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1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder 

til Gildeting    

   Tirsdag, den 15. marts 2025 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 det kommen 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 fællesgrupper 

9. Evt. 

Inden Gildeting serveres der Skipperlabskovs 

kl. 18.00 til en pris af 60.00 kr. incl. drik-

kevarer og kaffe med kage under Gildetinget. 

Kaffe med kage alene 20.00 kr. 

Tilmelding senest 13. marts:  til Helle 

Sønnichsen, tlf. 2365 0492 eller  

Mail: hsonnichsen@bbsyd.dk 

                                                                                

Gildeledelsen 

2. Sct. Georgs Gilde afholder Gildeting og planlæg-

ningsmøde 

Mandag, den 14. marts 2022 kl. 19.00 i Spej-

derhuset i Stubbæk. 

Vi starter med gildetinget, som blev indkaldt i sidste 

nummer af Gildenyt, og som har følgende dagsor-

den: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesters beretning 

4. Det reviderede regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Budget og kontingent for indeværende år 

7. Valg af gildeledelse: Gildemester, kansler og 

skatmester 

8. Valg af suppleanter for hvert gildeledelsesmed-

lem 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

10. Beretning fra Gildegrupper, arbejdsgrupper og 

udvalg og evt. udpegning af medlemmer til 

grupperne. 

11. eventuelt. 

 

Efter gildetinget får vi lidt at styrke os på hvor-

efter vi går over til planlægningsmødet, hvor 

næste gildeårs aktiviteter skal fastlægges. 

Det bliver en travl aften, men med en koncen-

treret indsats og godt humør kommer vi nok 

igennem det hele. 

Tilmelding kan ske til Henrik på  

mail: langlokke@bbsyd.dk eller  

telefon 30 29 56 74, senest den 10. marts 2022 

 

De vandrende pinde 

1.  Sct. Georgs Gilde Aabenraa indkalder 

til Ekstraordinært 

Gildeting    

   Tirsdag, den 15. marts 2022 Straks efter ordi-

nært Gildeting. 

Dagsorden:  

Orientering om projektet ”Engen” 

Ændring af Vedtægter i henhold til udsendt forslag 

(udsendes separat på mail lige inden Gildetinget.) 

Efter Ekstraordinært Gildeting er der planlægning af 

aktiviteter for det næste år, hvor vi håber på mange 

gode ideer efter disse kedelige corona år . 

Det bliver en travl aften. 

Helle - Therese -  Lis 
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Medhjælpere søges 
  

 

Til Børnelejren på Barsø den 31.7.22 - til den 4.8.22 søger vi hjælpere M/K 

Naturligvis vil vi helst have nogen der kan være på sammen med børnene og os i hele perio-

den men skulle der være nogen der kunne have lyst til at komme og hjælpe en dag eller to 

er I naturligvis også velkomne. 

Kontakt Lis Berg, lb@berg.mail.dk eller tlf. 4146 1609 

senest den 15. marts 2022 

Børnelejren Barsø 

  

Den 15. februar 2022 kunne vi endelig mødes til et gildemøde uden nogen form for restriktioner  

Det var simpelthen dejligt. 

Gruppe 2012 havde sørget for et meget interessant program. 

Efter at have styrket os med noget godt smørrebrød fortalte Sogne- og sygehuspræst Ann Bork Damsgård 

og hendes mand Kenneth om deres tur til New Zealand, sammen med deres 3 børn på 4, 6 og 11 år. Og 

om deres mange problemer med at komme hjem, idet det var lige i starten af Coronatiden. 

De har haft en fantastisk tur på trods af afkortning og hjemrejseproblemer. 

Efter kaffen fortalte Lise Houman om, hvad Cykelløbet Rynkeby egentlig var for en størrel-

se og hvor meget arbejde de enkelte cykelryttere lægger i at skaffe penge til Børnecan-

cerfonden. 

Der er arrangementer og forskelligt arbejde i gennem hele vinteren, indtil de i foråret vir-

kelig begynder af træne så de er klar til turen til Paris.  

Fantastisk hvor meget arbejde der bliver lagt i det. 

Lørdag den 26.februar 2022 havde Bov Grænsegildet 25 års Jubilæum. 

Det blev afholdt dels i Lyreskovskolen og dels på Bov Kro. 

På Lyreskovskolen blev der afholdt en stemningsfuld Gildehal på trods af at ledelsen var corona ramt med ikke min-

dre en både skatmester og kansler sygemeldt. Der var tre jubilarer, Gildemesteren, faneherolden og den vikarieren-

de kansler. 

Derefter gik vi over på Bov Kro for at få serveret en dejlig middag, menuen var den samme som blev serveret for 25 

år siden. 

En rigtig hyggelig aften. 
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GILDEKALENDER 

 

marts 2022 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20. marts 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 19. marts Stevning Dam rundt 

(eftermiddagstur) 

Stevning Dam er en del af Haderslev Tunneldal, som stræk-

ker sig ca. 25 km. fra Haderslev Fjords udmunding ved Årø-

sund til Vojens. Vi starter vores tur fra Tørning Mølle ved at 

følge en trampesti på nordsiden af Stevning Dam. Herfra 

har vi en flot udsigt over søen, skoven og engen. Vi følger 

Dybedalsbækken og den øverste del af tunneldalen, et luk-

ket terræn med dale, skove og enge. Vi kommer gennem 

landsbyen Gammel Ladegård, og tilbage gennem Sandkule-

skoven retur til Tørning Mølle.  

Turleder: Yvonne  

 

Fra 2. januar til 27. marts  

Hjelm Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: P -plads ved Skyttegården 

 

Marts måned er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars - og det var årets første 

måned i den gamle romerske kalender.  

I den gamle danske kalender hed marts måned tordmåned efter den nordiske krigs-

gud Thor. Det er den første måned i foråret - og den måned hvor lyset for alvor får 

magt.  

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 
9.marts spiseklub Skt. Nikolajhuset kl. 17.30  

14. marts Gildeting Spejderhuset Stubbæk kl. 19.00 2. Gilde 

15. marts Gildeting Spejderhuset Rødekro kl. 17.30 1. Gilde 

19. marts Vandretur Stevning dam rundt Naturlauget 
23. marts spiseklub Skt. Nikolajhuset kl. 17.30  
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