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De vandrende pinde og De Røde Stjerner inviterer  

i samarbejde med Stevninghus  

til aktivitetsaften ONSDAG d.19.oktober klokken 18.30 på Stevninghus Spejdercenter. 

VI skal arbejde med koder, lave lerperler og eventuelt arbejde med tovværk.  

Sammen med aktiviteterne vil der blive mulighed for at nyde en kop kaffe eller te. 

Aftenen starter med, at Henrik og Hans Jørgen fortæller om Stevninghus og De Røde Stjerner. 

Tilmelding til Henrik på 30295674 eller Hans Jørgen på 60924669 

Vel mødt. Alle kan deltage 

HVAD SKAL DU LAVE I SOMMEREN 2023? 

Hvis ikke du helt ved det endnu, så har vi et forslag. 

I uge 27 fra d.30.6. til d.10.7. er der mulighed for at 

komme på sommerlejr på Stevninghus Spejdercen-

ter.  

Det vil være en sommerlejr sammen med spejdere, 

men også for Gildebrødre.  

Lejrliv, spejderaktiviteter, foredrag m. diskussion, 

koncert, lejrbål og meget mere et par dage eller en 

hel uge.  

Overnatning kan ske  i telt, campingvogn, shelter, 

sovesal, dobbelt eller enkeltværelse.  

Prisen vil blive holdt på et rimeligt niveau, dog af-

hængig af overnatningsform, og vil være med forplej-

ning. 

Mere vil komme i næste nummer af Gildenyt. 

Hilsen fra Borgerne Stevninghus. 

For at undgå misforståelser vil jeg lige sige 

at ved afholdelse af Gildehal i 1. Gilde er det 

den arrangerende gruppe der står for alt 

også 5. min. Sct. Georg. 

 

Den 20. september blev der afholdt  

Gildehal i 1. Gilde. 

 

25 gildebrødre mødte op til efterårets gildehal. 

Efter Gildehallen fortalte Lise Houman om sin tur med 

Team Rynkeby til Paris. 

Vi havde allerede fået lidt kendskab til cykelturen da Lise 

fortalte om opstarten i februar. 

Nu fik vi hele turen fortalt med forplejning,  der er mange 

med til at servicere cykelholdet, biler der skal transporte-

re bagagen, mad, cykelværksted og meget andet.  

Det har været en god og spændende tur og Lise har 

meldt sig til endnu en tur.  

Der er blevet samlet mange penge inde til børnecancer-

fonden og børnelunge fonden. 

Herefter sørgede Kegleklubben for snitter og derefter 

kaffe og småkager.  

 



GildeNyt Side 3 181  2022 

 

Gildeledelsen havde indkaldt til tema lørdag d. 3. september. 

 

13 gildebrødre mødte op til en spændende og lærerig dag. 

Vi mødtes kl. 8.30 i Åbæk Hytten. Efter flaghejsning nød vi dagens første kulinariske oplevelse, i form af engelsk 

morgenmad – der som resten af dagens formidable forplejning blev leveret af Øster Løgum /Hovslund spejderne. 

Vi drak kaffe, som spejderne selv havde ristet – dejligt. 

Vi blev inddelt i 2 grupper. Distriksgildemester Hans Henrik Galle og spejderleder Lene Boysen Frederiksen levere-

de inspirerende oplæg, der hurtigt gav stof til diskussion af de i forvejen udstukne spørgsmål. 

En livlig debat fortsatte til middag, afbrudt af frisk bagte pandekager med chokolade. 

Efter gryderet med kartofler i pesto, coleslaw og grillstegte majskolber, var det tid til konklusion.  

Begge grupper havde været vidt omkring. Der var enighed om, at vi hver især har medansvar for gildets fremtid 

f.eks. ved at kontakte eventuelle nye gildebrødre. 

Vi aftalte, at afholde opfølgningsmøde om ca. et halvt år. 

Efter igen at have nydt den ristede kaffe, nu med friskbagte kanelsnegle, 

blev flaget strøget og vi takkede alle for en dejlig dag. 

 

Refr. Jytte 

            

          Referat 2. Sct. Georgs Gilde 

          Fødselsdagsgildehal og landeaften den 13. september 2022. 

Da Gildehallen var vel overstået, og Gildemesteren havde delt ud af Frk. Jensens spare tips, gik turen 

til Italien. 

Lene og Kresten var vores guider, og der blev guidet på alle parametre. 

Lokalet var pyntet med flag og der blev leget/kæmpet med italienske materi-

aler. 

Tårne blev bygget af spaghetti og nogen fik bygget det højeste. 

Og hvad var præmien mon - en pose spaghetti.  

Så kom der spørgsmål: 

Hvad hedder den berømte bro i Firenze? 

Hvor mange indbyggere er det i hele Italien? 

Hvad hedder præsidenten? Og så videre. 

Således blev alle klogere efterhånden som aftenen skred frem. 

Og så kom den store belønning, nemlig italienske specialiteter som lækker skinke, oliven, ost, cia-

battabrød m.m. 

Alt sammen krydret med lække italiensk vin. 

Som afslutning var der kaffe med biscotti (kaffebrød som må dyppes i kaffen) 

Tusind tak til BIERNE for en skøn aften, man fik nærmest længsler efter Toscana. 

 

                                         Susanne/Skarnbasserne     
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GILDEKALENDER 

 

oktober 2022 

 

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

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

Gildenyt@aabenraagilderne.dk  

 REDAKTØREN                  

 

Fra 2. oktober til 25. december  

Årup Skov 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: Skovens P-plads 500 m syd for Naturskolen ved 
Årup Skovvej 

DATO  

05.10.22            

18.10.22 

19.10.22 

19.10.22 

 

 

ARRANGEMENT 

SPISEKLUB 

GILDEMØDE 

GILDEMØDE 

SPISEKLUB 

 

 

TID OG STED 

KL. 17.30 NIKOLAJHUS 

AFLYST 

STEVNINGHUS KL. 18.30 

KL. 17.30 NIKOLAJHUS 

 

 

ARRANGØR 

 

STIFINDER 1. GILDE 

VANDRENDE PINDE+RØDE STJERNER 

 

 

Vi siger tillykke 

Lørdag den 22/10 (eftermiddagstur) 

Gråstenstien 

Vi skal opleve efterårsskoven med dens smukke farver og 
løvfaldet.Turen på ca. 6 km bringer os også langs Slotssøen 
med dens udsigt og fugleliv, forbi torvet, langs havnefron-
ten, gennem byparken og ind i ”Gottes Grube”. Sidste del af 
turen bliver en vandring i Dyrehaven, som er en del af Grå-
stenskovene. Turen slutter med medbragt kaffe i spejderhu-
set. Turleder Troels 

Helle Sønnichsen 1. Gilde har 75 års fødselsdag       den  7. oktober. 2022 

Birgit Hansen       2. Gilde har 40 års Gildejubilæum den 24. oktober 2022 
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