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Marts måneds digt 
 

Ingen form er fremmed 
for den første celle 

der frygtløst 
kaster sig ud 

i sin tilblivelse 

Bladnerver 
synsnerver 

Nervernes kort over verden 
bliver til over tid 

 
Den firbenede fisk 
lader lungerne gro 

lader ilten tegne træer 
sten hejrer og menneskehjerter 

mønstre som vil findes 

Skrevet af Helene Johanne Christensen 



Budstikken                                                         Side 2                                                                         2023 

 

 

           Nytårskoncert 2023 

 

Dejligt, at der igen I år var mulighed for at deltage i Nytårskoncerten i 

Holmberghalle i Harrislee, efter et år med corona. 

Igen i år var det Promenadeorkesteret Lauseniana, også kærligt kaldet 

for Slyngelorkesteret, der stod for musikken og årets solist var sopranen 

Elsebeth Dreisig. 

Jesper Rahbæk Jespersen bandt eftermiddagens musikalske numre  

sammen med små anekdoter. Der blevet spillet musik af bl.a. Strauss, 

Sousa, Lumbye og ABBA. 

Koncerten blev vanen tro afsluttet med champagnegaloppen. 

I øvrigt var det 39. gang orkesteret afholdt nytårskoncert i Harrislee. 

Efterfølgende samledes vi på Lyreskovskolen til en festmenu,  

der bare sagde spar-to til velsmag. 

Maden var sædvanen tro lavet af Kim og Jette. Tak for jeres indsats,  

den er meget værdsat. 

Menuen var: 

Avocadocreme med ærteskud, melon, strandurt, krebsehaler og rejer. 

Kalveculotte på rodfrugtpure med kartofler, blomkål og svampesauce 

Champagne sorbert. 

Brownie med hindbærmousse og chokoladeganache. 

Snakken gik livligt under middagen, stemningen var høj og alle lod  

til at hygge sig. 

Vi afsluttede denne dejlig eftermiddag og aften med rundkreds. 

Hanne og Annie 
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Husk 

 

Reminder 

 

Sct. Georgsgildet i Bov ”Grænsegildet” 

indkalder til Gildeting 

Torsdag, den 16.03.2023 kl. 18.30 

i Barak W7, Frøslevlejren, Lejrvejen 85, Padborg. 

 

Dagsorden udsendt med Budstikken for februar 2023 

 

Vi starter med Skipperlabskovs inden Gildetinget. 

 

Efter Gildetinget forelægges aktivitetskalenderen for det kommende Gildeår. 

 

Traktement til sædvanlige moderate priser. 

 

Efter Gildetinget byder Gildeledelsen på kaffe og kage. 

 

Af hensyn til spisning vil vi gerne have tilmelding  

 

senest den 03. marts 2023. til Emmy Andersen  

tlf. 20251601 eller beandersen@os.dk  

 

Vi håber på talrigt fremmøde. 

 

Med Gildehilsen 

Gildeledelsen 

mailto:beandersen@os.dk


 

Sct. Georgsgildet i Bov ”Grænsegildet” 

indkalder til Gildeting 

Torsdag, den 16.03.2023 kl. 18.30 

i Barak W7, Frøslevlejren, Lejrvejen 85, Padborg. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 

2. Valg af protokolfører. 

3. Gildemesteren aflægger beretning. 

4. Fastsættelse af det årlige kontingent. 

5. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for 2022 og budget for 2023. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af Gildeledelse 

a) Gildemester (modtager genvalg) 

b)  Gildekansler (modtager genvalg) 

c)  Gildeskatmester (ønsker ikke genvalg) 

d)  Herolder. 

8. Valg af suppleanter til Gildeledelsen. 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

10. Valg af samt referat fra Fællesgrupper 

a) Redaktør. 

b) Spejderkontakt og aktivitetsudvalg. 

c) Væbnerforberedelse. 

d) Svendeforberedelse. 

e) Spejderprisen. 

f ) Fredslys. 

g) Webmastere. 

h) GIM - Gildets Internationale Medarbejder 

i) GU - Gildets Uddannelsesmedarbejder 

11. Eventuel. 

Forslag til Gildetinget skal afleveres skriftligt til Gildeledelsen senest 14 dage inden Gildetinget.  

 

Af hensyn til spisning vil vi gerne have tilmelding  

senest den 03. marts 2023. til Emmy Andersen tlf. 20251601 eller beandersen@os.dk . 

Se Budstikken igen for marts 2023. 

Med Gildehilsen 

Gildeledelsen 
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                                         Sikringsstilling Nord. 

 

Søndag, den 05. februar 2023 var vi 15 Gildebrødre med halvdele, der mødtes i Agerskov. 

Vi var al spændte på at høre og se mere om Sikringsstilling Nord. 

For dem som siger ”hvad er det?” så kan jeg fortælle, at det er masser af beton. 

Sikringsstilling Nord blev til under 1. Verdenskrig, da grænsen til Tyskland gik ved kongeåen og  

Sønderjylland hørte ind under Tyskland. Tyskerne var bange for, at Englænderne kunne finde på  

at hjælpe Danmark, ved at gå i land langs Vestkysten og gå ned gennem Jylland for at angribe Tyskland.  

Så Tyskland byggede et forsvarsværk tværs over Sønderjylland. Til arbejdet brugte de tyske Straffefanger, 

Krigsfanger måtte ikke bruges til den slags arbejde. Da Sønderjylland efter 1. Verdenskrig stemte sig  

hjem til 2Danmark og Genforeningen blev gennemført i 1920, blev Sikringsstilling Nord helt i vejen. 

I 1923 til 1926 sprængte det danske militær en stor del af Anlægget, men det er solidt bygget og  

derfor et større arbejde end man på den tid troede. Resterne har fået lov til at ligge og i 2016 blev  

resterne fredet. Mange stedet ligger ruinerne nedenunder jorden. Så hvis nogen har lyst at begynde  

en udgravning skal de have en Arkæolog med til arbejdet. 

På Danfoss var der en maskiningeniør i 1970-erne – Mogens Scott Hansen som fattede interesse  

for bevarelsen af historiens store bygningsværk tværs over Sønderjylland. 

På et tidspunkt sagde han oven i købet hans job op, for at kunne koncentrere sig om Sikringsstilling Nord. 

Der er bygget ca. 900 befæstningsanlæg fordelt tværs over Sønderjylland fra Aabenraa til Skærbæk. 

Arkivet i Agerskov, drives af ”Støtteforening for Sikringsstilling Nord” – det er udelukkende  frivillige.  

Foreningen blev stiftet i 2013 – altså for 10 år siden. I øjeblikket har Tønder Kommune stillet lokaler  

til rådighed på Agerskov Skole, men Borgmester Popp Petersen vil gerne bruge lokalerne til Skole,  

så han søger nye lokaler til Museet. 

 

Den 12. maj 2023 arrangerer Bredå-gruppen en kør-selv tur tværs over Sønderjylland, hvor vi skal besøge 

nogle af de mest interessante anlæg. Så reserver allerede nu dagen. 

Referat: Emmy 
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Gendarmstien fra Kruså til Padborg, Lørdag den 4. marts 2023 (heldagstur)    

Vi skal opleve på vores krop den markante tunneldal med erosionskløfter og stejle skrænter med kildevæld,  

søer og vandløb. Preben Johannsen er turleder. Han er opvokset på egnen, og han fortæller levende om  

mange af de spændende seværdigheder, vi kommer forbi. Turen slutter ved spejderhuset, hvor vi spiser  

vores medbragte madpakker. Turen er ca. 5 km i afvekslende terræn og langs vildsvinehegnet.  

 

 

 

 

                              

                

Vi har ikke nogen medlemmer i marts  

 

I 

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  
16.03.2023 Gildeting  Barak W 7, Frøslevlejen   Kl.  18.30 
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