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Årgang 25                      November 2022                               Nr. 9 

 

                  
                   November 

 

    November trænger igen sin kulde på verden 
    med hvidlig og grålig tåge sætter den 
    en mørkets dæmper på vor glade færden, 
    gør byer øde og skygger ud af mænd. 

    Når mørket kalder, lyser sindets flamme 
    og brænder vinterens lange tristhed op 
    den gør de dystre anelser til skamme 
    og holder os solidt på livets top. 

    Lad blot de dybe huller true farligt 
    og fylde op i midten af vor vej 
    jeg træder sikkert, og jeg træder roligt 
    min lange, men dog lige vej til dig. 

                                   Carsten Agger 
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Sct. Georgsgildet i Bov ”Grænsegildet”  

Indkalder til Ekstraordinært Gildeting 

torsdag den 17. november 2022 kl. 18.30 

I Barak W7, Stue 2, Frøslevlejren, Lejrvejen 85, Padborg. 

(i den modsatte ende af Barak W7 end vi plejer). 

 

Dagsorden:  

Ændring af Vedtægter. 

Udkast til ændring af Vedtægter bliver sendt pr. mail til de enkelte Gildemedlemmer. 

 

Efter Gildetinget vil Halvårsmødet blive afholdt. 

 

Her er ingen Dagsorden, alt kan diskuteres og intet besluttes. 

 

Efter Gildetinget er Gildet vært ved et mindre traktement. 

Af hensyn til spisningen vil vi gerne have tilmelding  

                                   senest den 8. november 2022 

Til Emmy Andersen tlf. 20251601, SMS eller mail til:  beandersen@os.dk 
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Julehygge 
Torsdag d. 8 dec. Kl. 18 på Aktivitetshuset Padborg, lokale 4 

I år bliver det lidt anderledes Hønsegården laver maden,  

i medbringer det gode humør 

Vin, øl og vand kan købes, ellers medbring selv. 

Medbring venligst en gave til max. 30 kr. 

Tilmelding senest 6 november til 

Mimmi-Ludvigsen@bbsyd.dk sms 21706340  

 

 

 

 

 

 

LAUSENIANA  Nytårskoncert 2023 
Søndag den 22. januar 2023 kl. 15.00 

 

Hej Alle  

Dette er ikke den endelig annonce, der kommer en lidt senere. 

Der er nogle ting arrangerende gruppe skal have på plads,  

vi kan ikke afholde spisning i Frøslevslejrens lokaler  

( de skal selv bruge dem )  så vi finder et andet lokale  

Vi sender denne besked så i kan få sat X i jeres kalender.  
Vi ses. 

                                                           Hilsen  Kim Hansen  

mailto:Mimmi-Ludvigsen@bbsyd.dk


                             

 Gildehal med Væbneroptagelse        

Tirsdag d. 11 oktober 2022 i Frøslevlejren 

 

Gildemester Lissi bød velkommen til Gildehallen hvor Emmy og Hanne  

fra gruppen ” Hønsegården” skulle optages som væbnere.  

En særlig velkomst fik Karsten Gram, der i eftergildehallen ville  

fortælle om sit spejderarbejde i Gråsten. 

Emmy havde valgt Væbnersvaret  

” Hvad vil du gøre for at gøre livet lysere for andre”  

Hanne talte om  

”Hvilke menneskelige egenskaber hun syntes er vigtige”  

Begge svar gav stof til eftertanke.  

Annie holdt 5 min. Sct. Georg over emnet”  

Hvad er det bedste ved at være Gildebror”  

Lissi talte i sin Gildemestertale meget morsomt om det at blive ældre.  

Inden Karsten gik i gang med sit indlæg, nød vi  

køkkenets gode anretning. 

Karsten der har været spejder i 50 år, og altid været i gang som  

”iværksætter og ildsjæl” fortalte og viste billeder fra det spejderarbejde  

han har startet og er leder af for ” Fjordbospejderne” i Gråsten. Fjordbo  

er et bofællesskab for retarderede og handicappede.   

Det var tydeligt at mærke det store engagement, lyst og energi  

Karsten og hans hjælpere lægger i dette arbejde, hvor erfaringerne  

fra Spejderarbejdet inddrages til glæde og gavn for beboerne.  

En god aften, hvor de værdier Spejder og Gildearbejdet bygger på  

var ” i spil”, sluttede med godt samvær over kaffen og senere  

Rundkreds. 

Med Gildehilsen ” Uglerne”  Lise 
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Gildemestertale den 11. oktober 2022 

 

JEG HAR LIGE FUNDET UD AF MIN ALDERGRUPPE. 

Jeg er Seenager  ( senior teenager) 

Jeg har alt hvad jeg ønskede mig som teenager, baren 50 – 60 år senere 

Jeg skal ikke gå i skole 

Jeg får lommepenge hver måned 

Om aftenen kan jeg blive ude, så længe jeg vil. 

Jeg har kørekort og egen bil 

Jeg har ID kort der kan få mig ind på alle værtshuse 

De piger jeg omgås er ikke bange for at blive gravide 

Generelt er min aldersgruppe ikke bange for noget som helst – de er jo  

blevet velsignet med et allerede langt liv, så hvorfor være bange?? 

.. og så er jeg ovre bumse-alderen  

Jo livet er godt 

Du vil også føle dig mere intelligent efter at have hørt dette.. 

Ældre menneskers hjerner er langsommere, fordi de rummer og husker meget mere. 

Alderen gør dig ikke mere sløv mentalt -  det varer bare lidt længere at huske fakta,  

fordi du har så mange informationer i hjernen. 

Videnskaben mener også at denne viden kan bevirke nedsat hørelse,da trykket på  

det indre øre kan være temmelig stort. 

Ligeledes kan ældre mennesker ofte gå ind i et andet rum for at hente noget og når de  

så står derinde står de ofte og spekulerer på, hvad var det egentlig de gik derind for at hente ? 

Det er IKKE et hukommelsesproblem, men derimod naturens måde at få ældre mennesker  

til at røre sig mere på. 

ERGO 

Jeg har adskillige venner jeg burde fortælle dette til, men jeg kan ikke lige huske hvem … 

Så vær rar at fortælle dette til dine venner  -  de kan måske også være mine venner  
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5 minutter Sct. Georg   med Annie Nielsen  

I min mors højskolesangbog fra 1947 er der en sang, skrevet af C. Ploug, og første vers starter således: 

De sige, at mit sprog er som en ussel tiggerkvinde, som må sin skam med lånte pjalter dække. 

Disse linjer kom jeg i tanke om, da jeg bestemte mig for at bruge et indlæg i Sct. Georg, der blev bragt for nogle år siden, skre-

vet af daværende landsgildekansler Kirsten Christensen. For hvorfor selv opfinde den dybe tallerken, når en anden på fineste 

måde havde udtrykt netop det, som jeg altid selv har haft svært ved at sætte ord på. 

Jeg citerer: 

Vi har alle sammen oplevet at blive spurgt. ”Hvorfor er du gildebror”, og vi ved nok også alle, hvor svært det er at give fyldest-

gørende svar. Ikke mindst fyldestgørende for os selv. 

Jeg er i stedet begyndt at svare: ”Det er et svært spørgsmål, men jeg kan fortælle dig, hvad jeg synes er det bedste ved at være 

gildebror”. 

Og her er så mine svar fordelt på 4 punkter: 

Punkt 1. 

Det bedste er sam-været! 

Et samvær med andre mennesker, som jeg føler mig tryg – og glad - sammen med. 

Punkt 2. 

Det bedste er også sam-arbejdet! 

Et samarbejde som forløber efter devisen: Hvis vi alle giver et nap, så går det som med De syv små dværge – ganske langsomt 

finder alle deres plads, deres ansvar, deres opgave. 

Og her får I så fablen, som I nok alle har hørt på et tidspunkt -fablen om Alle – Nogen – Enhver og Ingen. 

Engang skulle et vigtigt stykke arbejde udføres, og man bad Alle om at gøre det. Alle var overbevise om, at Nogen ville gøre 

det. Enhver kunne have gjort det, men reelt gjorde Ingen noget. Nogen blev vred, for det var Alles arbejde! Alle tænkte, at 

Enhver kunne gøre det, og Ingen var i tvivl om, at Nogen nok ville gøre det. Det endte med, at Alle bebrejdede Enhver, fordi 

Ingen havde gjort det, som Nogen kunne have gjort! 

Tankevækkende – men genkendeligt. 

Hvis et samarbejde har klart definerede opgaver og ansvar, så er det nemmere for alle. 

Punkt 3. 

Det bedste er også sam-taler. 

At vi kan debattere, diskutere, komme frem til beslutninger, og hver gang lære lidt af det. Ens egen personlige udvikling gæl-

der også ved disse samtaler. At lytte til andre, yngre – ældre, og hver gang få ny viden. 

Punkt 4. 

Det bedste er også at være sam-fundshjælper!      (Altså ikke en øloplukker.) 

At deltage i de opgaver jeg føler for, og som skaber glæde hos mig selv – og hos andre. Det være sig gildebrødre og ikke-

gildebrødre. 

Alle disse punkter har en sammenhængskraft. Du skal kunne turde begå fejl. Ved at turde at begå fejl kommer du hele tiden 

lidt længere end før, og du opdager – måske – nye sider hos dig selv. Denne personlige udvikling er lige gavnlig, hvad enten du 

er en gildebror på 18 år eller en på 81 – den personlige udvikling må aldrig stoppe. 

Et gammelt udsagn siger: ”Alle mennesker fejler af og til, og det er langt hen af vejen tilgiveligt. Det der til gengæld ikke er 

tilgiveligt er, når den samme fejl bliver begået igen.” 

Så opfordringen lyder: 

Prøv, prøv og prøv igen, men tag ansvar for det du gør, og lær af det! 
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mødekalender 

 

 

 

 

 

                         Søndag den 20 november(formiddags tur ) 

                                                  Efterår i Lindet skov  

Lindet Skov og den tilgrænsende Hønning Plantage blev alvorligt medtaget i stormen i 1999. Men over de sidste godt 

20 år er den genplantet og vokset til, så den fremstår muligvis mere smuk og varieret. Under vores tur vil vi opleve 

resultaterne af genrejsningen, men heldigvis også store partier af flere hundred år gammel bøge- og egeskov. Ind i 

mellem dukker historien op i form af gravhøje og dysser. En af dem går under navnet Røverkulen.  

Turledere Else Marie og Anders  

 

 

 

 

                              

   09.11   Joan Holm Schmidt  

               14.11   Herdis 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  
17.11.2022 Gildeting/ Frøslevlejen barak W 7 stue 2  Kl.  18.30 

 Halvårsmøde   

08.12.2022 Julekøkken  Aktivitetshuset  Padborg lokale  4  KL. 18.00 
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