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                   Oktober  
 

Efteråret kalder, 
nu bladene falder. 

I hegnet en tjørn. De røde bær den klær. 
De andre buske er bare brune, det rene blær. 

En musvåge på sine svævevinger 
sig over pløjemarken svinger. 

I græsset langs kanten af markens furer, 
ligger en lille kat og lurer, 

mens en anden kat i en stue 
dyrker kunsten at ligge og snue.  

 
                                  Digt af Ebbe Lastein  
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Grænsegildet inviterer til Gildehal 

 

Tirsdag d. 11 oktober kl. 19.00 i Frøslevlejren barak W7 

Hvor Hanne og Emmy bliver optaget som væbner. 

Til eftergildehal vil  Karsten Gram fortælle om sit virke  

som leder og stifter af fjordbospejderne i Gråsten, 

der er en del af KFUM spejdere i Rinkenæs. 

Der vil sædvanen tro blive serveret et let traktement  

til de sædvanlige rimelige priser.  

Tilmelding senest d. 5.10.2022 til  

Annie tlf.21151134 eller annienielsen@mail.dk 

 

Referat: gruppe 2 
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Referat Gruppemøde 

 

Tirsdag, den 20. september 2022 blev gruppemøde i Hønsegården afholdt på Oldemorstoft.  

Bodil havde set et opslag på Bov Biblioteks Hjemmeside. 

Der stod: ”Kom og præg udviklingen af dit lokale bibliotek og kulturhus”. 

Studieadjunkt Kerstin Bro Egelund fra Designskolen Kolding var leder af mødet/workshoppen 

desuden deltog Charlotte, Leder af Bibliotekerne i dag. 

Vi kom 10 fra Hønsegården og var der yderligere 4 deltagere. Vi blev delt op i 4 hold. 

Første opgave gik ud på, at vi hver fik 3 kort udleveret, her skulle vi skrive hvad vi bruger  

biblioteket til og hvor meget vi udnytter eventuelle tilbud og på sidste kort skulle vi komme  

med vore ønsker til et bibliotek/kulturhus i fremtiden. 

Det viste sig, at det kun var det sidste kort vi skulle arbejde videre med, idet vi i grupperne  

skulle finde på ord, når vi hørte hinandens ønsker. 

Sidste del af opgaven gik ud på, at vi skulle lave en ”Moodboard” - fremstilling af vore ønsker.  

De fleste grupper lavede en 3D-fremstilling af deres ønsker for fremtiden. 

Alt hvad vi lavede blev fotograferet og optaget, så de kunne gå tilbage og samle borgernes  

ønsker for fremtiden fra de forskellige dele af Aabenraa Kommune så om nogle år vil det  

måske vise sig, om vi har lavet noget fornuftigt hin tirsdag i september 2022. 

            Referat: Emmy 

          

   Kom og præg  
   udviklingen af dit  
   lokale bibliotek  
   og kulturhus  
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mødekalender 

 

 

 

 

 

                         Lørdag den 22 oktober (eftermiddags tur ) 

                                                   Gråstenstien  

Vi skal opleve efterårsskoven med dens smukke farver og løvfaldet. Turen på ca. 6 km bringer os  

også langs Slotssøen med dens udsigt og fugleliv, forbi torvet, langs havnefronten, gennem byparken  

og ind i ”Gottes Grube”. Sidste del af turen bliver en vandring i Dyrehaven, som er en del af  

Gråstenskovene.  Turen slutter med medbragt kaffe i spejderhuset. 

Turleder Troels  

 

 

 

 

                              

   INGEN I OKTOBER  
 

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  
11.10.2022 Gildehal  Frøslevlejen barak W 7  Kl.  19.00 

  Eftergildehal vil  Karsten Gram   

  Stifter af fjordbospejderne i Gråsten   
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