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Månedens digt.
Året går sin gang. Det bliver forår,
og alting springer ud på ny.
Naturens forvandling sker atter.
Håbets farve er som bekendt grøn.
Nye friske og spæde begyndelser tager fart.
Mirakler sker, sol, lys og glæde vinder frem.

Sidste frist for indlevering af
annoncer, referater m.m.
er den 20. i måneden
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Grænsegildet i Bov 25 års jubilæum
den 26. februar 2022
Der var 33 deltagere, dels egne gildebrødre med ægtefæller
og dels gæster fra 1. og 2. Aabenraa samt Gråstengildet.
Coronasituationen gjorde, at en del ikke kunne deltage.
Jubilæet blev fejret med en vandrehal efterfulgt af gildehal
på Lyreskovskolen og dernæst festmiddag på Bov Kro.
Gildehallen blev gennemført under gildemester Lissi’s kyndige hænder.
Christian Cosmus spillede for os, da vi samledes og da vi gik fra
gildehallen. Under gildehallen fik vi musikledsagelse (guitar) til sangene.
Jeg synes der var lidt mere fynd over sangene end vi plejer at have
(vi synger uden musik). Det var dejligt.
Lissi, Kim og Anne Grethe havde 25 års jubilæum. De fik alle overrakt 25
års nålen. Senere fik de under festmiddagen en langstilket hvid lilje hver.
Da Grænsegildet blev oprettet, blev dette også fejret på Bov Kro.
Og menuen nu var den samme som for 25 år siden nemlig Laksesouffle,
Kalvefilet á la Maison og Pandekager med rørt is, kaffe.

Stemningen var høj både under vandrehallen og under festmiddagen.
Der blev snakket livligt ved de 3 borde, der var dækket op.
Der var lavet et sanghefte med 4 sange, som vi fik sunget allesammen
i løbet af aftenen. Til oprettelsen havde Doris lavet 2 sange,
nemlig ”Vær velkommen her i aften” og ”Om fødselsforberedelse”,
og disse to skulle selvfølgelig også synges til jubilæet.
Desuden sang vi ”Vi er børn af sol og sommer”,
og den sidste sang ”En dejlig dag” sang vi lige inden
vi sluttede af med rundkreds.
Efter forret og hovedret kom Frøslev Sangforening og underholdt
os en ½ times tid.
Grænsegildet er udgået fra 2. Aabenraa, og det fortalte gildemester Knud Lange, 2. Aabenraa, om.
Den hyggelige aften sluttede ved 22-tiden, hvor vi vanen tro sluttede rundkreds og sang ”Vi er danske spejdere”.
Referent
Annie
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St. Georgs gildehal
Torsdag d. 07.04.2022 kl.19 i barak W7 Frøslevlejrens efterskole
Til eftergildehallen vil Linda Holtz Petersen holde sit foredrag :
Mit arbejde som social- og gadesygeplejerske med socialt udsatte borgere.
Sædvanen tro vil der blive serveret et let traktement og drikkevarer til de
sædvanlige rimelige priser.
Tilmelding senest d. 03.04.2022 til Mimmi
Mimmi-Ludvigsen@bbsyd.dk eller 21706340
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Gildemesterens beretning
til Gildeting den 17. marts 2022

Så gik der atter et gildeår og vi fik 6 nye medlemmer idet Bredå gildet blev overført
til Bov Grænsegilde i juli 2021Gildeåret har budt på mange gode oplevelser
Vi startede med Gildehal den 22. juni hvor Hanne blev optaget som medlem.
3 spejdere fra Grænsetroppen ( Caya, Line og Mads) var gæster i eftergildehallen.
Caya fortalte meget levende om turen til Jamboree i USA og spejderne fik overrakt
et gavekort til Spejdersport.
I august måned havde vi sat hinanden stævne på Kollund Natur univers hvor vi så
den fine overdækkede grillplads, sheltere mm.
Derefter kørte vi videre til Grusgraven på Kollundbjerg, hvor Jens fortalte om
grusgravens historie. Herefter fik turen til stenhuggeriet ved Holbøl, hvor vi
blev modtaget af Orla som fortalte om arbejdet som stenhugger.
Bla at uddannelsen er 4 årig og at der hvert år kun bliver uddannet
ganske få stenhuggere.
Vi spiste lækre sandwich og hyggede os inden vi kørte til Holbøl kirke
hvor Jens fortalte om familien Juhl og de gravstene der hører til den
familie.
Den 5. oktober besøgte gildet Oldemorstoft hvor museumsinspektør
Mads Mikkel Tørsleff fortalte om samlingen fra Dansk Told og Skat som
museet havde fået overdraget i 2018 fra det nu nedlagte museum på
Dahlerups Pakhus. Det havde taget lang tid at katalogisere samlingen ..
bl.a. fordi der havde været coronanedlukning - men det lykkedes til sidst.
Den 27. oktober havde vi gildehal hvor Lise fik overrakt 25 års nålen.
Efter gildehallen spise vi en KÆMPE bøfsandwich .
Så var det tid til at høre logebror Preben Nielsen fra Vojens fortælle om
Odd Fellow logen. Vi fik et spændende indblik i logens arbejde og om de
forskellige grader.
Fortsættes side 5
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Fortsat fra side 4
Den 17. november havde vi et godt halvårsmøde hvor snakken gik om de
forskellige aktiviteter der kom inden for de næste måneder.
Preben fik overrakt 25 års nålen idet det den 14. november var
25 år siden Preben blev optaget i 2. Aabenraa.

9. december var der julekøkken på Lyreskovsskolen hvor vi i år (Pga Corona)
fik en rigtig fin platte fra Cirkle-K . Bodil havde været i gemmerne og fundet
julesangene frem. Snakken gik lystigt ved bordet og pakke legen var et hyggeligt
bankospil med Kim som opråber.
23. januar var der planlagt nytårskoncert i Deutsches Haus med efterfølgende
middag i Frøslevlejren. Desværre blev dette arrangement
igen i år aflyst pca corona.
26. februar havde gildet 25 års jubilæum.

Vi startede med Gildehal på Lyreskovsskolen, hvor 33 gildebrødre –
egne gildebrødre med ægtefæller samt gæster fra 1. og 2. Aabenraa og
Gråsten gildet deltog. Christian Cosmus leverede musikken.
Annegrethe, Kim og undertegnede fik overrakt 25 års nålen.
Efter Gildehallen mødtes vi på Bov Kro hvor vi indtog en dejlig middag
og blev underholdt af Frøslev Sangforening,
Tak til festudvalget for en dejlig dag .
Jeg vil slutte min beretning med at takke alle fordi I på forskellig vis har
gjort et stykke arbejde for gildet og mødt talrigt op til vore aktiviteter
i forløbne gildeår.
En særlig tak til Emmy og Linda for et godt og inspirerende samarbejde i
løbet af gildeåret.
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Højskoledag
Kulturhuset i Ølgod
Lørdag den 19. marts 2022 havde Vestjysk Distrikt gilde arrangeret ”Vestjysk Gildehøjskole”
under mottoet ” Lad os dele vore tanker”.
Med Lissi ved rattet kørte vi (Lissi, Linda S. og Lise) tidlig om morgenen i fint forårsvejr mod Ølgod.
88 Gildebrødre havde taget imod invitationen. Der var deltagere fra alle dele af landet. Efter kaffe,
velkomst og morgensang var
Jacob Birkler (Filosof m.m.) nok bedre kendt som tidligere formand for Etisk Råd klar med sit indlæg:
”Menneskesyn til eftersyn etiske dilemmaer i vor tid”
Jacob kom i sit foredrag ind på flere af de etiske dilemmaer, der er aktuelle i tiden som provokeret abort
og Corona tiden. Men da flere af deltagerne havde ønsket emner som: Aktiv dødshjælp, Kan man dø for sent?
Hvad er et menneske værd? ( Set i forhold til Prisen på behandlinger og med.) Førstehjælp eller næstehjælp?
Blev det et tankevækkende foredrag hvor Jacob udfordrede os på vores holdninger og meninger i dialog
med deltagerne
Eftermiddagens program måtte ændres da AMI fra Flensborg Gildet havde fået Corona. Hendes indlæg
” De der ikke kom hjem” udgik. Tidligere præst i Ølgod Hans Vestager kom og fortalte noget
lokalhistorie og fra sit familieliv.
Dagen sluttede med underholdning ved AMIs 2 døtre.” Jessens Girls og Broder Buhl” Et show gennemført
i højt humør sammen med deltagere fra salen.
For os tre blev det en fint tilrettelagt dag i selskab med Gildebrødre, fællessang og et indhold der gav
” stof til eftertanke”.
Med Gildehilsen lise

Gruppen ”Hønsegården” til foredrag
på Anker’s restaurant i Gråsten den 8. marts
Det var Gråsten Avis der stod for arrangementet. Vi var omkring 40 tilhørere.
Da vi betalte billetten fik vi udleveret et eksemplar af ”Æ Rummelpot”
Aftenen blev indledt med en dejlig fyldig suppe, som måske kunne have været en anelse varmere.
Der var en livlig stemning ved bordene, men der blev stille, da foredraget startede.
Forfatteren Lars Hovbakke Sørensen, der er en benyttet royal ekspert på tv, fortalte levende om
dronning Margrethe og det danske kongehus, men også om de i andre monarkier i Europa.
Til de flestes overraskelse viste det sig, at Vatikanstaten også hører til monarkierne.
Efterfølgende fik vi kaffe og småkager, og så var tid til at stille spørgsmål. Dem var der nu ikke
så mange af, sikkert grundet de mange foredrag i anledning af dronning Margrethes 50 års
regeringsjubilæum.
En hyggelig og oplysende aften som blev afsluttet hos Hanne.
Annie
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mødekalender
Dato

Arrangement

Sted

07.04

Gildehal
Efter gildehal ved
Linda Holtz Petersen
Naturlaug Sønderjylland

Barak W 7, Frøslevlejren KL 19.00
Mit arbejde som social- og
gadesygeplejerske
Forårstur langs Mjels sø

07.05

Tidspunkt

Lørdag den 07 Maj (eftermiddagstur)
Forårstur langs Mjels sø og Bundsø på Nordals
Turen byder på en smuk oplevelse af en langstrakt sø i det nordalsiske bakkelandskab. Søen har siden 1800-tallet været
afvandet og opdyrket, men blev i 2006 genskabt som sø, hvor der nu er et rigt fugleliv. Man kommer tæt på gæs, svaner,
ænder og lappedykkere m.m. Man vil komme på en kort afstikker til den senere genskabte Bundsø, som ligeledes er et
unikt landskabsområde. Vi følges med naturvejleder Poul Erik Nørgård på turen, som er ca. 5-6 km lang.
Turleder Bente

10.04

Annie Nielsen

17.04

Lissi Jessen
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