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                      September 
 

regnende kastanier 
på glemte skovstier 

naturens blide syndflod 
på langt op ad dagen 
dugbelagte plæner 

  
trækfugles departure 
og brede brugte bøge 

morgenkolde dufte, som 
lagres i erindringen og 
huskes som September 

 
 – resten af livet 
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Besøg på generalkonsulatet Flensborg  

Nordergraben 19, 24937 Flensburg 

Torsdag 15.09.2022 kl.16.30  

Rundvisning ved Kim Andersen   

  

Vi mødes Bov Kro for samkørsel til Flensborg kl. 15.45   

(Grundet der kan være begrænset parkeringspladser)  

Kim Andersen tager imod, og fortæller hvordan det er at  

være  Dansk generalkonsul i Flensborg, forventer det  

tager ca. 1½ time.  

Generalkonsulatet er vært ved en kop kaffe og et lille traktement.  

Efter besøget er der reserveret plads på spisestedet:   

Hansens Brauerei,  

Schiffbrücke 16  

DE 24539 Flensburg   

Hvor man selv vælger fra menukortet   

(her er der egen betaling)  

Tilmelding til Preben Johannsen på   

Telefon 21 44 81 16 eller Mail.: preben01@live.dk   

Tilmelding senest 10.09.2022    

Husk at oplyse om man ønsker at deltage i spisning på Hansens Brauerei   
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Referat  

    Grillaften på Bredeådal 

 
Tirsdag den 23. august kl. 17 var hele gildet inviteret til Bred å dal, 

til opstart på det nye gilde år. 

 

Vores nye medlemmer fra Brede å har tradition for mødes første gang i  

det nye gilde år på kanten af Brede å til grill mad. 

Vi blev budt velkommen af Knud Erik Holm som fortalte 

lidt om deres flotte spejderhus. Den første  

spejderhytte var bygget i 1967, og blev hen ad vejen  

udbygget båden indvendig og udvendig, så huset i 

dag fremstår som stort hus med kæmpestort køkken med  

det hele, opholdsstuer, toilet og soverum.  

Udenomsarealet er kæmpe stort, huset ligger lige  

op af skoven, har en lille “ø” en fin shelter og  

er nu ved at bygge en stor lade til rafter og brænde. 

 

Efter velkomsten gik vi ned til åbriken og der var der 

dækket op på 3 borde med dug på og stabel stole 

Kenneth var ved at grille koteletter og lamme ribben, 

og der var stort tagselvbord med 2 slags kartoffelsalat og mange forskellige 

slags snittede grøntsager. Dertil øl, vin og vand. 

Vi sang for “ For en fremmed barsk og fattig” og hyggede os med  

den gode mad i en flot sommeraften, men ved 8-tiden begyndte det at  

blive lidt køligt, så det blev besluttet at slutte aftenen og  

det gjorde vi med “Nu er jord og himmel stille”. 

 

Derefter dannede vi rundkreds og Lissi takkede for et rigtigt  

fint arrangement. 

 

GH Bodil 
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mødekalender 

 

 

 

 

 

                            Søndag den 25 September (eftermiddags tur ) 

                                          Dyrhave—Blåsholm ved Aabenraa Fjord  

Vi går fra Stollig i retning mod Skarrev og drejer af ind mod Dyrhave. 

Her har vi udsigt over Aabenraa Fjord. Turen går videre over Blåsholm mod Stollig.  

På turen er der fine udkig over marker, vådområder og stejle skråninger samt skovområder.  

Turens længde ca. 7,5 km. 

Turleder Conni  

 

 

 

 

                              

     12.09            Kim R Hansen  

     27.09   Emmy Andersen  

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. 
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