
  GildeNyt  

1 .  o g  2 .  S c t .  G e o r g s  G i l d e  A a b e n r a a  

    Nr. 1 7 1  November 2021  

Sct. Georgs 

Gilderne 

I Danmark 

 

1. Gilde 

Gildemester 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609 

lb@berg.mail.dk 

 

2. Gilde 

Gildemester  

Knud Lange 

Brunbjergparken 47 

Løjt Kirkeby 

6200 Aabenraa 

2129 7385 

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) Hvor i Danmark sidder denne lille havfrue? 

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


GildeNyt Side 2 171 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAN DU LIDE GULDALDERKUNST ?  

2. Aabenraa inviterer på et besøg på Panbo Kunstmuseum, 
Egelund 5, Aabenraa 

 

Torsdag den 4. november kl. 19.00 

 

Det lille hyggelige museum indeholder Guldaldermalerier af 
bl.a. Skagens Malere og C.W. Eckersberg.  

Christian Panbo vil vise os rundt en lille times tid og besvare 
evt. spørgsmål. 

Entrépris: 60 kr.  

Der er mulighed for at bestille 1 stk. smørrebrød + 1 vand/øl , 
som bagefter indtages i den hyggelige café.  

Bestilling sker ved tilmelding.  

 

Tilmelding senest tirsdag den 2. 11. til 

lene.o.thomsen@gmail.com eller tlf. nr. 2396 1245 

Juledekorationer 

 Traditionen tro laver vi juledekorationer sammen med 

de grønne pigespejdere om eftermiddagen kl. 16.00  

Dem bringer de ud til de ældre i Rødekro.  

Vi laver ca. 130 stk. 

Har du lyst så kom og hjælp, det er mega hyggeligt, og 

så serverer de pølser bagefter så vi ikke lider af gammel 

sult når vi fortsætter med kransebinding om aftenen. 

  

1. Sct. Georgsgilde inviterer til 

Kransebinding 

Tirsdag den 23.11.2021 

Klokken 19.00. 

Vi binder adventskranse i Spejdergården i Rødekro. 

Julehygge – kaffebord – vafler. 

Pris 60.00 kr. 

Tilmelding  senest 19.11.2021 til Birgit Bøllund 2140 8238 

eller 

torbir@godmail.dk 

Hilsen Barsøgruppen. 
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Efterlysning: 

Gamle fotos og postkort fra  

Aabenraa og omegn efterlyses. 

 

Har du nogle af disse, i dine gemmer 

så vil Kaj Blenner tlf. 21 64 04 60 

gerne høre om disse, han kommer gerne ud og 

ser på dem. 

Kaj holder foredrag og fremviser billederne 

og han er ikke kedelig at høre på. 

 

 

 

 

 

 

1. Gildes arrangement i Sønderjyllands 

Hallen d. 27-10-2021. 

 

Vi mødtes ca. 50 personer og startede med en 

vandrehal, hvor der blev serveret et lille glas 

og lidt knas 

Vi skulle høre Lars Thiesgaard spille Kalle Pet’-

sen fra Dynt, som selvfølgelig talte sønderjysk. 

Han startede med sangen ”Æ de noe do mang-

ler” og fortalte om et oversættelses bureau 

SØB. 

Kalle fortalte om nogle opgaver SØB 

(oversættelse til synnejysk) havde fået og der-

tilhørende sang Oversættelse af Beatles ”let it 

be” til ” la et væ”,  oversættelse Royal Deluxe 

“Im gonna do my thing” til “en sexe ting” 

Kalle var utrolig morsom, han sang også en 

sang om Corona og sluttede af med en sang 

om Sct. Georgs Gilderne, som var overgangen 

til det næste foredrag-  

Lars Thisgaards spejdertid i Gråsten. Lars er 

en god fortæller og fortalte, hvordan patruljen 

kom til at hedde Dovendyrene og hvordan man 

blev optaget i patruljen. Lars læste op fra de-

res dagbog, hvor de havde været på hike og 

om en tophemmelig opgave de havde fået til 

skt. Hans. 

Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage 

(lækker kage) og endnu mere snak.  

 

Vi sluttede af med at danne rundkreds og syn-

ge ”Ja vi er danske spejdere” 
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Sønderjyllands Distrikt 
inviterer til et spændende foredrag 

med Jon Lindberg 
 

 
 

torsdag, den 25. 11. 2021 kl. 19.30 på 

Folkehjem i Aabenraa 

I 2017 vandt Jon Lindberg Alene i Vildmarken. 

Han overlevede alene i vildmarken i 45 dage - 

og slog dermed samtlige af de andre deltagere, 

da de trak sig fra programmet, hvilket gjorde 

Jon til vinderen. Jon har erfaring fra både 

spejderbevægelsen, forsvaret og livet som 

jæger, og det gør og gjorde ham i stand til at 

overleve alene i vildmarken 

 
 

Pris: 50 kr, for foredrag og kaffe/kage. 

Betaling ved indgangen. 
 
 

Alle er velkomne! 
 
 

Tilmelding på mail: DGK@sonderjyllands-distrikt.dk 

eller på tlf.: 30557562 senest den 15. november 2021. 

Alene i Vildmarken 
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GILDEKALENDER 

 

November 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. november 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 

  

Dorthe Steppard der fylder 60 år den 12.11.21 

Henrik Bisbjerg der fylder 75 år den 17.11.21 

Lørdag den 13. november (eftermiddagstur)  

Vandring ad Toftlundstierne Vi starter i det centrale dele af 
Toftlund. Byens nyere udvikling har sat sit præg på bygninger-
ne og gadebilledet. Kleinbanens forløb støder vi på flere gan-
ge. Vi fortsætter gennem de grønne områder nord for byen, 
blandt andet skoven. Som for 30 år siden blev tre gange stør-
re og nu er et flot og afvekslende landskab. Her finder vi flere 
spor fra 1. verdenskrig i form af bunkere fra Sikringsstilling 
Nord.  

Turledere Else Marie og Anders Tarp, Toftlund-Gildet  

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 
3. november Spiseklub kl 18.00 Nicolaihuset  

4. november Kunstmuseumsbesøg kl.19.00 Panbo 2. Gilde 

13. november vandr. ad Toftlundstierne Toftlund Naturlaug 

17. november Spiseklub Kl. 18.00 Nicolaihuset  

23. november Juledekorationsproduktion kl. 16.00 Spejderhuset 1. Gilde 

23. november  Kransebinding kl. 19.00 Spejderhuset 1. Gilde 

25. november Alene i vildmarken Kl. 19.30 Folkehjem Distriktet 
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