
                              1. og 2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

                 Nr. 183                                     December 2022 

Sct. Georgsgilderne 

i 

Danmark 

 

 

1. Gilde 

Gildemester 

Lis Berg 

Vestertoft 5, Genner 

6230 Rødekro 

4146 1609 

lis-berg@outlook.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) 

OPTIMIST – trods alt. 

 

Jeg er én af dem der trækker  

rødder op af havens muld, 

de står der i skæve rækker, 

og er væltet lidt omkuld. 

 

Her er snegle alle steder, 

ja, i hvert er urtebed 

de af alt det grønne æder, 

de bli’r bare ved og ved. 

 

Mine træer er for høje, 

frugten, kan jeg ikke nå. 

Højder, kan jeg ikke døje 

 gid dog væksten gik i stå. 

 

Mine gamle knogler knirker, 

når jeg synker ned i knæ 

men jeg tror at drammen virker, 

som jeg ta’r i ny og næ. 

 

Selv om mange ting kan drille, 

og min ryg er blevet krum. 

og en bør er tung at trille ,- 

Nyder jeg mit OTIUM 
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1. Gilde inviterer til  

Stiftelsesfest 

i Spejdergården 

   tirsdag den 13.12.22 kl. 18.00 

Der vil være lækker mad, julehygge, sange og spændende indslag 

Alt dette for 75,00 kr.  

Medbring godt humør. 

Tilmelding: Senest den 10. december til 

                      Anne Marie Vagnsø SMS til 2024 8384 eller mail amvagn@hotmail.com 

Gilde/julehilsen Firkløver 

Spejderne i Åbenrå Gruppe mangler hjælp!! 

 

Aabenraa gruppe mangler hjælp til at demontere og montere et nyt køkken på Lindehave. Mon ikke der er et par hånd-
værkere der vil hjælpe?  

Der skal saves og rettes lidt til for at få det på plads. 

De bestemmer hvornår, da det hele står klar. 

Skulle der være nogen GB'er der vil hjælpe med slibning og renovering af økser og knive i Lindehave, har vi en hel kasse 
der trænger til service. 

Er der nogen der har lidt tid tilovers, så kontakt Jesper Schultz, Tlf. 4017 3653 eller mail schultz@post3.tele.dk 

 

 

Gildehilsen 

Jesper Schultz 

mailto:amvang@hotmail.com
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2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa  

inviterer til 
 

 

 

                                                                    på Felsted Skole 

Traditionen tro har vi igen julehygge med fælles madlavning og spisning. 

Hvornår: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 18:00 

 

Husk Nissehue, forklæde eller andet jule-kokke-udstyr!! 

 

Tilmelding til: 

Susanne : kogslange@gmail.com 4064 6438 eller  

Lene : lene.o.thomsen@gmail.com   2396 1245  

senest søndag  d. 11. december   

                                                                                                         Hilsen  Julekøkkengruppen 

                                                                                                         Lene, Susanne, Inger og Arne 

Sidste uddeling af spejderprisen. 

Spejderkontaktgruppen har i mange år kunne uddele Sct. Georgsgildernes pris til en spejderleder, som har gjort en særlig ind-
sats.  

Det har været vores måde at værdsætte det gode spejderarbejde på, som laves i mange grupper.  Vi ved alle, hvor meget en god 
leder kan gøre af forskel for en gruppe.  

Gennem årene er det blevet til mange gode ledere, som er blevet overrasket over, at en  gildebror er dukket op  til et spejder-
møde og sagt tak for lederindsatsen og overbragt dem prisen - en anerkendelse af deres indsats. En god kontakt gilderne og 
spejdergrupper imellem. Den årlige uddeling af prisen har været vi gamle spejderes  måde at give noget igen til det ungdoms-
arbejde, som har vores hjerter.  

Desværre er tiden nu løbet fra den måde at vise, at vi i gilderne værdsætter ledernes arbejde med spejderne. De senere år har 
det været svært at få grupperne til at indstille ledere- ja selv opsøgende virksomhed har ikke givet det fornødne resultat. Tiden 
er til at søge nye veje for gilderne, så de også i fremtiden kan støtte det gode spejderarbejde. 

Spejderkontaktgruppens arbejde slutter med uddeling af prisen 2022 den 29.11.23 i Skt. Nikolaikirken. 

Gildehilsen 

Kresten Thomsen spejdergruppen 

mailto:kogslange@gmail.com
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GILDEKALENDER 

 

december 2022 

 

Dead-line for næste udgave 

af Gilde Nyt  20. dedember 

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 

Dato 

13.12.22 

14.12.22 

 
 

Arrangement 

Stiftelsesfest 1. Gilde 

Julekøkken 2. Gilde 

 

Tidspunkt 

18.00 

18.00 

Sted 

Spejderhuset Rødekro 

Felsted skole 

 

    

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

Spar på transporten 

Der er penge at spare på benzinbudgettet, hvis du sænker farten, og fx kører 110 km/t i stedet 
for 130 km/t på motorvejen. 

Fyld bilen op, når den skal ud og køre. Samkørsel kan give store besparelser. 

Tænk over transportformen. Hvis du har under 20 km på arbejde, kan du måske cykle og sam-

tidig spare fitnessabonnementet. 

Onsdag den 14/12 (eftermiddagstur)    Juletur på Løjtland 

Vi går i Løjtlands bakkede landskab med de mange levende 
hegn og små veje. Vi håber at passere en muntert julepyntet 
privat have, inden vi vender tilbage til spejderhuset, hvor vi 
startede. Når vi er blevet bænkede, står den på de traditionelle 
æbleskiver og ”Glühwein” med hyggelig snak og julesange til. 

Turledere Troels og Kirsten 

 Rigtig god jul 
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