejer en 

smukt beliggende ejendom nord for Genner. Området er meget smukt og kuperet 

og familien har valgt at etablere flere søer til gavn for natur- og dyrelivet. 

Med os på turen rundt havde  vi naturkonsulent Jesper Tofft, som guidede og for-

talte os om, hvad vi kunne se og høre undervejs. 

Det var en kølig, men tør aften med den smukkeste aftensol. Vi havde i forvejen 

fået oplyst, at der var aktive løvfrøer i søerne, så vi var forventningsfulde og vi må 

sige, at vores forventninger blev indfriet til fulde. Efter at vi havde drukket kaffe og 

nydt kagerne, kunne vi i tavshed stå i læ og høre, hvordan frøerne kaldte og kom-

munikerede fra sø til sø.  

Det var en rigtig dejlig aften og en stor oplevelse at høre løvfrøernes kvækken. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lilian Steenberg 

2. Gilde  

 

 Fin tur og masser af løvfrøer. Hvem får 
serveret kaffe og kage på en gammel Ca-
dillac . Hilsen Lotte 2 gilde 
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aktivitetskalender 1. gilde Åbenrå  
dato   arrangør 
1. juni 2021 Bålaften  Stifinder 

24. august 2021 Friluftsgildehal Barsø  Barsøgruppen 

21. September 2021 Gildeting  Ledelsen 

27. oktober 2021 Gildemøde  Ledelsen 

23. november 2021 Kransebinding  Barsøgruppen 

14. december 2021 Stiftelsesfest   

18. januar 2022 Fødselsdagsgildehal   

15. februar 2022 Gildemøde   

15. marts 2022 Gildeting  Ledelsen 

    

Som det ses af ovennævnte aktivitetskalender for 1. Gilde Åbenrå så er der Gildeting den 21. september 2021. Samme aften 

har vi planlægning, så det ville være fint hvis grupperne gør sig tanker om hvilke arrangementer de vil så får.  

Som det ses er der egentlig kun 3 arrangementer at deles om, så det burde gå rigtig nemt. 

Vi glæder os til at se jer til friluftsgildehal på Barsø, den 24. august.  

 

Glade Sommergildehilsner fra 

Therese-Helle-Lis 
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GILDEKALENDER 

 

Juni 2021 

Går nu igen  

hver tirsdag kl. 18.30  

fra P-pladsen ved Jørgensgård Skovvej. 

Juli holdes der  pause 

 

 

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

  

Lørdag den 26/6 (formiddagstur) Bytur i Haderslev 

Vi går på opdagelse i den gamle by, hvor vi kommer op 

til vandtårnet, kommer ned i Damparken, og hvis Dom-

kirken ikke er optaget af handling, går vi en tur ind, og 

Orla fortæller om Vor Frue Kirke, som Domkirken hed-

der. Vi går en tur på Klosterkirkegården og slutter ved 

Hospitalskirken, som vi også ser. I alt 6-7 km  

Turleder Orla  

  

Therese Fabrin, 1. gilde fylder 70 år den 28. juni 

 

Anne Marie Juhl, 2 Gilde fylder 75 år den 10. juli 

 

Dato Arrangement Sted Arrangør 
1. juni bålaften Ensted Naturpark Stifinder 

2. juni Spiseklub   

16. juni  Spiseklub   

26. juni Bytur i Haderslev Haderslev Naturlaug 
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