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Sct. Georgsgilderne 

i 

Danmark 

 

 

1. Gilde 

Gildemester 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609 

lb@berg.mail.dk 

 

 

2. Gilde 

Gildemester  

Knud Lange 

Brunbjergparken 47 

Løjt Kirkeby 

6200 Aabenraa 

2129 7385 

kogslange@gmail.com 

 

 

Redaktør 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609 

Gildenyt@ 

aabenraagilderne.dk 

 

Medlem af 

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation for adults) 

Disse smukke billeder er taget ved Hostrup sø af Kaj Verner Sørensen, Løjt 

Det var ikke 18 svaner men 18 traner 
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Sommeraften på  

Stevninghus 

 

Kom og vær med til at nyde en dejlig spejderaften på 

Stevninghus med bålmad, sang omkring lejrbålet og 

hyggeligt samvær 

Onsdag den 10. august 

 

Vi mødes kl. 18.00 på Stevninghus og går i gang med at 

forberede aftensmaden, som vi laver over bål.  

Efter vi har spist en sikkert veltillavet aftensmad og har 

vasket op, samles vi om lejrbålet til kaffe og hyggeligt 

samvær. 

 

Tilmelding senest fredag, den 5. august til Henrik på 
tlf. 30 29 56 74, eller  mail: langlok-
ke@bbsyd.dk 
Vi ses 

Stevninghusguppen – 2. Gilde 

En aften i Dybvighytten 

16.8.2022 kl. 18.00 

Kom og se det store arbejde Dybvighyttens venner har 

lagt i renoveringen af hytten. 

Der er kommet en fin terrasse hvorfra 

man kan nyde de flotte omgivelser. 

Man kan gå en tur i området og Chri-

sten har lovet at fortælle om hyttens 

historie. 

Der vil blive serveret grillpølser m.m. 

til en pris af  

kr. 60,00 

Tilmelding til Herman senest den 12.8.2022 på mail 

herman@langschwager.dk eller tlf. 5084 0011. 

Medbring bestik, tallerkner, kopper, glas og gerne en 

stol 

Vi glæder os til at se jer 

Hvid Gruppe 1. gilde 

ønskes en kørevejledning så send mail til  

schultzlund@c.dk  

Storkesafari 
Lørdag d. 20. august  

tager 2. gilde på oplevelsestur syd for grænsen. Vi skal til storkelandsbyen Bergenhusen. 

Den ligger i det flade og vandrige område omkring floderne Eider, Trenen, Sorge vest for 

Slesvig med godt med storkemad på engene. Her kan vi opleve masser af storke på de ca. 

20 reder og i luften over byen. Når vi går rundt og kigger på det, kan vi jævnligt høre storke-

knebren fra en af rederne, hvor en opstemt stork bøjer hovedet langt bagover og slår næbbet sammen i hurtigt tem-

po i 5 – 10 sekunder.  

Kl. 11 mødes vi lige vest for kirken på P-pladsen  

hvor der er toilet. Kør med GPS, (eller fælles, hvis du ønsker det). Der er ca. 90 km derned. Samkørsel tilbydes 

efter tilmeldingen. Først nyder vi en gåtur rundt i byen og oplever showet i luften. Derefter går vi sammen ind på 

storkeudstillingen med mange forklaringer (entre 3 euro). Lidt før kl. 13 finder vi Bistro Storchenschnabel, 

hvor en hyggelig frokost venter os (ca. 8 euro + drikkevarer) 

Kl. ca. 14 slutter den fælles tur.  

På hjemvejen kan man besøge Danevirkemuseet og opleve dets spændende genfødsel efter at Danevirke og He-

deby er blevet Unesco kulturarv, og Mærsk fonden m.fl. har skudt store penge i et kommende museumsbyggeri. 

Der er en fin, lille midlertidig udstilling, som giver et godt overblik over områdets historiske kvaliteter med dansk 

udenrigs- og forsvarspolitik i jernalder, vikingetid, middelalder og senere. Og mange spændende detaljer. Kan an-

befales. 

Tilmelding til turen er nødvendig til ”kirstenogtroels@s32.dk” (eller evt. tlf. 2185 2284)  

senest d. 15. august kl. 15. 

                                                                                                                                       Bierne 

mailto:langlokke@bbsyd.dk
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Stor tak 

Der skal lyde en stor tak til de Gildebrødre der hjalp med flaghejsning. Aabenraa Gruppe får 

7500 kr. for opgaven og er blevet bedt om at hjælpe næste år, også gerne med flere opgaver. 

Gildehilsen Jesper Schultz 

Mecklenburg - Vorpommern 

 

Sidst i maj 2022 (Kr. Himmelfarts ferien) havde Lis, Ami, Hans Henrik og Inger arrangeret en tur til 
Mecklenburg - Vorpommern. 

Vi startede onsdag den 25. Maj 2022 med afgang fra Tydal, yderst praktisk, så kunne vore biler stå 
der til hjemkomst. 

Første dag lagde vi hårdt ud med et meget interessant besøg på jagtslottet Gelbensande, som vor 
dronning har været arveberettiget til, da hendes farmor´s familie ejede dette slot. En yderst spæn-
dende rundvisning. 

Vi så egetræer der var 1000 år gamle, og stadig stod med smukt løv, ubeskrivelig smukt. 

En ruin af et cistercienser nonnekloster, hvor vi også havde en rigtig god guide. 

Og meget meget mere. 

Hotellet var yderst velvalgt. Vi var gode til at cirkulere når vi satte os ved bordene til måltiderne.  

Dejligt at få snakket med mange forskellige gildebrødre. 

 

Stor tak til arrangørerne, vi kommer gerne igen næste år. 

Med Gildehilsen Birgit Bøllund, Edith og Christen  

Jagtslot Gelbensande 

Ruin af  Cistersienserklo-

ster. Grundlagt af Esrum 

kloster år 1199 

1000 år gammelt 

egetræ 

Ivencker egene 
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Bierne i 2. Gilde havde den 8. juni 2022 inviteret til en aften med overskriften ”Kend 

din by/havn”.  

Man kan kun sige, at hvad vi ikke vidste i forvejen, oplyste driftschefen for Aabenraa 

Havn (Tonni Schrøder) os om på en meget god og kompetent måde. 

Vi skulle mødes på havnekontoret og efter en ”tur rundt på havnen” på store vægfotos 

kørte vi ud og så på forskellige anlæg, kæmpe kraner og også  noget ”isenkram”, som 

ikke mere er i brug (Ensted Havn.)  Det var meget overraskende, hvor store arealer, 

havnene disponerer over og interessant at høre om hvilke planer, man har for de to 

havnes fremtid. 

Vejret var ikke rigtig med os, så det var dejligt at vende tilbage til havnekontoret og nyde kaffen, dejlige boller og 

Arnes rabarberkage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En god og informativ aften. 

Bodil 

Stemningsbillede fra årets store spejderlejr i Hedeland Naturpark 
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GILDEKALENDER 

 

august 2022 

  

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

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

Gildenyt@aabenraagilderne.dk  

 REDAKTØREN                  

  

 

Fra 2. august til 27. september  

Jørgensgård Skov 

Tirsdage fra kl. 18.30-20.00 

Mødested: Skovens første P-plads på venstre hånd ved Jør-
gensgård Skovvej  

 

 

Vi siger tillykke 

Søndag d. 21/8 (eftermiddag)  

Sensommervandring Vedsted Kirke – Vedsted Sø 

Vi starter vores tur fra Vedsted Kirke, krydser under den 
Sønderjyske Motorvej og får en flot udsigt over det bakkede 
landskab. Turen fortsætter gennem den lille landsby Ved-
bøl. På meget af turen har vi en flot udsigt over Vedbøl Sø, 
som er en yndet sø for lystfiskere. Vi går videre ad mindre 
grusveje og markveje, inden vi igen krydser under motorve-
jen og kommer tilbage til Vedsted.  

Turleder Werner 

 

70 år  2. august Birte Nilsson 2. Gilde 

70 år 30. august Henrik Posselt 2. Gilde 

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 

10. august spiseklub 17.30 skt. Nikolajhuset  

10. august Stevningshusaften kl. 18.00 2. gilde 

16. august Dybvigaften kl. 18.00 1. gilde 

20. august Storketur til Bergenhusen kl. 11.00 2. gilde 

24. august spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolajhuset   

1. Gilde 

husk nu lige den  

3. september 2022 

tema-dag i Åbæk 

Vi håber at alle grupper 

vil være repræsenteret. 

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk

