
Kalenderen 

Vojens gildet 
Gildemester Alice Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,  
tlf. 25 61 85 78, alicedjahns@gmail.com 
Gildekansler Jonna Mikkelsen, Odinsvej 11. 6500 Vojens  
Tlf. 60665144, nimbus@bbsyd.dk 
Gildeskatmester  Yvonne Gregersen,  Runebakken 68, 6500 Vojens, 
Tlf.  21494439, yjgregersen@gmail.com 

 

Næste deadline 25. juli 2017.  
Redaktør Orla Christensen. Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,  
tlf. 28 62 64 25 , leneogorla@bbsyd.dk 
Redaktøren forbeholder sig ret til at  
redigere indsendte indlæg. 

Lørdag 10. juni    Gildetur i Sydslesvig  1. gruppe  
Uge 30   Spejdernes sommerlejer 
Tirsdag 15. august  Friluftsgildehal   2. gruppe 
Tirsdag 12. september Gildearrangement  1. gruppe 

Søndag den 18. juni. (eftermiddagstur) 
Turen går til Barsø 
Vi mødes ved færgen kl. 13.00 og tager færgen til Barsø. 
En tur til Barsø er en oplevelse hele året. Her mærker du havluften 
og stilheden. Barsø byder på bakker og lavninger, fugtige flade 
strandenge og tanger med det fineste sand. Her er stenede strande 
og stejle skrænter, hvor du kan aflæse årtusinders geologisk udvik-
ling, og om sommeren ruger digesvalerne i skrænterne og udfører 
deres imponerende luftakrobatik over hovederne på os. 
Turen bliver på ca. 6 – 7 km. Vi skal retur med færgen kl. 17.00  

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr.  6  juni / juli 2017                34. årgang 

Af Esther Andreasen 

Forårsstemninger 

Ved forårstiden begynder vi alle med, at se til vores have 
og græsplæne. Det ender gerne med, at det hele skal have 
en ordentlig omgang, så det senere ser fint velplejet ud. 
Men hvad gør jeg så med kun én brugbar arm? tja så må der 
bedes om hjælp til græsslåning, blomsterbedet og kalkning 
af huset mm.  

For mig bliver der så mere tid til at observere dyr og fugle-
livet omkring mig. Det er bestemt ikke kedeligt, for her, er 
der lidt af et ”vildnæs” som giver ro og mange gode gem-
mesteder. Her kommer tit rådyr og en hare på græsplænen 
for at spise mælkebøtterne og græs – som jeg hilser velbe-
komme. Ræven kan også liste rundt om morgenen.  

Hele vinteren og lidt ind i foråret har jeg fodret fuglene 
dagligt. Det kan ske, at alt er spist op, fra dagen før, når 
køkken lyset bliver tændt kan musvitten godt finde at pikke 
på vindnuet for at sige ” kom nu ud med vores mad!”. En 
krage er meget fræk. Måske også lidt klog, for når foder-
brættet er tømt og der kun er mad i en ophængt trådnet, som 
den slet ikke kan få næbbet ind i, trækker den ud i greenene 
så indholdet falder ud på jorden. Derefter prøvede jeg at 
binde den fast med garn – sløjfen blev løst op, samme re-
sultat!  



2 

En lille klemme blev ødelagt, men da klemmen blev større kunne den 
blive på grenen, men hvad gør en snu krage så? Jo den sætter sig så 
den kan nå af rystet nettet, så indholdet drysser ned på jorden, hvor den 
så sidder og gruffer i sig. Så jeg siger ikke mere ”de dumme krager”.  

Bededagsmorgen fik jeg en lidt usædvanlig oplevelse da jeg stod og 
kikkede ud på græsmarken. Da så jeg et  ’rådyr’ lå tæt ved vejen. Jeg 
tænkte da, åh nej ikke endnu et påkørt dyr som har forsøgt at slippe 
væk, men som ikke var kommet så langt. Så jeg gik derover for at se 
om det var dødt eller om jeg skulle kontakte en jæger som kunne sætte 
en stopper for dens lidelser. Da jeg kom tæt på dyret, rejste den hove-
det op – det var en stor flot ræv som kikkede på mig, lagde hovedet 
ned igen, og kikkede en ekstra gang på mig og så kan det nok være den 
fik travlt med at komme mod skoven. Den lå sikkert bare og fik sig en 
lur, men så tæt har jeg aldrig før været på en ræv ude i naturen.  

Landsvalerne er kommet, de sidder oppe på taget og kvidre lystigt og 
er ved at tage deres gamle steder i brug igen. Det er helt utroligt at de 
samme svaler lige præcist kan finde vej hertil år ud og ind. Sikke et 
indbygget navigations system de er udstyret med. Lige som de andre 
fugle som kommer langvejsfra. I den kommende tid bliver det spæn-
dende at iagttage deres rede byggeri, og udrugning af unger… 

Med disse ord, ønsker jeg, jer alle en dejlig sommer.  
 
Stafetten går videre til  Birgitte Mouritsen. 

EDC reklamer. 
Jeg vil gerne sige mange tak for hjælpen med at udbringe EDC rekla-
mer. Vi havde inden for en måned 3500 stk. og de skulle hurtig ud og 
med jeres hjælp gik det hurtigt. TAK for det. Når I får jeres tur, er re-
klamerne pakket i en pose hvor der er  skrevet på, med hvor mange 
den indeholder. Posen vil jeg gerne have igen, da det er lettere for mig 
at pakke igen næste gang. 
Hilsen Werner.  
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Af Lene Dam Christensen 
 

Vandring langs søer på Nordals. 
 

I det fineste solskinsvejr mødte den ene vandrer op efter anden i alt 27 
glade og forventningsfulde fremmødte. 
Bente Stender bød os alle velkommen, og så begav vi os ud i den flotte 
natur. Vi kom forbi søerne Gammeldam og Oldenor. Efter frokosten 
fik vi fortalt og vist den gamle ”Jollmands” gård som nu er museum. 
En hel fantastisk tur på 10 km. 
Vil lige indskyde at vi tog færgen over, og var ankommet i god tid til 
Ballebro, så vi nåede at se at de 39 MG´er som kørte rundt i området. 
På sejlturen hjem fik vi af styrmand Karlsen ”en mand over bord” tur 
som det bliver kaldt når man drejer en omgang med færgen. Jeg kender 
styrmanden, fra da han var dreng, og jeg arbejdede hos hans forældre. 

Foto Orla Christensen 
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Af Birgitte og Gunvald Mouritsen. 
Jeg siger mange tak, her på de næste sider, er den fine tale Birgitte og 
Gunvald holdt i forbindelse med deres 25 års jubilæum. Den fortæller 
en hel del om vores gildes historie, et godt tilbage blik. 

Foto Gunvald Mouritsen 
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Af Jesper Matthiessen 

Gildearrangement til Industrimuseet 
Vi mødtes 14 stk. ved Danmarksgade og drog derfra i 4 biler til Hor-
sens. Her måtte vi kapre et tilfældigt par, da gruppeprisen - besparelse 
20 kr. pr. næse - var gældende for over 15 personer. 
I maskinhallen var vi så heldige at der var en maskinpasser til stede, 
som kunne betjene de mangeartede motorer som næsten alle havde 100 
år på bagen. Desværre var der ikke nogen til stede i stentrykkeriet, idet 
nogle lokale kunstnere kun er der en dag midt i ugen. Stentryk er en 
billigere måde at trykke små serier på end kobbertryk. Efter besøg i en 
komplet smedje som den så ud i min barndom, gik turen over til 
’arbejderboligerne’ som var indrettet 2 ældre 3 etagers ejendomme. 
Der var indretninger fra 1880 til 1998 – sidstnævnte et typisk teenager-
værelse med fjernsyn, stereoanlæg og tøj der flød omkring mellem bø-
ger og blade alle vegne. I en af efterkrigstidslejlighederne var der en 
husmor der bagte boller til de besøgende. 
Da jeg var i lære, skulle jeg være med til at bygge et nyt formandskon-
tor på havnen for Århus Oliefabrik. Her hentede man de importerede 
kokosnødder og kørte dem op til fabrikken på nogle ældgamle MACK-
lastbiler fra 1909 med kædetræk. Her stod én af de vogne blandt andre 
transportmidler fra cykler over knallerter til Nimbus’er. Sidstnævnte 
havde dog egen udstilling. Endvidere kunne vi gå i den gamle skole, 
tøjudstilling, COOP’s første selvbetjeningsbutik, et træskoværksted, et 
bryggeri, en tobaksfabrik, en bank og den sidste bankbus. Morgenmad, 
frokost og eftermiddagskaffen indtog vi i en pavillon, inden vi atter 

vendte næsen hjemad efter en dag fyldt 
med indtryk fra gamle dage. 

Foto . 
Orla Christensen 
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