
Kalenderen 
 

Vojens gildet 
Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,  
tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com 
Gildekansler Flemming Bossen, Irisvej 9, 6500 Vojens  
tlf. 20 83 10 04, flbo1@hotmail.com 
Gildeskatmester  Yvonne Gregersen,  Runebakken 68, 6500 Vojens, 
Tlf.  21494439, yjgregersen@gmail.com 

 

Næste deadline 20 december 2016.  
Redaktør Orla Christensen. Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,  
tlf. 28 62 64 25 , leneogorla@bbsyd.dk 
Redaktøren forbeholder sig ret til at  
redigere indsendte indlæg. 

Juletur i Årup Skov ved Aabenraa  

Tirsdag den 6. december (eftermiddagstur). Vandreturen i Årup 
Skov byder på smuk og varieret natur. Efter turen samles vi i En-
sted KFUM -Spejdernes hus i Stubbæk, hvor vi nyder Glühwein 
og æbleskiver og synger julesange. Turledere  

Troels og Kirsten.  

Mandag 5. december  Jule arrangement   2. gruppe 
Onsdag 11. januar Fødselsdagsgildehal  2. gruppe 
Tirsdag 7. februar Gilde arrangement  1. gruppe 
Torsdag 9. marts  Gildeting    3. gruppe 
9-10. juni 2017   Juni arrangement   1. gruppe  

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr. 11 december 2016                33. årgang 

Landsindsamling 
Af Ingrid Danstrup 

 
Søndag den 6. november afholdt Dansk Flygtninge-
Hjælp sin årlige landsindsamling, og i den anledning 
havde Jesper, som koordinator for Vojensområdet, 
fået lov at bruge Schjønnings ’gamle’ butik i Vesterga-
de som udgangspunkt. 
Jeg har faktisk aldrig været fortaler for, at Vojens Gil-
det skulle have sit eget hus, men for første gang no-
gensinde slog den tanke mig, at det var nu meget 
rart, dengang vi havde Danmarksgade som udgangs-
punkt. (Nå, nu var det jo ikke muligt at finansiere var-
meregningen alene med goodwill fra DFHs side.) 
Kl.9 var vi parate til at modtage de frivillige indsamle-
re. Kvickly havde doneret rundstykker, smør og ost til 
alle indsamlere, Birgitte og Gunvald stillede med ad-
skillige kander med både kaffe og te, og Jesper havde 
taget den hjemmelavede marmelade med samt en 
god lagret ost – nu kunne de bare komme an, vi var 
beredt.  
Jesper havde hevet tre paller op fra kælderen, så gul-
vet i det mindste blev hævet lidt – så var der ikke så 
langt ned for at hente det udlagte materiale i takt 
med, at indsamlerne meldte sig  
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DFH har valgt at lave indsamlingsbøsser, der ligner ’lastbiler’ – faktisk 
en rigtig sød lille ting. Da alle indsamlerne havde hentet deres 
’lastbiler’, sad jeg i camperen ved Danmarksgade 6 og ventede til 
’lastbilerne’ kom retur med dagens høst . 
Den Danske Bank i Haderslev holdt i indsamlingens interesse søn-
dagsåbent et par timer. Her herskede heftig aktivitet, idet ’lastbiler’ 
fra Vojens, Gram og Haderslev brutalt blev skåret op med en savtak-
ket brødkniv, hvorefter indholdet nøje blev studeret og optalt af et 
par vakse bankdamer. Hver enkelt indsamler skulle bagefter have at 
vide, hvad netop han eller hun havde samlet ind, så det var om at hol-
de tungen lige i munden og få noteret den enkeltes resultat – det gik 
stærkt. 

 
I alt 30 engagerede indsamlere deltog med udgangspunkt i Vojens, 
og tilsammen indsamlede de lige godt 25.000 kr. Det var en fornøjel-
se at opleve, hvordan den enkelte indsamler kom i den periode, han 
eller hun nu kunne undvære – mænd som kvinder – voksne med eller 
uden børn. Desværre var der kun to gildebrødre fra Vojensområdet, 
der havde valgt at bruge søndagen på landsindsamlingen – Chresten 
fra Flensborg Gildet og Jesper (jeg tæller ikke rigtig med, jeg var bare 
pladshund). 
Sidste år var der en mor med en lille dreng i klapvogn blandt indsam-
lerne.  
Drengen var så begejstret for ’lastbilen’, at han ikke ville aflevere den, 
men klamrede sig til den. Jeg kunne heldigvis give ham en jomfruelig 
en af slagsen, så vi lavede et rigtig godt byt til fordel for begge – vi var 
i hvert fald glade begge to. 

Stafetten går videre til  Yvonne Gre-
gersen 

Foto:  
Ingrid Danstrup 
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Af Orla Christensen 
Tirsdag var julekurvs udvalget på besøg hos EDC i Vojens, hvor vi 
fik et tilskud fra EDC til vores arbejde med at hjælpe trængte familier 
i gamle Vojens kommune. Vi fik 5.000 kr. i støtte og de penge vil 
blive brugt til julekurvene, så vi kan glæde nogle familier, med en 
kurv til julen, indeholdende madvare. 

Af Lene Christensen 
Fellowship dagen blev holdt i Vojens i SE arenaen  den 24. oktober 
hvor  bl. a.  Finn Bram fortalte om sin udstationering for beredskabs-
styrelsen, og Birthe fortalte om arenaen . Der blev også serveret  mad 
og drikke, en god aften med mange deltagere fra Vojens gildet. 

Runestaven ønsker alle vore læsere en glædelig jul. 
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Af Orla Christensen 
Den 17. november var vi i SE arenaen, hvor Birthe viste rundt og for-
talte om arbejdet i Vojenshallerne, som omfatter meget. 2 idrætshaller, 
svømmehal, 2 skøjtehaller og en campingplads. 
 Det var en spændende rundtur, blandt andet også nedenunder hvor vi 
så teknikrum og omklædningsrum. 
Vi sluttede med kaffe og kage i et lokale i hallen. Her fik Birthe en 
buket og John fik en flaske for sit Ridder jubilæum. 

I arkivet har Flemming og jeg fundet en liste over tidligere gildebrødre 
i Vojens igennem de 53 år. 
Vi har nu ajourført oversigten og sender den hermed rundt, så I alle 
kan se navnene på vore forgængere.  
NB: vi modtager gerne yderligere oplysninger, listen er vedhæftet som 
Excel fil. 
 
 

3 

Invitation til julearrangement 
 

Mandag den 5. december kl. 19.00 
På Povlsbjerg Aktivitetscenter 

 
Vi julehygger og spiller pakkespil  
Medbring en pakke til pakkespillet  

Til en værdi af ca. 20 kr. 
 

Tilmelding til Janne og Jørgen  
Senest den 1. december  

På tlf.: 53 48 22 21 eller på 
Mail: jannejorgen@bbsyd.dk 
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Fødselsdagsgildehal 
På Poulsbjerg aktivitetscenter, 11. januar 2017, kl. 19 

Spændende foredrag ved tidligere pilot og præst 
Kaj Ross-Hansen. 

 
Tilmelding senest 4. januar, til Janne og Jørgen. 

Mail: jannejorgen@bbsyd.dk eller telefon: 53 48 22 21 
Vel mødt, gruppe 2 

Af Birgitte Mouritsen 
Gunvald tog foto ved modtagelsen af fredslyset ved Hammelev. 
Else Sudergård leverede lyset. 
Preben Rauch og Per Thorsted fra Gråsten, hvor øvrige gildebrødre 
hentede lyset til Flensborg, Bredeå, Nordborg, Sønderborg 
Kaja Lassen og mand fra Haderslev. 
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Af Birgitte Mouritsen 
 
Hej Gildebrødre i Vojens Gildet. 
Vi var samlet hos Nils omkring fredslyset-2016.  
Foto: Gunvald Mouritsen.  
Det var hyggeligt. 

Af Orla Christensen 
4. gruppe havde den 3. november et gruppe møde hos Oluf, og her 
havde Oluf fundet på noget nyt vi skulle prøve. Vi var til skydning i 
Gram skytteforening.  Det startede med vi fik udleveret patroner og 
skydeskiver og så kom vi ind til skydebanen.  Her fik vi instruktion 
hvor dan man skulle gøre med prøveskud  og fik indstillet geværet,  
og så skulle man bare skyde løs, det var mægtig sjovt. 
Efter skydningen var vi hjemme hos Dolly og Oluf for at få kaffe og 
holde vores gruppemøde. 


