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                         DECEMBER DIGT  

Julens glæde i harmonisk skønhedsro 

dansende hjerter i venlig kæde 

barnet og det spæde giver os kærlig tro. 

 

Håbet lyser fra en strålende stjerne 

frosten synger som klingende krystal 

varme ved levende lys vi tænder gerne. 

 

Gavmilde gode engle bringer gavens fryd 

evig-grønt står træet med sin hvile 

trompet og harpe giver en velsignet lyd. 
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Julekøkken 2021.  

Torsdag, den 9. december 2021 kl. 17.00 

på Lyreskovskolen. 

Vi vil som sædvanlig i fællesskab lave nogle lækre retter til en rimelig pris. 

Vin, øl og vand, hvad man ønsker at drikke til medbringer man selv. 

Medbring venligst en gave til max. 30,00 kr. 

Tilmelding senest søndag den 5. december 2021  

til Kim Hansen.  tlf./sms  93990562 eller  khansenfour@kabelmail.dk  

På gensyn. 

Uglerne  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÆNSEGILDET I   

BOV 

 

Har lørdag 26.02.2022 25-års jubilæum  

 

Det vil vi fejre med gildehal  

samt fest på Bov Kro bagefter 

 

Ikke alt er på plads endnu,  

så der bliver sendt en endelig indbydelse ud senere. 

 

Men sæt allerede nu X ved den 26.02.2022  

 

Vi ser frem til at skulle mødes denne dag  

 
                                                                                       HILSEN  

                                                                                FESTUDVALGET   

 

mailto:khansenfour@kabelmail.dk


BUDSTIKKEN SIDE 3  SEPTEMBER 2021 
   

 
                       I løbet af den sidste tid har vi i Bov Grænsegildet 

haft 2 x 25-års jubilaer. 
 

                  T I L L Y K K E   T I L  
 
   Lise Eskildsen fik 25-års nålen                           Preben Johannsen fik 25-års nålen  
   overrakt den 27. oktober 2020                            overrakt den 17. november 2021     
 
  

 

Referat af gildehallen den 27. oktober 2021 

Aftenen begyndte med en spændende Gildehal, med enfin gildemester tale,  

som for mig gav ord til eftertanke. 

Efter gildehallen fik vi nogle dejlige KÆMPE bøffer, som jeg næsten ikke  

kunne komme igennem, men hvor var de gode.  

Så var det tid til at høre foredragsholderen Preben Nielsen, som skulle 

fortælle os lidt om Odd Fellow logen og lidt om sig selv. 

Preben blev optaget i Odd Fellow Ordenen i 2015.  

Inden da har Preben været i FDF, Leder om spejderhuset i Bodum,  

Gildebror i Vojens og nu loge bror. 

Vi fik et spændende indblik i Odd Fellow Ordenen med nogle af de forskellige  

grader. Preben fortalte hvordan man bliver optaget som loge bror.  

Man skal promoveres af en anden loge Bror.  

En rigtig spænde aften, som den arrangerende gruppe skal have 

stor tak for.  Vi sluttede som sædvanlig i en rundkreds. 

Tage Juul 
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Promenadeorkestret 
LAUSENIANA  Nytårskoncert 2022 

                                               Søndag den 23. januar 2022 kl. 15.00 
Solist: Sibylle Glosted 

 

Deutsches Haus, Berliner Platz 1, 24937 Flensborg 
 

Koncerten er for Gildemedlemmer med ledsager. 

Et fællesarrangement for 1. og 2. Aabenraa og Bov Gildet 

------- 

Efter koncerten er der festmiddag i Frøslevlejren Barak W  7 

(Drikkevarer kan købes eller medbring selv) 

 

Billetter og bindende tilmelding til festmiddagen 

senest torsdag den 9 december 2021 

til Mimmi Ludvigsen   Tlf. 21706340 eller 

Mail.: mimmi-ludvigsen@bbsyd.dk  

 

Billetpris: 185 kr. betales ved tilmelding til 

Konto 4652  4957813556 

Husk at påføre alle navnene på dem der bliver betalt for 

 

Festmiddagen er til vores sædvanlige rimelig pris ca. 125kr betales ved middagen. 

 

Med Gildehilsen 

 Grænsegildet Bov 
 

 

H   U   S   K   
 
          Gildeledelsen beder grupperne komme med forslag til fælles aktiviteter i Gildeåret 2022/2023. 
 

Vi beder grupperne finde frem til i alt 6 forslag.  
 
2 emner: Foredragsholder til Eftergildehal 
2 emner: Til Sommer/Efterårsture 
2 emner: Til Vinter/Forårsture 
 
Forslagene bedes fremsendt til Gildeledelsen 
inden den 10. februar 2022 
 
Med Gildehilsen 
Gildeledelsen 
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Tirsdag den 14. december (eftermiddag) 

Juletur på Løjtland 

Vi går i Løjtlands bakkede landskab med de mange levende hegn og små veje. Vi håber at passere 

et julemarked, inden vi vender tilbage til spejderhuset, hvor vi startede. Når vi er blevet bænket, 

står den på de traditionelle æbleskiver og Glühwein med hyggelig snak og julesange til. 

Turleder Troels, i køkkenet Kirsten 

  Jens Michelsen             11.12 

Hanne Johannsen                  28.12 

 

Mimmi Ludwigsen            02.01 

Tage Juhl                       02.01  

 

 

 

DATO ARRANGEMENT STED TIDSPUNKT 
09.12.2021 JULEKØKKEN  LYRSKOVSKOLEN 17.00 
  PADBORG   
    
23.01.2022 NYTÅRSKONCERT  DEUTSCHES HAUS  

BERLINER PLATZ 1  
DE 24937 FLENSSBORG  

15.00 

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

khansenfour@kabelmail.dk  

Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for mig at få teksten uden nogen form for opsætning. 

Der findes så mange forskellige tekstprogrammer så jeg oftest får mere arbejde ud af det. Er der billeder el.lign. så sæt det til under 

teksten så jeg selv kan anbringe dem. 

Redaktøren 

mødekalender 
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