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  Kend din by. (Havn)  

  Tirsdag, den 7. juni kl. 19,oo 

 

skal du overveje at deltage i 2. 

Gildes arrangement 

Vi mødes på Havnekontoret, 

Mellemvej 25, Aabenraa 

Vi har arrangeret en guidet 

”Havnerundfart”. Dog set fra landsiden. 

Bliv oplyst, mød op. 

Vi får også kaffe. 

Tilmelding, senest den 5. juni til 

Helle: 2618 8523 eller til  

Arne: Lunding@bbsyd.dk 

 

 

 

 

Friluftsgildehal på Barsø tirsdag den 21. juni 2022 

Barsøgruppen i 1. Gilde inviterer Gildebrødre ægtefæller og gæster 

 

 

til Friluftsgildehal på Barsø tirsdag den 21. juni 2022. 

Der serveres kaffe kl. 15:00 hvorefter der er mulighed for en lille 

gåtur til Gyldenbjerg eller til Bjerggård det eneste 

landbrug på øen, en badetur eller bare hyggeligt samvær. 

Ca. kl. 18:00 får vi Henriks traditionelle Barsøpølser med tilbehør. 

Når alle har tygget af munden er der Gildehal. 

 

Færgen sejler retur kl. 21:00. 

Tilmelding til: Herman Langschwager tlf. 5084 0011 

eller mail: herman@langschwager.dk senest 15. juni med 

antal og færgeafgang. 

pris: 60,00 

Færgetider: 13:30   15:oo  16:00 og 17:20 

Barsøgruppen 

Med Gildehilsen 

Helle  

                                       

  1. Gilde 

 

 

Vi inviterer til TEMA-DAG 

 

Den 3. september 2022 afholder vi TEMA DAG i 

Åbækhytten. 

 

Tema-dag med focus på Udviklingen i  

Sct. Georgsgildet. 

 

Endeligt program kommer senere. 

Det bliver en spændende dag, og vi håber rigtig 

mange vil være med så vi kan få nogen gode diskuti-

oner om Gildets fremtid. 

 

Lis-Helle-Therese  
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Torsdag den 21. april mødtes 13 gildebrødre til den traditionsrige Sct. Georgs Gildehal. 

 

Gildemesteren indledte sin tale med at omtale den alvorlige situation i Europa med krig og ødelæggelse. 

Da Sct. Georgsbudskabet også omtalte den alvorlige situation, valgte Gildemesteren i stedet at tale om tiden der 

går alt for hurtig. Han læste Benny Andersens humoristiske og tankevækkende essay om Tiden, der går så hurtig, 

at man ikke kan følge med. 

Sct. Georgsbudskabet var skrevet af Finlands landgildemester Juha Kosonen, og var præget at den alvorlige situa-

tionen i Ukraine. Hun mente, at krigen i Ukraine er en skændsel for menneskeheden, og at vi som spejdere skal 

viderebringe budskabet om fred, at venskab på tværs af grænser bygger på tillid, at venner ikke slås med hinanden 

og at en bedre verden kun bygges på et fundament af tillid. 

Efter gildehallen fortalte Arne om Jeppe Åkær, med udgangspunkt i hans digtsamling Rugens Sange. Jeppe Åkær 

blev født i en fattig  husmandsfamilie på heden syd for Skive. I mange af digtene fortæller han om det daglige slid 

for føden og  familiens daglige gøremål. Vi sang mange af sangene, og Arne fortalte med stor viden og indlevelse  

om nogle af digtene, både om betydningen af nogle af de gamle ord der bliver brugt, og om hvad Anders og Anna 

mon mente med dikke-du-og-dikke-di. 

Arne toppede det spændende foredrag med hans Hindbærkage a la æblekage, som blev nydt til kaffen efter et 

lækkert landgangsbrød. 

På trods af den alvorlige optakt i Gildehallen blev det en dejlig aften, hvor vi både fik bekræftet vor gildeløfte og 

havde en hyggelig aften blandt gildevenner. 

Henrik 

Skarnbasserne rydder op. 
 

Mandag den 9. maj havde Skarnbas-

serne arrangeret indsamling af affald 

på Kalvø i samarbejde med Ren natur. 

 

En skøn aften hvor vi var 12 friske Gil-

debrødre som under kyndig vejledning 

fra Lillian blev udstyret med Veste, 

handsker, tang og sække. 

Fordelt I små grupper fik vi samlet af-

fald op rundt på øen. 

Der var meget lidt affald på øen. 

 

Derefter var der skønt kaffebord med 

lækre kager. 

 

Gildehilsen  

Anne-Marie 

1.Aabenraa Gilde  
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3 mands gruppen  

havde inviteret til byvandring den 17. maj. 

Vægter Holger Jacobsen viste rundt i den gamle bydel, turen startede på vægterpladsen klokken 19.oo. 

I strålende solskin gik vi rundt i de gamle gyder og stræder og hold da op hvor Holger kunne fortælle både om stort 

og småt krydret med anekdoter.  

20 deltagere fik et godt indblik i det gamle kvarterer som var byens centrum for mange år siden. 

Hvordan folk holdt husdyr og hvorfor Sinne Mathies fik sit navn: Jo hans mor hed Signe og så var han jo Signes Ma-

thies som senere blev til sinnemathies. Yderligere kunne Holger fortælle om Mathieses forretningsgang. Lokale be-

talte en pris for frugt og grønt, udefra kommende betalte en anden pris og man siger at man aldrig har set Mathies 

benytte kasseapparatet. 

Efter at have set det gamle centrum gik turen via Storetorv til Slotsgade hvor de mange fine døre blev beset. Aftenen 

sluttede på Slotsvandmøllen med sandwich og kaffe og småkager. 

Stor tak til de arrangerende gildebrødre. 

Erik Berg   

PS. Hvis man har tid skulle man tage at gå en tur med vægterne til sommer. De har virkelig noget at berette. 
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GILDEKALENDER 

 

juni 2022 

  

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

Indlæg sendes vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til  

Gildenyt@aabenraagilderne.dk  

 REDAKTØREN                  

  

 

Fra 5. april til 28. juni  

Nørreskov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: P-plads oven for Rema1000 på Høje Kolstrup 

 

 

Vi siger tillykke 

Tur langs diget ved vadehavet. (Eftermiddagstur) 

Vi starter vores tur fra P-pladsen ved Rømødæmnin-

gen, går over den kunstigt anlagte jordhøj, en såkaldt 

værft, hvorfra der er udsigt ud over Vadehavet. Vi hå-

ber, der bliver mulighed for at se nogle af de mange 

fugle, der bruger området som spisekammer. 

Turleder Yvonne.  

Vi siger tillykke til  

Hans Jørgen Albrechtsen 2. Gilde  

der fylder 60 år den 23. juni  

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 

1. juni spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolajhuset  

7. juni Kend din by (havn) 
kl. 19.00 Havnekontoret 
Åbenrå             2.  Gilde 

15. juni  spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolajhuset   

21. juni friluftsgildehal kl. 13.00 Barsø  1. Gilde 
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