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Julefestens varme. 

 
 

Til festen bringer vi gaver 
og lidt godt humør. 

Bærer med på håbet, 
tænder lys. 

Danser, lytter til 
en gammel traver, 
fylder vore maver. 
Synger glæden ind 

så vinterkulden tør.  
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Torsdag den 17. november 2022 kunne  Grænsegildet Bov fejre  2 gildebrødre 

Annie Nielsen og Tage Juul som begge kunne fejre deres 40 års jubilæum  

Gidemester Lissi Jessen overrakte Annie og Tage 40 års nålen  

Endnu en gang skal der lyde et stort TILLYKKE  fra Grænsegildet.  

 

 

 

 

 

Sidste uddeling af spejderprisen. 

Spejderkontaktgruppen har i mange år kunne uddele Sct. Georgsgildernes pris til en spejderleder,  

som har gjort en særlig indsats.  

Det har været vores måde at værdsætte det gode spejderarbejde på, som laves i mange grupper.   

Vi ved alle, hvor meget en god leder kan gøre af forskel for en gruppe.  

Gennem årene er det blevet til mange gode ledere, som er blevet overrasket over, at en gildebror  

er dukket op  til et spejdermøde og sagt tak for lederindsatsen og overbragt dem prisen - en  

anerkendelse af deres indsats. En god kontakt gilderne og spejdergrupper imellem.  

Den årlige uddeling af prisen har været vi gamle spejderes måde at give noget igen til det  

ungdomsarbejde, som har vores hjerter.  

Desværre er tiden nu løbet fra den måde at vise, at vi i gilderne værdsætter ledernes arbejde med spejderne.  

De senere år har det været svært at få grupperne til at indstille ledere- ja selv opsøgende virksomhed har  

ikke givet det fornødne resultat. Tiden er til at søge nye veje for gilderne, så de også i fremtiden kan støtte  

det gode spejderarbejde. 

Spejderkontaktgruppens arbejde slutter med uddeling af prisen 2022 den …….. 

Gildehilsen 

Kresten Thomsen 
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      Fredslyset 
 

Onsdag den 23 november kl 14.30 kom fredslyset til Spejderhytten i Padborg skov.    

Efter det var blev hentet på samkøringspladsen i Hammelev, og på vej til Padborg 

også var en tur forbi Åbenrå hvor det blev overdraget til Åbenrå  Gilderne. 

I Padborg havde Hans Henrik Galle, sørget for der var kaffe og æbleskiver til   

De gilder og spejder der var kommet. Modtagerne af fredslyset var. 

Irene Lorenzen fra Broager Spejderne, Jette Thessen Nordborg Gildet,  

Per Kongebro Sønderborg Gildet, Inger Pfingsten Flensborg Gildet.  

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. 

Gildet deltager med Fredslyset følgende steder.: 

27.11. kl. 10.00 i Holbøl Kirke til højmesse med præst Joan Arnbjarnardottir 

11.12. kl. 16.00 i Bov Kirke til musikgudstjeneste med præst Lars M. Hansen  

13.12. kl. 07.15 Julemærkehjemmet  Her er det kun Jens og Hans Henrik der deltager.   

 

 

 

 

       

 



 

 

 

 

    

Promenadeorkestret  

 

        LAUSENIANA 

     Nytårskoncert 2023   

Solist: Elsebeth Dreisig   

Søndag den 23. januar 2023 kl. 15.00   

Holmberghalle, Holmberg 20, DE-24955 Harrislee  

       Koncerten er for gildemedlemmer med ledsager.  

Et fællesarrangement for 1. og 2. Aabenraa og Bov Gildet  

Efter koncerten er der festmiddag på Lyreskovskolen   

Padborgvej 55a  6330 Padborg   (Lærerværelset)  

Indkørsel fra Padborgvej op til hovedindgangen    

(Drikkevarer medbringer man selv)  

Billetter og bindende tilmelding til festmiddagen  
senest torsdag den 15. december 2022  

til Kim Hansen   Tlf. 93990562 gerne som sms  
eller Mail.: khansenfour@kabelmail.dk   

 Billetpris: 175 kr. betales ved tilmelding til konto 8065 222179  

            Der er plads til max 30 personer, billetter sælges efter først til mølle    

                 Festmiddagen er til vores sædvanlige rimelige pris ca. 125 – 150 kr  

                                                Betales ved middagen.   

                                                                                  Med Gildehilsen  

                                                    Grænsegildet Bov  
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R E M I N D E R 

der er 10 pladser tilbage                       
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mødekalender 

 

 

 

 

 

                         Onsdag den 14 december (eftermiddags tur ) 

                                                  Juletur på Løjtland 

Vi går i Løjtlands bakkede landskab med de mange levende hegn og små veje. Vi håber at passere en muntert  

julepyntet privat have, inden vi vender tilbage til spejderhuset, hvor vi startede. Når vi er blevet bænkede,  

står den på de traditionelle æbleskiver og ”Glühwein” med hyggelig snak og julesange til. 

Turledere Troels og Kirsten  

 

 

 

 

                              

   11.12   Jens Michelsen   

               02.01   Tage Juul  

   02.01   Mimmi Ludwigsen  

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  
08.12.2022 Julehygge  Aktivitetshuset Padborg lokale 4   Kl.  18.00 

23.01.2023 Nytårskoncert Holmberghalle,  DE– Harrislee Kl. 15.00 
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