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1. Sct. Georgsgilde 

inviterer til 

                  Gildehal 

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19.00 

i Spejderhuset i Rødekro 

I eftergildehallen vil Lise Houmann fortælle om cykeltu-

ren til og om tiden i Paris. 

Der vil blive lidt at spise med vand og øl samt  

kaffe med småkager 

Pris kr. 60.00 

Tilmelding til: tage.balle@privat.dk 

eller sms til   :  2128 2833 

Senest den    :  17. September 2020 

Kegleklubben 

 

2. Sct. Georgsgilde  

inviterer til 

Fødselsdagsgildehal og landeaften 

Tirsdag den 13. september kl. 19.00 

i Spejderhuset i Ensted 

 

Eftergildehallen vil være med indslag fra et  

fremmed land - men hvilket? Gæt selv (syv bogstaver) 

 

Tilmelding: Lene lene.o.thomsen@gmail.com eller 

Sms 2396 1245 

Senest Søndag den 11. september 

 

Bierne 

 

Nyt fra 1. Sct. Georgs gilde i Aabenraa. 

Igen i år har gildet købt et telt på Spejdernes Lejr 2022 på Sjælland efter at lejren var sluttet. 

Såvel i 2018 som i 2022 var der telte som var brugt til hotelformål på lejrene og disse kunne så købes 

til spejdergrupper i gildets omegn. 

Det Danske Spejderkorps Hovslund/Øster Løgum fik igen et telt og med den fremgang der er i spejderbevægelsen 

var dette en kærkommen ting til brug i gruppen. 

 

mailto:tage.balle@privat.dk
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En aften på Stevninghus med ”Røde Stjerner” 

Ideen til ”Røde Stjerner” har været der længe. Et ønske om, at de der gerne vil, kan komme og deltage i 

forskellige aktiviteter på Stevninghus.  

Og d.10. august havde vi så 1. patruljemøde. 8 Gildebrødre mødtes på Stevninghus til et program, hvor der var mu-

lighed for at lave mad over bål, sejle kano, snitte eller hvad man ellers kunne have lyst til. Det endte med ”kun” at 

blive mad over bål. Menuen stod på brændenældesuppe med kylling og pandestegte fladbrød med friske krydderur-

ter og til dessert chokoladekagefyldte appelsinskaller. Meget delikat og meget underholdende. Alt foregik naturligvis 

udendørs i det dejlige vejr.  

Under spisningen og den efterfølgende kaffe snakkede vi om, hvad vi skal med ”Røde Stjerner”, og hvor navnet kom-

mer fra. Ideen er født på et planlægningsmøde og bliver fulgt til dørs af Patruljeleder Henrik Posselt og Patruljeassi-

sten Hans Jørgen Albrechtsen. Navnet er opstået ved, at vi under planlægningsmødet satte 3 røde stjerner ved dato-

er vi gerne vil lave til patruljeaftener. Deraf ”Røde Stjerner”.  

Det er frivilligt at deltage, og man betaler kun kostprisen til materialer. Patruljemøderne foregår på Stevninghus Spej-

dercenter hos ”Borgerne på Stevninghus”. Stevninghus har alle de faciliteter der skal til for at lave aktiviteter, og har 

man ideer til ting man gerne vil lave, ja, så vender man det i gruppen, og så finder vi mulighederne for det. Og det er 

ment, som det er skrevet. I første omgang er tilbuddet givet til 1. og 2.Gilde Aabenraa, Grænsegildet og Gildet i Grå-

sten, men tanken er, at det skal være åbent for alle gilder i området. 

Håbet er, at vi får opbygget patruljeaftener, som i det lange løb kan være attraktive for rigtigt mange. 

Indtil videre er der planlagt yderlige 2 møder. Et i oktober hvor vi skal arbejde med koder, pioner og lerperler, og et i 

april hvor vi skal kigge på filt glasperler og smedie. At vi har lagt et program, er ikke ensbetydende med, at der ikke 

kan ske andet. Man kan også komme bare for at være sammen og få en kop kaffe. 

Møderne vil ligge på rullende dage, så alle får mulighed for at deltage. 

Hvis I gerne vil vide mere, så kan I kontakte enten PL Henrik eller PA Hans Jørgen. 

Spejderhilsen 

”Røde Stjerner”  
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Storkesafari. 

8 storke entusiaster havde meldt sig, og alle kom rettidigt til Bergenhusen I Tyskland. 

Ja der er så mange storke og storkereder, at det næsten ikke er til at holde rede på. 

Turen var aftalt til lørdag den 20. august, og det var fint – men bare vi dog havde sendt et eksemplar af ”GildeNyt” 

ned til storkene, så de vidste at vi kom – men se det havde vi glemt – og alle storke havde forladt området, ungstor-

kene tog af sted tirsdag og de ældre storke ventede til torsdag den 19. august. 

Bortset fra det var det en god tur. Storke museet var fantastisk informativt, og det var åbent. 

Vi fik en bid brød på Storkeschnabel, som kun åbnede for os. Vejret var godt og turen var god. 

Jeg blev spurgt af en deltager om vi ikke kunne finde ud af et gammelt problem, der aldrig er opklaret.  

Nemlig, hvordan får vi babyer om vinteren når storken er bortrejst. 

Helle 

 

Bål-aften ved Dybvighytten med 1. Gilde den 16. august 

En helt igennem fantastisk aften i spejderiets tegn…..bedre kan det ikke beskrives. 

19 veloplagte gildebrødre fra 1. og 2. Gilde mødtes ved Aabenraaspejdernes Dybvighytte på Løjt Land. Mens Chri-

stens billedmateriale cirkulerede, fortalte Henrik om Dybvighyttens historie, små anekdoter, Dybvighyttens Venner 

og den nylige bygning af ny arkitekttegnet terrasse ved hytten. Nogle gik herefter tur i skoven, mens andre passede 

bålet og gjorde klar til menuen bålpølser/kartoffelsalat med øl/vand/vin til. 

Der var masser af hyggesnak og spejdersange omkring bålet og Tage og Therese fortalte om oplevelser fra Spejder-

nes Lejr i Hedeland. 

Aftenen sluttedes af med kaffe med hjemmebag og endnu et par bålsange. 

Tak til Hvid Gruppe og Dybvighyttens Venner for igen at komme ud og lugte af bålrøg på en dejlig sommeraften. 

Gildehilsen  

Lise 
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Dybvighytten 

Hvis man vil låne hytten er det Jesper Schultz 4017 3653 man skal henvende sig til. 

Svend Esben som bor på gården, Dyrkær, ved hytten bliver altid glad hvis man sender 

en sms på 2177 7206 og skriver hvornår og hvor mange man kommer. 

Barsølejren! 

Kære Julemærkehjem 

 

Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa Kommune har siden 2013 hvert år afholdt en sommerlejr for 

børn på Barsø. Ideen har været at give børn, der ellers ikke har haft mulighed for ferie, et lille afbræk i dagligdagen. 

På grund af Corona er lejren ikke blevet gennemført i 2020 og 2021, og da vi skulle til at planlægge lejren for 2022 

viste det sig, at der ikke var muligt at samle tilstrækkelig med Gildebrødre til at gennemføre lejren. Det blev derfor 

besluttet, at opløse den gruppe, der stod for gennemførelsen. 

I henhold til vedtægterne for Sommerlejren, skal et eventuelt indestående ved et ophør tilfalde Julemærkehjemmet 

Fjordmark. 

Vi vil derfor snarest indbetale 18.798,79 på jeres konto i Danske bank 3001 13299226. 

Lejren blev finansieret dels ved støtte fra Aabenraa Kommune, men ikke mindst med støtte fra fonde og foreninger, 

og også fra private med gaver og indsamlinger. Alle kunne se, at der var behov for at hjælpe udsatte børn til en lille 

ekstra sommeroplevelse med nogle sjove aktiviteter, afslapning og leg. 

Vi håber derfor, at pengene vil blive brugt i samme ånd, så børn på ophold på Julemærkehjemmet kan få en ekstra 

lille oplevelse i hverdagen. 

 

Med venlig hilsen 

Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa 

Henrik Posselt 

(kasserer) 

Tema-Dag 

Gildebrødre i 1. Gilde: Vi har jo inviteret jer til en Tema-dag, lørdag den 3.9.2022 kl. 8.30 i  Åbæk-

hytten, hvor vi regner med at se min. 2 gildebrødre fra hver gruppe. Vi har fået nogle spørgsmål 

fra distriktet som vi gerne vil have diskuteret og lavet en konklusion på som vi kan sende videre 

til distriktet. 

Vi har også andre ideer som vi gerne vil forelægge. 

Vi får besøg af Lene Boysen Frederiksen fra DDS Åbenrå og spejderne fra DDS Øster Løgum/

Hovslund kommer og laver spændende spejdermad til os. (jeg har hørt noget om english breakfast og andre spændende ting) 

Husk tilmelding senest den 31.8.2022 til Lis Berg lb@berg.mail.dk eller sms 4146 1609. 

mailto:lb@berg.mail.dk
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GILDEKALENDER 

 

september 2022 

  

Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt  20. oktober 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 den 25/9 (eftermiddagstur) 

Dyrhave – Blåsholm ved Aabenraa Fjord 

Vi går fra Stollig i retning mod Skarrev og drejer 
af ind mod Dyrhave. Her har vi udsigt over 
Aabenraa Fjord. Turen går videre over Blåsholm 
mod Stollig. På turen er der fine udkig over mar-
ker, vådområder og stejle skråninger samt skov-
områder. Turens længde ca. 7,5 km. 

Turleder Conni 

20.9.22 Arne Lunding 2. Gilde 80 år 

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 

7.9.2022 Spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolajhuset  

13.9.2022 Fødselsdagsgildehal Kl. 19.00 Spejderhuset Ensted Skarnbasserne 

20.9.2022 Gildehal Kl. 19.00 Spejdergården, Rødekro Kegleklubben 

21.9.2022 Spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolajhuset  

mailto:gildenyt@aabenraagilderne.dk

