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2. Sct. Georgs Gilde, Aabenraa. 
Torsdag d. 17. november kl. 20.00 inviterer Skarnbasserne til et brag af festlig musik og god stem-
ning på Damms Gård i Felsted. 
 

Banjo, guitar og kontrabas fylder meget på scenen, når TWANG optræder.  
Det bliver en aften med god blanding af anekdoter, historier, drillerier og ikke mindst masser af amerikansk inspireret 
musik.  
 
Smid lassoen ud og glæd jer til en aften med TWANG. 
 

 
 
Billetprisen er kr. 200,- og kaffe med brød er kr. 30,-  
Begge dele betales ved indgangen. 
 
Tilmelding til Susanne kogslange@gmail.com eller 4064 6438 
Senest søndag d. 13. november 2022 
 
 
På gensyn, Skarnbasserne  

1. Sct. Georgsgilde inviterer til Kransebinding 
 tirsdag den 22. november 2022 kl. 19:00. 
 

Vi binder adventskranse i Spejdergården i Rødekro. 

 

Derefter jule hygger vi med: Gløgg-kaffe-æbleskiver og kløben 

og synger nogen julesange. 

 

Pris 60,00 Kr. 

Husk selv at medbringe halmkrans i år, gran er der. 

 

Tilmelding senest 17.11 2022 til 

Helle Sønnichsen 23650492 eller hsonnichsen@bbsyd.dk 
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Vi håber at kunne få lov at uddele fredslyset ved denne lejlighed, så medbring lampe, 
hvis I vil have det med hjem. 
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                                                                            Dette fine stykke har DDS  ØsterLøgum/Hovslund sat i deres lokalblad. 

                                                                            Dejligt med lidt omtale. 
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GILDEKALENDER 

 

november 2022 

 

Dead-line for næste udgave 

af Gilde Nyt  20. november 

2022.  

Indlæg sendes vedhæftet 

Word fil eller som almindelig 

tekst på mail til  

Gilde-

nyt@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 Natursko-
len ved Årup Skovvej 

Vi siger tillykke 

Tina Sørensen 2. gilde fylder 60 år den 13. november 

 

Søndag den 20 november (formiddags tur) Efterår i Lindet skov 
Lindet Skov og den tilgrænsende Hønning Plantage blev alvor-
ligt medtaget i stormen i 1999. Men over de sidste godt 20 år er 
den genplantet og vokset til, så den fremstår muligvis mere 
smuk og varieret. Under vores tur vil vi opleve resultaterne af 
genrejsningen, men heldigvis også store partier af flere hund-
red år gammel bøge- og egeskov. Ind i mellem dukker historien 
op i form af gravhøje og dysser. En af dem går under navnet 
Røverkulen. Turledere Else Marie og Anders  

Dato 

02.11.22 

16.11.22 

17.11.22 

22.11.22 

29.11.22 

30.11.22 

 
 

Arrangement 

Spiseklub 

Spiseklub 

2. Gilde Musik 

1. Gilde Kransebinding 

Julegudstjeneste 

Spiseklub/julefrokost 

Tidspunkt 

17.30 

17.30 

20.00 

19.00 

16.30 

17.30 

Sted 

Nikolai Huset 

Nikolai Huset 

Dams Gård, Felsted 

Spejderhuset, Rødekro 

Skt. Nikolaikirke 

Nikolai Huset 

    

Nu vi skal tænke på at spare på energien m.m. kommer Novembers spareråd: 

Helles råd: Sørg altid for, at din kaffemaskine er afkalket. 
- Det er en god idé at holde din kaffemaskine fri fra kalk. En tilkalket kaffemaskine bruger mere strøm, da 
det tager længere tid at varme vandet. Og så kan det desuden også påvirke smagen. 

Annes råd: Overvej at skille dig af med din gamle kummefryser og anskaf dig en ny skabsfryser med lavt 
energiforbrug i stedet. 
- Du bør altid undersøge din kummefrysers nuværende strømforbrug, inden du udskifter den. Men er 
forbruget højt – sammenlignet med en tilsvarende ny – er det en god idé. Overvej i den sammenhæng, 
om du kan klare dig med en, der er mindre, så du også sparer på energien ved "kun" at skulle holde en 
mindre fryser i gang. 

Kære 1. Gilde 

Tusind tak  

for nogle gode flasker rødvin som 
jeg fik til min 75 års fødselsdag, 
Jeg vil glæde mig til at nyde dem. 

Gildehilsen Helle 
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