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Digt om August  

Med en sommers modenhed, 
fylde og varme, 

en dyb, rolig, mild 
og lunende godhed 

er August din trofaste ven. 
Smiler lykkeligt 

med sin vante charme. 
Vinden er gavmild, 

kærtegnende. 
Skønhed, glæde, gavn 

går i følgeskab 
med frugter, afgrøder 

og blomster. 
Væksten når sit højdepunkt. 
August danser overdådigt. 

Det er grønt og godt at være. 
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                      Grillaften på Bredeådal 

                                Tirsdag 23 august 2022 17.00? 

Søgårdsvej 1 

6240 Løgumkloster 

 

Vi indbyder til en grillaften på Bredeådal. Det er Bredeågildets 

 gamle tilholdssted, og vi har altid startet efter sommerferien  

med en grillaften på åbrinken. 

Vi sørger for mad, drikkevarer, stole, borde, tallerkner, bestik,  

glas, grill, bål m.m. Det eneste I skal medbringe, er godt humør  

og beklædning efter vejret, evt. et tæppe. 

Der vil være en blandet grillmenu og drikkevarer. Pris 75,- kr. 

Tilmelding til Inga på tlf 61544915 / 53286344  

senest den 16 august. 

Vi glæder os til at se jer. 
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Referat  

Damgård Mølle  den 21 juni  
 
En flok glade gildebrødre og gæster tog den 21. juni afsted til Damgård Mølle v 
ed Hovslund. Vejret var godt og humøret højt.  
Vi mødtes ved Bov Kirke og fordelte os  i så få biler som muligt. Linda og Jens  
kørte selv og mødte os ved Møllen. 
Vi blev budt hjerteligt velkommen af Anne-Marie Vangsø. Vi blev bænket ved  
et langt bord og fik fortalt historien om møllen. Møllen blev bygget i 1867  
af baron Stampe-Charisius, som vovede at bygge uden byggetilladelse  
fra de preussiske myndigheder. 
I 1875 købte Iver Jessen møllen, som familien ejede til 1980. På møllen blev der  
malet byg og i mindre omfang rug og hvede. Damgård Mølle var dog mest kendt  
for sit boghvedemølleri. Damgård Mølle er i dag den eneste vindmølle i Danmark  
der har et anlæg til fremstilling af boghvedegryn. Mølleriet blev i 1960’erne langsomt  
afviklet, indtil produktionen stoppede i 1974. I 1978 dannes en interessegruppe  
for at Der blev serveret saftevand og hvidtøl til. 
Så var der rundvisning på møllen og i hallen med traktorer. 
2 specielle ting skal her fremhæves: man var ved at skifte den ene møllevinge – 
 man havde selv fældet træerne og tilvirket vingen. Og det er nok ikke noget  
vi kommer til at se igen. Og så var der mange spændende kuriositeter bevare  
møllen for eftertiden. Rødekro kommune købte møllen i 1980 og efter endt  
restaurering blev Damgård Mølle overdraget til ”Foreningen til bevarelse af  
Damgård Mølle”. 
I 2011 overtog Damgård Mølle en stor samling af veterantraktorer, som nu har  
hjemme i en nybygget hal tæt ved Møllen. Samlingen omfatter 32 stk.,  
hvoraf den ældste er fra 1918. 
Efter fortællingen om møllen fik vi serveret boghvedegrød med sukker og kanel og  
sirup og en god klat smør. Det smagte godt syntes jeg. i traktorladen – den mest  
specielle var nok en ”kageknækker”. Den blev brugt til at knuse sojakager, der  
inden sojapillerne kom, blev leveret i store flager. For at kunne blive blandet med  
foderet var det nødvendigt at findele sojakagerne. 
Så blev vi atter bænket omkring bordet og fik serveret kaffe og vafler, serveret  
med syltetøj og flødeskum. Vaflerne var bagt med boghvedemel.  
Det var nogle ret store vafler, så jeg tror nok vi alle var lidt overmætte til sidst. 
Det var en spændende oplevelse, så tak for den.  

                                             Referent: Annie  
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 De blå Spejdere i Padborg – Grænsetroppen. 

 

Grænsetroppen deltager i år i den store jamboree Spejdernes Lejr 2022  

i Hedeland ved Roskilde i år. 

  

Grænsetroppen har ansøgt  

Bov Grænsegildet om tilskud  

til deltagelsen. 

Gildeledelsen har bevilget et  

beløb og fået lavet et gavekort til  

Spejdersport til deres tur. 

 

Den 21. juni 2022 overrakte Gildeledelsen gavekortet til Grænsetroppen  
foran deres Spejderhytte på Østergade, Padborg. 
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mødekalender 

 

 

 

 

 

                            Søndag den 21 August (eftermiddags tur ) 

                           Sensommer vandring Vedsted Kirke— Vedsted sø  

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  

 

 

 

 

                              

 19.08            Berit Mowinckel 

 28.08   Anne Grethe Strandberg  

Indlæg til Budstik- ken 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  Arrange- Sted Tidspunkt  
23.08.2022 Grillaften Spejderhytten Bredeå, Søgvårdvej 1  Kl.  17.00 

  Løgumkloster   
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