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1. Sct. Georgsgilde i Åbenrå 

indkalder til Gildeting 

Tirsdag den 21. september 2021 

kl. 18.30 

i Spejdergården i Rødekro 

  

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 fælles-

grupper 

9. Evt. 

  

Inden Gildeting serveres der Skipperlabskovs a la Hen-

rik kl. 18.00 til en pris af 60,00 kr. inkl. drikkevarer og 

kaffe med kage under Gildetinget. Pris kun for kage og 

kaffe er 20 kr. 

Tilmelding senest den 11. september til  

Helle Sønnichsen, tlf. 2365 0492 eller 

Mail: hsonnichsen@bbsyd.dk 

 

Gildeledelsen 

 Husk planlægning lige efter Gildetinget. 

 

 

 

 

 

 

DYBVIGHYTTENS VENNER: 

 

Inviterer til arbejdsdage i Dybvighytten fredag d. 10 og 
lørdag d. 11 september. 

Der vil være små og store projekter. 

Uanset om du kun har tid nogle timer, en halv dag etc. er 
du velkommen, men venligst angiv i tilmelding hvornår du 
kommer og hvor længe. 

Vi forventer at starte kl. 08.00 og dagen slutter ved 17.00 
tiden 

 

Tilmelding asap til Henrik  schultzlund@c.dk 

 

Sæt  i kalenderen  

 

Onsdag den 27. oktober 2021 

Da vil vi lave noget sjovt, skørt, 

dejligt, spændende. 

Det kommer til at foregå i Sønder-

jyllandshallen vi starter måske kl. 

18.30. 

Det må I ikke gå glip af, så tag je-

res nabo, ven, veninde, kollega un-

der armen og kom. 

 

Lis - Helle - Therese 

Vi vil  

sparke  

coronaen  

til hjørnet 

mailto:hsonnichsen@bbsyd.dk
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2. Sct. Georgs Gilde  

Inviterer til  

Fødselsdagsgildehal  
  

Hvor: Spejderhuset i Ensted 

  

Dato: Mandag d. 13. september 2021 

  

Tidspunkt: 19:00  

      

”Det ville glæde Gildeledelsen og Skarnbasserne at se alle gildebrødre til vores fødselsdag.  

Vi fylder 56 år i år, og det skal selvfølgelig fejres”. 

  

I eftergildehallen skal vi hygge os med lidt sjove lege, gode sange og godt bagværk. 

Mere afslører vi ikke på nuværende tidspunkt.  

  

  

Tilmelding til: 

Susanne Lange senest d. 10. september 2021:  

E-mail: kogslange@gmail.com  

Telefon: 4064 6438 

  

Hilsen Skarnbasserne 

  

mailto:kogslange@gmail.com


GildeNyt Side 4 169 september 2021 

 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa - Referat. 
 
Søndag d. 15. august havde Bierne inviteret til en tur til Søn-
derborg.  
Vi mødtes kl. 10:30 ved Sønderborg 
Slot.  
Vi brugte ca. 2 timer på udstillingen 
”’Sønderjylland siden genforenin-
gen”.  
Rigtig spændende, belærende og 
minderig. Bl.a. blev vi mindet om 
tiden med spritbåden hvor Pader-
borner og Amselfelder var i højsædet.   

 
Det Sønderjyske kaffebord var præsen-
teret meget spændende. Vi blev udfor-
dret både på sproget, navnene og ræk-
kefølgen af de mange kager. 

 
 

 
 
 
Efter udstillingen gik vi langs promena-
den med de mange skibe og restauran-
ter til Torvehallen, 
Hvor der var reserveret bord til alle 11 
deltagere. Tapas og Stjerneskud var bestilt i forvejen. 
Maden var lækker, øllet koldt og friskt. Enkelte skulle dog sup-
plere med en kæmpe bananasplit, men så var vi også klar til 
en 3 km vandretur på Arnkilsøre .    
    

    

    
 
Der er utroligt smukt ved Arnkilsøre, og en fantastisk historie. 
Troels fortalte levende om danskernes og tyskernes kamp i 
1864.  
En spændende og varieret dag med truende sorte skyer men 
begrænset regnvejr. 
 
Tak til Bierne for en dejlig dag / Knud, Skarnbasserne. 

 

 

 

 

Gildehal på Barsø 
den 24. august 
2021 

I løbet af eftermiddagen ankom 25 gildebrød-

re til Barsø. Vejret var pragtfulgt, så ud over 

socialt samvær, var det også en del der tog 

sig en dukket eller 2 i det friske klare vand.  

Kl. 18 blev der serveret grillpølser med salat 

og kartoffelsalat, samt diverse drikkevarer og 

kaffe. 

Derefter blev der afholdt gildehal.  

Gildemester talen drejede sig om et tilbage-

blik, nu hvor de fleste restriktioner var fjernet. 

Strukturen i dagligdagen har under nedluknin-

gen været noget anderledes. Vi har påskønnet 

andre ting end vi tidligere gjorde. Mange har 

fundet nye steder i hvor eget land, og vi har 

fundet ud af, at intet er sikkert, og vi kan gen-

kende situationen i Mark Twains tese, at man-

ge af de ting der har voldt os mest bekymring, 

var ting der aldrig skete. 

Lise fortsatte med emnet under 5 minutters 

Sct. Georg. Der har været masser af arbejde i 

hjemmet, og efter at hun var flyttet til Aaben-

raa i lejlighed fandt hun ud af, at hun savnede 

at komme ud i f.eks. haven. Det blev løst ved, 

at hun overtog en kolonihave med masser af 

ukrudt, mange nye bekendtskaber og et hus i 

4 farver. 

Efter nogle sange blev gildehallen lukket.  

Herman 
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GILDEKALENDER 

 

September 2021 

Fra 3. august - 26. oktober 

Årup Skov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: Skovens P-plads 500 m syd for Naturskolen ved 
Årup Skovvej 

 

 

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

  

 

6. – 9. september Vandrerejse til det midtjyske  

4 dages vandring med udgangspunkt fra Hotel Pejsegår-

den i Brædstrup. Turen indeholder Gudenå-Skjernåens 

udspring, Klostermølle og Sukkertoppen, Bryrup Langsø 

og Karlsø og tur omkring ”Den genfundne Bro”. Vandre-

rejsen er fuldtegnet.  

Turledere Lene og Orla, Yvonne og Werner  

Dato Arrangement Sted Arrangør 

6.-9. september Jubilæumstur Vandretur Midtjyske Naturlauget 

8. september Spiseklub   

10.-11 september Arbejdsdage  Dybvighytten Dybvigshyttens venner 

13. september Fødselsdagsgildehal Ensted Spejderhus Skarnbasserne 

21. september Gildeting Spejderhuset Rødekro  

22. september Spiseklub   

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk

