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2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 

inviterer til Nytårsgildehal! 

 

 
 

Torsdag d. 12. januar 2023 kl. 19:00 

i Spejderhuset i Stubbæk. 

 

Tilmelding til Susanne Lange kogslange@gmail.com eller 4064 6438 

Senest mandag d. 9. januar 2023. 

 

 

Glæd jer til en hyggelig aften med udfordringer  

til hukommelsen! 

 

Hilsen fra Skarnbasserne  

1.  Sct. Georgs Gilde Aabenraa fejrer 89 

års fødselsdag. 

Gildebrødre med ledsagere i Aabenraa Gilderne invi-

teres til  fødselsdagsfest, 

 

tirsdag den 17. januar 2023. 

Spejdergaarden Rødekro 
 

18.30 vandrehal, med liflige dråber og kransekage. 

Efterfulgt af festgildehal,  

med fejring af jubilarer. 

Efter gildehallen, er der hyggeligt samvær  

med sang, lagkage m.m. pris kr. 60 

Tilmelding senest 10. januar 2023 

Til Christen: Christen@Borregaard.EU / 2042 2957 

Gruppe 2012 
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Julehygge i 2. Gilde 

 

Så blev det tid til at tage en god gammel tradition op 
igen - Julekøkken -.  

En flok juleglade gildebrødre satte d. 14. december hin-
anden stævne på Felsted Skole. Her skulle julehyggen 
have et tiltrængt comeback, ledt på vej af en lækker jule-
menu. I køkkenet bredte julestemningen i takt med at 
madlavningen skred frem. Det hele blev ledsaget af hyg-
gelig snak og julemusik.  

Efter endt madlavning satte vi os til et julepyntet bord 
og til akkompagnement af julesange og krydrede snapse 
nød vi maden og gildeselskabet. 

En enkelt deltager påstår, at han så julemanden køre 
forbi i det sneprydede landskab  - men det med juleman-
den er nok en trossag ! 

 

Gildehilsen Kresten  

Stiftelsesfest i 1. Gilde 

 

Vi var inviteret til kl. 18 og blev modtaget med solæg og 

en lille snaps, så var bunden lagt. 

For nu skulle der arbejdes. Vi blev delt i grupper og 

skulle nu selv dække bord og lave pynt.  

Vi havde også besøg af de grønne pi-

gespejdere fra Rødekro som sang jule-

sange for os. Det var meget festligt. 

Så blev der serveret en  dejlig hjem-

melavet julefrokost. 

Et par julesange fik vi da også sunget og vi sluttede af 

med kaffe og Gode Råd. 

En rigtig hyggelig aften tak til Firkløver 

der kun er tre 

 

Fredslyset! 

I år besluttede vi at vi gerne ville modtage fredslyset og dele det ud til andre. Vi har jo gjort det før i gildet, dengang 

jeg startede var det Kirsten og Mogens Nærum der lagde mange kræfter i det. Vi syntes at det er meget aktuelt ikke 

mindst på grund af krigen i Ukraine. 

Therese hentede fredslyset den 23.11. ude på rastepladsen ved Rødekro, hun havde lånt en olielampe af Finn Jensen.  

Så ”passede” hun det hjemme til den 29.11. hvor vi havde det med ved spejdernes juleafslutning ude i Skt. Nikolajkir-

ken. Her tændte vi to lys og fortalte om hvad fredslyset egentlig var. Så skulle spejderne gå fakkeltog ned til Nørretorv 

og rigtig mange af faklerne blev tændt ved fredslyset, det var en meget stemningsfuld 

oplevelse.  

Så tog jeg fredslyset med hjem og ”passede” det til den  

??.?? hvor vi tog det med til Øster Løgum hvor vi tændte  

alterlyset til deres julesalmesangsgudstjeneste.  

Og til sidst tændte vi lysene i Adventskransen i Genner          

Kirke til ”De ni Læsninger” herefter blev fredslyset stående ved Genner Kirkes dør til  

juleaften, hvor man kunne tage lyset med hjem til sit eget juletræ. 

Alt i alt en rigtig god oplevelse, som vi agter at gentage næste år, måske med nogen flere 

stop til Fredslyset. 

 

Gildehilsen 

Lis 

1. Gilde 
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GILDEKALENDER 

 

januar 2023 

 

Dead-line for næste udgave 

af Gilde Nyt  20. januar 2023.  

Indlæg sendes vedhæftet 

Word fil eller som almindelig 

tekst på mail til  

Gilde-

nyt@aabenraagilderne.dk  

 REDAKTØREN                  

  

1. januar til 26. marts 

Rise-Søst Skove : 

Søndage fra kl. 10.00-11.30 

Mødested: Skovens P-plads ved Ravnholt, side-
vej til Løgumklostervej 

Lørdag den 21/1 2023 

Årsmøde i Damms Gård, Felsted 

Efter en frisk vintergåtur samles vi Rejsestalden i Damms 
Gård. Her evaluerer vi året, der er gået, turene, økonomien 
og livet i naturlauget. Vi kigger frem mod året, der kom-
mer, beslutter kontingentstørrelse og vælger ledelse, kon-
taktpersoner og turledere. Vi synger en sang eller to, og så 
får vi frokost.      

 

 

Dato Arrangement Tid og Sted Arrangør 

11.01.23 Spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolaihuset  

12.01.23 Nytårsgildehal kl. 19.00 Spejderhuset Stubbæk 2. Gilde 

17.01.23 Fødselsdagsgildehal kl. 18.30 Spejderhuset Rødekro 1. Gilde 

25.01.23 Spiseklub kl. 17.30 Skt. Nikolaihuset  

Jubilæer: 

20.01.23  Lars Ole Madsen, 1. Gilde 25 års Jubilæum 

20.01.23  Ove Andersen, 1. Gilde      25 års Jubilæum 

Fødselsdage: 

31.01.23 Susanne Lange, 2. Gilde      70 år 

 

 

Olivias råd: Køb brød og rugbrød, når det er sat ned på grund af dato, og frys det her-
efter ned i fryseren. Tag så kun enkelte brød eller skiver op i god tid, når du har bug for 
det. 
- Det kan være med til at afhjælpe madspild, men er også en god måde at spare penge 

på i husholdningsbudgettet.  

Peters råd: Udnyt overskudsvarme fra ovnen efter madlavning til at opvarme. Eller kan 
det være risikabelt at lade den stå åben i nogle hjem? 
- Du kan med fordel lade ovnen stå åben. Du skal dog huske, at madlavning kræver ven-

tilation fra emhætten, da næsten al madlavning producerer partikler, som skal ud – enten 

ved udluftning med gennemtræk eller via emhætten. 
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