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Invitation 
25-års gildejubilæum 

Lørdag 26 februar 2022 

 

Sct. Georgs Gildet Bov / Grænsegildet fejrer sit 

25-års jubilæum 

Det vil glæde Sct. Georgs Gildet Bov at se gæster og medlemmer til 

Vandregildehal 16.30 

Gildehal      17.00 

på Lyreskovskolen, Kirkevej, Bov 6330Padborg 

Festmiddag på Bov Kro kl. 18.00 

Menu 

Lakse souffle Bellevue , 

Kalvesteg a la Maison 

Kaffe med pandekager og is 

Menu pris kr. 300,00 pr person  
 

betales ved tilmelding på konto 4652  4957813556 
Husk at oplyse ” navn ” samt ” jubi ” ved indbetaling 

tilmelding er bindende og ekskl. drikkevarer  
 

Tilmelding til Annie Nielsen sms 21151134 eller mail annienielsen@mail.dk 
senest den 09.02.2022 

Vi håber, at rigtig mange vil komme og fejre denne store dag sammen med os  

og være med til at gøre det til en god og festlig dag. 

 

 

Med hilsen  

Grænsegildet  
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Referat Julekøkken 

den 9. december 2021 

Lyreskovskolens køkken. 

 

13 deltog i Julekøkkenet i år – heldigvis var  

der mange nisser med ved bordet, så ingen  

grund til panik, hvis der var nogle. der var  

lidt overtroiske ☺. 

På grund af fætter Corona, faldt valget i år  

på en rigtig fin platte leveret fra Cirkle-K ,  

og der var ingen grund til at gå sulten fra  

bordet.  

Bodil havde været i gemmerne og fundet  

nogle julesange. 

Snakken gik lystigt rundt om bordet. 

Pakkelegen var et hyggeligt bankospil med Kim som opråber,  

og vi kunne konstatere. at alle brikker var med i spillet,  

da sidste tal skulle bruges, for at alle plader blev fyldt  

og det sidste POT kunne ”råbes”. 

 

 

 

 

Håber alle får en god jul og at mange af os ses til  

Nytårskoncerten i januar 2022.  
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Ingen tur ifølge kalender for februar 

   

Hans Henrik Galle           05.02           70 År  

Bodil Johansen           06.02 

Lise Eskildesen           28.02       

                     

Lise Eskildesen           26.02 

Kim Rehnquist Hansen          26.02 

 

 

 

 

 

 

DATO ARRANGEMENT STED TIDSPUNKT 
26.02.2022 GRÆNSEGILDET BOV 

25 ÅRS JUBILÆRUM  
 

LYRSKOVSKOLEN  
KIRKEVEJ  BOV  DEREFTER 
FESTMIDDAG BOV KRO  

16.30 

    

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 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.skagensavis.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2Ftillykke_600x250.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.skagensavis.dk%2F2010%2F06%2F28%2Ftillykke-lyk%25C3%25B8nskning-til-rosa-yvonne-olsen-med-de-60-ar.html&docid=2HgMVntGGlK0OM&tbnid=5P8Ebr7ci9fUmM%3A&vet=10ahUKEwiIxPHGh63hAhVo-SoKHe87DE4QMwiHAShAMEA..i&w=600&h=250&bih=782&biw=1600&q=tillykke&ved=0ahUKEwiIxPHGh63hAhVo-SoKHe87DE4QMwiHAShAMEA&iact=mrc&uact=8
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