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Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

Så blev der igen lavet juledekorationer til 

de ældre i Rødekro sammen med de grøn-

ne pigespejdere fra Rødekro. 

Det blev en eftermiddag med mange spej-

dere og deres forældre og ledere, vi lave-

de ca. 120 dekorationer. Vi sluttede som 

sædvanligt af med at spise hotdog sam-

men. 

Kl. 19 var det så gildets tur til at lave kran-

se, som det ses på billedet var vi ikke så 

mange, men hyggede os alligevel med 

gløg, kløben og æbleskiver. Det var en 

hyggelig aften. 
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Besøg på Kunstmuseum Panbo 

Torsdag den 4. november besøgte 16 gildebrødre/

gæster kunstmuseet i Rødekro. Museet ejes af 

Christian Panbo, som i 2018 byggede det til sin 

store samling af malerier.  

Christian Panbo viste om i lokalerne med guldal-

derkunst og fortalte undervejs om de enkelte ma-

lerier og om, hvordan han havde fået dem. De 

fleste er købt på auktioner, enkelte er købt privat. 

Der er malerier af C. W. Eckersberg, skagensma-

lerne P. S. Krøyer, Michael og Anna Ancher samt 

fire malerier/tegninger udført af dronning Margre-

the. Der er også enkelte værker af Francisca 

Clausen. 

Efter rundvisningen samledes vi i den lille café, 

hvor vi fik et stykke smørrebrød og en øl/vand. 

Imens vi spiste, fortalte Panbo lidt om sit arbejde 

i Aabenraa Byråd og om sine mærkesager (man 

er vel politiker!). 

En dejlig aften, der har givet mig lyst til at gå lidt 

mere på museer. 

Birthe Nilsson, 2. Gilde 

 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa inviterer til  

Stiftelsesfest 

i Spejderhuset i Rødekro den 14.12.2021 kl. 18.00 

Vi starter med et foredrag:  

Journalist Flemming Nielsen 

”Kongelige anekdoter” 

 

Derefter får vi en sildemad, smørebrød og lidt ost. 

Kaffe og lidt julesmåkager kan det også blive til. 

Tilmelding senest den 10. 12.2021 til 

Lis Berg Mail: lb@berg.mail.dk eller tlf. 4146 1609 

 

 

 

 2.. Sct. Georgs Gilde Aabenraa inviterer til 

 

Julekøkken 

på Felsted Skole 

Endelig kan vi igen mødes til den 

traditionsrige julehygge med fæl-

les madlavning og spisning. 

Vi mødes på Felsted Skole onsdag, den 8. december kl. 

18.00 

Husk nissehue, forklæde og andet jule-kokke-udstyr 

Tilmelding til Henrik, langlokke@bbsyd.dk, 30295674 

Senest søndag, den 5. december 

Hilsen Julefrokostudvalget 
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GILDEKALENDER 

 

December 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. december 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                  

  

 

Kære Gilde. 

Tusind tak for et par gode flasker rødvin til min 75 års 
fødselsdag, som jeg glæder mig til at nyde. 

Tak for dit besøg, Helle, selv om vi var lidt travlt optaget 
med at forberede til vores frokostgæster. 

Gildehilsen 

Henrik 

 

Onsdag den 15. december (eftermiddag)  

Juletur på Løjtland. 

Vi går i Løjtlands bakkede landskab med de mange le-
vende hegn og små veje. Vi håber at passere et julemar-
ked, inden vi vender tilbage til spejderhuset, hvor vi star-
tede. Når vi er blevet bænket, står den på de traditionelle 
æbleskiver og Glühwein med hyggelig snak og julesange 
til. Turleder Troels, i køkkenet Kirsten  

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 
01.12.21 Spiseklub/julefrokost kl.17.30 Nikolaihuset  

08.12.21 Julekøkken kl.18.00 Felsted skole 2. Gilde 

14.12.21 Stiftelsesfest kl.18.00 Spejderhuset 1. Gilde 

15.12.21 Juletur på Løjt Land  Naturlaug 

Jeg ønsker alle en  

rigtig glædelig jul og  

et godt nytår 
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