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Sct. Georgs gildehal 

Grænsegilde Bov 

Torsdag d. 07.04.2022 kl.19 i barak W7  

Frøslevlejrens efterskole 

 

Til eftergildehallen vil Linda Holtz Petersen holde sit 

foredrag : Mit arbejde som social- og gadesygeplejer-

ske med socialt udsatte borgere.  

Sædvanen tro vil der blive serveret et let traktement og 

drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser. 

Tilmelding senest d. 03.04.2022 til Mimmi 

Mimmi-Ludvigsen@bbsyd.dk eller 21706340 

Gildehal 1. Gilde Åbenrå 

Tirsdag d. 19. april 2022 

kl. 18.30 i Åbækhytten. 

 

 

 

 

 

Program: 

Bliv udfordret på din paratviden og spejderfærdighe-

der - Kort spejderløb.  

God ide med afstemt fodtøj. 

Gildehal med Sct. Georgs budskabet og  

Edith´s 50 års Gildejubilæum. 

Traktement med smørrebrød efterfulgt af kaffe. 

Pris kr. 60 pr. næse 

Vel mødt ! Dybvighyttens venner. 

Tilmelding til Christen senest Påskedag søndag d. 

 

 

 

 

2. Sct. Georgs Gilde I Åbenrå inviterer til 

Sct. Georgs Gildehal torsdag d. 21. april 2022 

kl. 19 i Spejderhuset Ensted 

 

Vi mødes i det lyse forår for at høre Sct. 

Georgsbudskabet og forny vort gildeløfte.  

I eftergildehallen vil Arne fortælle om Jeppe 

Aakjær, og sammen skal vi synge nogle af 

hans sange fra samlingen ”Rugens sange”. 

Menuen vil være små landgangsbrød og hind-

bærkage a la æblekage. 

Tilmelding til Kirsten på  

kirstenogtroels@s32.dk senest tirsdag d. 19/4 

 

Bierne     

 

 

 

1. sct. georgsgilde Åbenrå 

indkalder til  

Ekstraordinært Gildeting i 

den 19. april 2022 kl. 18.15 

i forbindelse med vedtægtsændringer, som er vedtaget 

på Gildeting den 15.3.22 

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 perioden 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 

hurtigst muligt  

Børnelejren Barsø 
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April 2022 kan Tusindben fejre 20 års jubilæum. I de 20 år har vi gået vores ture hver uge undtagen i juli måned. Vi 
kan snart runde vores næste Tusindben, nemlig 53.000 ben. Så 26.500 personer har deltaget i turene. Det plejer vi 
at markere med en kop kaffe/te og et stykke kage, når turen slutter. Men denne gang gør vi noget mere ud af det. 

 

D. 5. april mødes vi kl. 18.30 ved Arena Aabenraa, og derfra går vores gåture denne aften. Vi går en 
6 km rute, en 7 kim rute og denne aften også en kortere rute, som passer bedre til ”Tusindbenveteraner”, altså no-
gen, som har gået med tidligere. Men nye deltagere kan også fint vælge den kortere rute. På alle ture er der turle-
dere, der går forrest. De kender ruten og lægger tempoet, så holdet kan gå samlet 

Undervejs på turen får vi snakket godt sammen, får frisk luft i ansigt og lunger og får oplevet den natur, vi går igen-
nem. Og ikke mindst får vi en god gang træning. 

På den måde oplever vi en typisk Tusindbenaften. 

Kl. 20 er turene færdige. Vi er igen ved Arena Aabenraa. Og så går vi ind og tager plads i cafeen, hvor kaffe/te og 
brødtorte venter os. Vi lægger op til en hyggelig stund sammen, og måske sker der også lidt mere for at fejre Tu-
sindben. Gode indslag er velkomne. 

 

Som sædvanlig er det gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Man kommer bare og går med -med sine gode 
forventninger. Tag tøj og sko på efter vejret – Tusindben har gået i al slags vejr.  

Vi håber meget at blive mange denne aften – både de fast deltagere, veteranerne, som ikke går med længere, og 
meget gerne nye deltagere, som kan få lejlighed til at smage på Tusindben og blive smittet af samværet og aktivite-
ten. 

1. Sct. Georgs Gildes Gildeting den 15. 3. 2022.  

 

22 gildebrødre var mødt til Gildeting i spejderhytten i Rødekro. 

Alle glædede sig til et godt møde, MEN var også spændte. Der  

var flere vigtige punkter der skulle behandles. 

Henrik´s gode skibberlabskovs blev serveret. 

Så kom papirerne frem.  

Ledelsen havde bedt en advokat om at bistå os med de mest vanskelige punkter. Det var rigtig godt set af ledel-
sen. Vi fik mange ting vendt og sat på plads. 

Vedtægterne blev revideret, og rettet til efter salget af Barsøhuset, og skal endelig vedtages på et ekstraordinært 
Gildeting. 

Gildetinget gav gildeledelsen bemyndigelse til at 1. Sct. Georgs Gilde, kan deltage økonomisk i opførslen af det 
nye spejder/aktivitetshus, Rugkobbel 248 i Aabenraa. 

Efter gildetinget var der planlægningsmøde, hvor kommende års arrangementer blev fordelt mellem grupperne.  

Vi sluttede en god aften med at synge “Ja, vi er danske spejdere…..” 

 

Med gildehilsen Edith 
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GILDEKALENDER 

 

april 2022 

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

  

 

Fra 5. april til 28. juni  

Nørreskov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: P-plads oven for Rema 1000 på 
Høje Kolstrup 

 

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 
05.4.2022 Jubilæum Tusindben Arene Åbenrå 18.30 Tusindben 

06.4.2022 Spiseklub Sct. Nikolaihuset kl 17.30 Gilderne 

07.4.2022 Sct. Georgsgildehal Frøslev Lejren Grænsegilde Bov 

19.4.2022 Sct. Georgsgildehal Åbækhytten kl. 19.00 Dybvigs venner 

20.4.2022 Spiseklub Sct. Nikolaihuset kl 17.30 Gilderne 

21.4.2022 Sct. Georgsgildehal Spejderhuset Ensted kl. 19.00 Bierne 
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