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2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa indkalder til 

 

Nytårsgildehal 

 

Onsdag, den 6. Januar 2022 kl. 19.00 

I Spejderhuset i Stubbæk 

 

Inden Gildehallen vil vi ønske hinanden et Godt Nytår, og efterfølgende bliver vi udfordret med nogle 
sjove konkurrencer. 

 

Har I nytårsservietter i overskud, så tag dem med. Så kan vi dække et farvestrålende kaffebord. 

 

Tilmelding til Henrik på mail: langlokke@bbsyd.dk eller telefon: 30295674  

senest mandag den 3. Januar 2022 

 

Vi ses 

De vandrende pinde 

 

Invitation til nytårsgildehal i 1. gilde 

 

Tirsdag den 18. januar 2022 kl 19 

Spejdergården, Rødekro 

 

 

Kl. 19.00 starter en stemningsfuld Nytårsgildehal, hvor vi blandt andet skal fejre 

Edith Ankjærs 50 års gildejubilæum. 

 

I eftergildehallen vil Lise fortælle om Team Rynkebys ind-

samling til Børnecancerfonden og forberedelserne til Paris-

turen 2022.                     

 

Der vil i forbindelse med eftergildehallen blive serveret en bolle med ost/pålæg og 

kaffe. 

Tilmelding til Birgit Støchkel på mail birgit@stoechkel.dk eller tlf. 6082 8453 

 

Vel mødt til en hyggelig aften! 

Gildehilsen 

Stifindergruppen 
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2. Gildes julekøkken 

 

Så mødtes vi igen i et køkken iført juleforklæ-

der, julesweatre og nissehuer.  

Den lille gruppe, som meldte sig til at stå for 

julefrokosten, havde planlagt og købt ind. Tra-

ditionen tro kunne man starte med en spege-

pølsemad til at tage den værste sult, indtil ma-

den var på bordet. 

Menuen lignede sig selv, dog med visse krøller 

på.  

De marinerede sild kom i en citronlage og kar-

toflerne til at brune var på størrelse med grøn-

ærter, (respekt for dem, der pillede dem). Men der skal ikke her-

ske tvivl, maden var perfekt, og der blev talt meget om Michelin-

stjerner. 

2. Gilde har et fint lille sangblad med julesange, som Anne lavede 

en gang, men det kom ikke i brug, for nu råder Coronaen igen.  

Mætte og tilfredse kunne vi sige ”Tak for mad” til hinanden og øn-

ske os alle en god jul og et godt nytår. 

 

Kirsten  

 

den 14. december var der stiftelsesfest i 1. Gilde. 

 

Det fejrede vi ved at invitere forhenværende journalist Flemming Nielsen til at fortælle nogle 

”Kongelige anekdoter” 

Der var nogle sjove historier om vores kongelige familie når de besøger Gråsten. 

Herefter kunne vi stille sulten med en sildemad og et par stykker smørebrød og så lidt ost og en kop 

kaffe. 

Snakken gik lystigt. Vi havde lidt julebanko, hvor vi fik frisket vor viden om juleevangeliet lidt op.  

Sangbogen lod vi ligge på grund af den ekstra, uønskede, gæst som sniger sig med til alle vore ar-

rangementer for tiden. 

 

Vi ønskede hinanden god jul og godt nytår. 
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GILDEKALENDER 

 

Januar 2022 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. januar 2022.  

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 22. januar 2022  

Årsmøde i Damms Gård, Felsted. Efter en frisk gåtur 

samles vi i Rejsestalden i Damms Gård. Her evaluerer 

vi året, der er gået, turene, økonomien og livet i na-

turlauget. Vi kigger frem med året, der kommer, be-

slutter kontingentstørrelse og vælger ledelse og kon-

taktpersoner og måske turledere. Vi synger en sang 

eller to, og så får vi frokost. I anledning af 30-års 

fødselsdagen d. 10/3 2021 giver naturlauget drikke-

varerne til frokosten  

Ledelsen står for arrangementet  

 

Fra 2. januar til 27. marts  

Hjelm Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: P -plads ved Skyttegården 

 

       Vi síger tillykke til 

 

      Lis Poulsen der den 12. januar fylder 65 år. 

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 
6. januar Nytårsgildehal 2. Gilde kl. 19.00 Spejderhuset, Stubbæk De vandrende pinde 

12. januar Spiseklub kl. 17.30 Nikolajhuset  

18. januar Nytårsgildehal 1. Gilde kl. 19.00 Spejderhuset, Rødekro Stifinderne 

23. januar Nytårskoncert Harrislee Bov Grænsegildet 

26. januar Spiseklub kl. 17.30 Nikolajhuset  
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