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Digt om Juni  
I juni 

sprænger friheden 
de snærende bånd. 

Livet sprudler, 
naturen klæder sig 
i sin grønne dragt, 
alting fornyr sig 
med skønhedens 
blomsterpragt.  
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Tur til 

Damgård Mølle  

Foldingbrovej 6, Hovslund 

6230 Rødekro 

Tirsdag 21.06.2022 kl.13.00 

 

Vi mødes Bov Kirke kl. 12.00 for sammenkørsel   

Vi kører herfra til Damgård Mølle hvor der bliver serveret  

boghvedegrød. Derefter bliver der en guidet tur. 

hvor Karin Petersen vil stå for rundvisning på  

møllen og traktorsamlingen 

Efter endt rundvisning vil der blive serveret  

kaffe/te med boghvedevafler  

Pris for begge dele er 85,00 pr. person  

 

Tilmelding senest 14.06.2022 til  

Linda Seberg   tlf. 25726832   Mail.: lindaseberg@mail.dk 

NB.: Tilmelding er bindene, betaling via mobilepay 

        til Linda på 25726832 

 

mailto:lindaseberg@mail.dk
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Referat af tur til 

Kollund Naturunivers mandag 23.05.2022 

 

Hønsegården havde inviteret til Kollund Naturunivers, hvor der skulle  

laves mad over bål, Stjerneløb og hygges.  

Der var mødt 19 gildebrødre og 2 gæster op, som straks ved ankomst kl. 18.00 

blev sat i gang med at lave deres egen aftensmad, som bestod af diverse  

grøntsager samt kyllingekød, som alt skulle i en alubakke med låg, hvorpå  

vort navn stod. Der var også allerede lavet bål, hvor vi kunne stege vores  

aftensmad. Mens aftensmaden blev klar over bålet, blev vi delt op i 3 hold,  

som så blev sendt ud til diverse poster, hvor der ved hver post lå opgaver, der skulle løses.  

Der var i alt 4 poster, hvor der skulle løses opgaver.  

De var ikke alle lige lette, så tiden løb lidt fra os, så vi måtte stoppe lidt før tid, da vi fik besøg af  

Peter Jensen, som har været med til at oprette Kollund Naturunivers. Han kunne fortælle,  

at Naturuniverset blev født i 2016, hvor Naturstyrelsen ville finde ud af, hvad man kunne  

bruge det 12 ha store område til, som tidligere havde været planteskole, men som ikke kunne  

bruges til planteskole på grund af stor nattefrost i det område.  

Det største problem var, at alt skulle godkendes af Naturstyrelsen. Men 6 personer gik i gang  

med Naturunivers, og her blev der bygget toilet + shelter. Sidenhen er der så lavet hundeskov,  

og der er også kommet en 3 km lang hjertesti. Kollund Naturunivers bliver i dag  

drevet af 9 frivillige personer, der på skift tager sig af den daglige vedligeholdelse.  

Efter Peter Jensens foredrag blev vi sendt ud for at løse de sidste opgaver, som vi ikke  

nåde inden foredraget. Derefter gik vi tilbage til bålstedet, hvor vi spiste vores sammenkogte  

kyllingeret og fik kage, som Annie havde bagt, hertil kaffe. Efter vi fik oplyst, hvilket hold der havde  

vundet, gjorde vi klar til at slutte, som vi gjorde med rundkreds, som vi plejer. 

Der skal lyde en stor tak til Hønsegården for et yderst vellykket arrangement. 

Med broderlig hilsen 

Kim Hansen   
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mødekalender 

 

 

 

 

                              Lørdag   den 18  Juni    (eftermiddags tur ) 

                                          Tur langs diget ved Vadehavet  

Vi starter vores tur fra P-pladsen ved Rømødæmningen, går over den kunstigt anlagte jordhøj, en såkaldt værft,  

hvorfra der er udsigt ud over Vadehavet, krydser den nyanlagte bro og fortsætter turen langs med diget  

til den ene side og marsken til den anden. Vi håber, der bliver mulighed for at se nogle af de mange fugle,  

der bruger området som spisekammer. Vi drejer ind i landbrugslandet og følger Brøns Å det sidste stykke  

til Brøns. 

Turleder Yvonne.  

 

 

 

 

                              15.06             Inga Christensen 

                         24.06             Bodil Ludwig Møller 

                         11.07             Linda Michelsen  

                         22.07             Preben Johannsen  

                         28.07             Kenneth Hansen   

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 

Dato  Arrangement Sted Tidspunkt  
21.06.2022 Damgård Mølle  Foldingbrovej 6 Rødekro  Kl.  13.00 
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