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Barsøgruppen 

Inviterer til arbejdsdag på Barsø tirsdag den 
26. oktober. 

Der vil være forskellige projekter, de morgen-
friske tager færgen 6:55, 

og gør klar til dem, der kommer med den næ-
ste færge.  

Vi begynder med morgenmad og fordeler op-
gaverne, til frokost er der hot dog, og vi slut-
ter med 

eftermiddagskaffe og tager færgen hjem kl. 
16:00. 

Udgifterne fordeles mellem deltagerne. 

Tilmelding til Henrik  

Schultzlund@c.dk senest fredag 22. okto-
ber. Husk at angive hvilken færge I kommer 
med 

Gh. Helle 

 

 

 

 

 

1. Sct.Georgsgilde Åbenrå 

inviterer alle gildebrødre og deres venner, fami-

lie, bekendte, naboer m.m. til et lidt utraditio-

nelt gildemøde 

i Sønderjyllands Hallen 

Onsdag den 27.10.21 kl. 18.30 

Vi starter med en vandrehal hvor vi får hilst på 

dem vi ikke har set i lang tid 

eller måske nye interessante mennesker. 

kl. 19.30 får vi besøg af Kalle Pet ’sen fra 

Dynt i skikkelse af Lars Thiesgård 

han vil underholde os en lille stund og derefter 

vil Lars Thiesgård fortælle om sin spejdertid i 

Gråsten 

Prisen er incl. velkomst og kaffe 60 kr. for 

gildebrødre og 100 kr. for alle andre. 

bedes forudbetalt på Mobil Pay til Therese Fa-

brin 3092 9359 husk at opgive navn. 

Har man ikke Mobil Pay så ring til Therese på  

tlf. nr. 3092 9359 og få et kontonr. 

Sidste frist for tilmelding: 22.10.21 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer. 

 

 

 

 

 

2. Gildes arrangement i oktober 

På planlægningsmødet i foråret foreslog vi et 

foredrag med Axel Johnsen, historiker ved Mu-

seum Sønderjylland. 

Vi har forsøgt at lave en aftale med ham om et 

foredrag her i oktober, men efter han også er 

blevet direktør for hele museet, er hans kalen-

der blevet fyldt ud, og det eneste tidspunkt var 

sidst i oktober eller til næste år. 

Da vi har forstået, at 1. Gilde har et større ar-

rangement i Sønderjyllandshallen den 2. okto-

ber, har vi valgt at vente med foredraget med 

Axel Johnsen til næste år. 

I stedet opfordrer vi Gildebrødrene til at deltage 

i 1. Gildes arrangement i Sønderjyllandshallen 

den 27. oktober kl.18.30 

 

De vandrende pinde. 
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Arbejdsweekend i Dybvig ! 

Fredag d. 10 og lørdag d. 11 September var der 

inviteret på arbejdsweekend i Dybvighytten. 

Gildebrødre og tidligere medlemmer af Dybvig- 

Klanen knoklede med maling af hytten, nyt 
stengærde ved bålsted, fældning af ukrudt m.m 
ved udenomsarealerne, oprydning m.m. 

Tak til 1. Gilde for tilskud til istandsættelse og 
vedligeholdelse. 

Ny arbejdsweekend i foråret vil blive annonceret 
i god tid. 

(Ole Weile havde meget travlt med vinduesma-
ling, så han blev ikke foreviget denne gang. 

Med Gilde Hilsen, Henrik 

 

 

 

 

Referat fra 2. Gildes fødselsdagsgildehal 

mandag den 13. september 2021. 

15 gildebrødre mødte op for at fejre at 2. Gilde 

har eksisteret i 56 år og det blev bl.a. gjort med 

en fødselsdagsgildehal. 

Her blev sunget nogle af vores dejlige sensommer 

sange og Knud kom i sin gildemestertale ind på 

hvordan H.C. Ørsteds opdagelse af bl.a. elektro-

magnetismen fik så stor indflydelse vores tilværel-

se i dag. 

Kresten holdt 5. minutters Sct. Georg, hvor emnet 

var demokrati og vi hørte om, hvor vigtigt det er, 

at vi er bevidste om det, og hvad det betyder for 

os alle. 

Herefter blev der gået til den med forskellige sjove 

og udfordrende spil ved de to borde. Bord 2 blev 

kåret som vinder, men bord 1 påstod, at de havde 

snydt sig til sejren.  

Afslutningsvis var der et lækkert mini sønderjydsk 

kagebord. 

Bodil 

 

 

 

 

 

      Lån af Dybvighytten skal foregå gennem Nikolaj     

    Aaslyng nikolaj@aaslyng.dk eller 6130 2041  

    Det er altid en god ide at meddele ankomst til       

    Gårdmanden ved hytten, Svend Esben Lild- 

    holdt  på en sms til 2177 7206. 

    Husk af bruge P-pladsen med øst - væk fra  

    gården. 

Bemærk  

ved lån af Dybvighytten 
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GILDEKALENDER 

 

Oktober 2021 

 

Fra 3. oktober til 26. december  

Rise-Søst skove 

Søndage fra kl. 10.00 - 11.30 

Mødested:  

Skovens P-plads ved Ravnholt, sidevej til Løgum-
klostervej 

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

 

Lise Houmann der fylder 50 år 

den 6.10.21 

 

Søndag den 17. oktober (eftermiddag)  

Vandring ad Knappstien langs Aabenraa Fjord 

Turen går gennem Jørgensgård Skov og kommer 

helt ned til Aabenraa Fjord. Vi kigger ned ad de 

stejle skrænter, hvor store træer er ”på vej” ud i 

vandet. Fra Knappstien er der smukke udsigter 

ud over vandet.  

Turleder Conni Cording  

Dato Arrangement Sted Arrangør 
06.10.21 Spiseklub   

20.10.21 Spiseklub   

17.10.21 Vandring Knappstien Naturlaug 

25.10.21 Fellowshipday Åbenrå Sejlklub  

26.10.21 Arbejdsdag Barsø Barsøgruppen 

27.10.21 Gildemøde Sønderjyllandshallen Ledelsen 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk
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Aktivitetsliste 1. Sct. Georgsgilde Aabenraa 

 

 

 

 

Husk at melde ud snarest, hvis en gruppe ønsker at afholde et arrangement et an-

det sted end Spejderhuset i Rødekro 

DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

   

2021   

27. oktober Lars Thiesgård Ledelsen 

23. november Kransebinding Barsøgruppen 

14. december Stiftelsesfest Hvid Gruppe 

    

18. januar Fødselsdagsgildehal Stifinder 

15. februar Gildemøde Gruppe 2012 

15. marts Gildeting Ledelsen 

19. april Gildehal (Sct. Georg) Dybvigs Venner 

17. maj Gildemøde 3-mands gr. 

21. juni Friluftsgildehal Barsø Barsøgruppen 
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                            Sønderjyllands Distriktsgilde 

                                                  indbyder til 

Fellowship-Day  
Mandag den 25. oktober 2021  

Aabenraa Sejl Club, Kystvej 55 i Aabenraa 

Inden gildehallen er der vandrehal fra kl.18:00 til 18:30 

Genforeningen 
er emnet for dette års Fellowship–Day  

På grund af Corona måtte vi aflyse sidste års foredrag omkring Genforeningen. 

For os her i grænselandet er det et spændende og nærværende emne - så derfor 

har vi igen i år bedt den tidligere generalkonsul  i Flensborg om at komme og for-

tælle.  

  

  

  

Henrik Becker-Christensen  
Med Henrik Becker-Christensens store passion og viden om Genforeningen bliver 

det med garanti  en spændende aften.  

Efter gildehallen bliver serveret Snysk.  Pris pr. deltager er  100 kr. for mad og kaffe. 

Drikkevarer køber man selv. 

Tilmelding til DIS Jette Thessen, DIS@sonderjyllands-distrikt.dk senest 18. oktober 

sammen med 100 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.: 29335091 


