
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. maj 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. 

Tirsdag 2. maj  Gruppeleder møde  Gilde led. 
Mandag 8. maj  Distriktsgildeting   Distriktet 
Lørdag 20. maj  Gildeudflugt til Horsens 4. gruppe 
Mandag 22. maj  Ridderhal Rønshoved Højskole, Distriktet 
Lørdag 10. juni    Gildetur i Sydslesvig  1. gruppe  

 
 
Søndag den 21. maj (heldagstur) 
Vandring langs søer på Nordals 
Vi vil gå på smukt beliggende vandrestier langs søerne ”Gammeldam” 
og ”Oldenor” i meget afvekslende natur og kuperet terræn, et område 
med et rigt fugleliv, til Dyvig kro m.m. Her kan frokostpakken nydes 
(hvis vejret tillader det) ellers på den nært liggende museumsgård 
”Jollmands” Gård, en gammel Kroggård i Holm hvor vi også har mulig-
hed for en guidede omvisning. Herfra starter hjemturen ad den gamle 
Dyvig-Nordborg landevej, gennem et landbrugs område til Ulbjerg bak-
ker og langs Gammeldam tilbage til bilerne. 
Turen kan deles i 2 om ønsket. 

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr. 5 maj 2017                34. årgang 

Af Oluf Christensen 

 
Det var den gang 

 
Da vi var til foredrag med Kaj Ross Hansen, og 
han snakkede om sin barndom, er det jo umuligt 
ikke at komme i tanken om sin egen ungdom og 
sammenligne enkelte ting. 
Dette skete især for mig da han nævnte sig som tyv 
og storforbryder. Dette gav mig til at tænke på den 
gang som barn, hvor jeg mest (løb i røven på) na-
boen Jes som var landmand, jeg kan godt huske 
han havde hesten Lotte, men som blev skiftet ud 
med en lille grå Ferguson. Episoden foregår om-
kring 6-7 års alderen, har var jeg som sædvanlig 
hos Jes, og her blev vi uenig, da jeg ikke kunne 
komme med på traktor og vogn ud for at hente ro-
er. Dette gjorde mig så vred at jeg truede med at 
stjæle en lille legeskovl som lå der, Jes smilte blot 
og sagde det nok ikke var klogt. Men som sagt så 
gjort, man holder vel ord.  
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Han fik jo ret, for selvfølgelig meldte samvittigheden sig, det 
gjorde det ikke bedre, for der hjemme var radioen i gang, 
hvad mor hørte ved jeg ikke, jeg hørte blot ordene ”politi 
hertil” og der fulgte nogle lange dage hvor jeg ikke turde gå 
ned til Jes, og som Kaj, sagde du kan ikke skjule noget for 
mor, så efter en bekendelse fortrak hun ikke en mine, men 
sendte mig alene ned med skovlen og en undskyldning, ikke 
noget med politi eller lignende. Jes var meget forstående 
smilte blot og alt var glemt. Men det har dog stadig sat sit 
præg for samvittigheden er stadig lige stor, for kommer der 
til at ske en fejl ved kassen i en butik, kan jeg ikke lade være 
med at få den rettet, her kunne det være rart, at dem der prø-
ver på at fremprovokere fejl havde lidt af den samme samvit-
tighed. 
Stafetten går videre til  Esther Andresen 

Nyt fra Arkivet 
Dette ”gamle” foto fra en friluftsgildehal, som Vojens Gildet holdt i 
Hammelev i 1994. 
 
Personerne er Dorte, Sonja, Aase, Gudrun, Birgit, Erich. 
Foto: Birgitte Mouritsen 

Tillykke med gildejubilæet i 25 år til 
Birgitte og Gunvald 
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Uendelig mange flygtninge er kommet til vore lande for at 
søge asyl, sikkerhed og venner. Som spejdere kan vi vise 
mod ved at invitere dem indenfor, som ikke har noget net-
værk. Mange flygtninge er børn og unge, som nyligt er an-
kommet uden deres forældre eller andre slægtninge. Gør en 
forskel – inviter flygtningene indenfor! 
 
Bjørn Wallén, St Nicholaus Gilde, 
Sct. Georgs Gilderne i Finland 
Af Alice Jahns 

Sct Georgsaften 
I gildehallen var Ingrids gildemestertale om arv. Ikke en på kroner og 
øre, men om hvilken goodwill fra familien, hun modtog igennem fa-
miliens tid i Sct Georgsgilderne. Hvilken glæde der for hende det har 
været op gennem årene. Orlas 5 min handlede om aha oplevelser der 
stadig forundrede ham. Sct Georgs budskabet handlede i år om mod. 
Modighed om at tale sandt og ikke tro på alt hvad der læses på de soci-
ale medier, om klimaforandringer og flygtninge. Jonna blev indsat 
som ny kansler og Benny som herold. 
En meget hyggelig aften, hvor vi havde besøg af spejder der fik  penge 
fra lauget. 

Foto af Orla Christensen 
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Sct. Georg´s budskabet 
Vær modig! 

I legenden om Sct. Georg fortælles, hvordan han reddede 
jomfruer og prinsesser, og sommetider en hel by fra den af-
skyelige drage, som truede så mange mennesker. 
I 2017 forekommer dragen i forskellige former -i skikkelse 
af vold og krige, som skaber enorme flygtningestrømme på 
globalt niveau. Der er også klimadragen, som truer vor pla-
nets globale, økologiske balance. 
Nye politiske strømninger så som populisme, fjendskab 
imod fremmede og racisme skaber trusler, selv i demokratier. 
Hvad kan vi som spejdere, gildemedlemmer eller spejder-
grupper gøre overfor en moderne drage, som viser sig i for-
skellige forklædninger? Svaret er det samme som på Sct. 
Georgs tid: Vær modig! Vi kan ikke redde hele verden, men 
vi kan gøre noget for enkeltpersoner lokalt, i vores egen 
landsby eller by. 
Her er nogle bud på handling igennem spejderaktiviteter: 
Vær modig- tal sandt!  Verden i dag siges at være tiden efter 
sandheden: ”efter-sandheds-æra’en”, med såkaldte forenkle-
de ”fakta”, som ikke behøver at blive undersøgt nærmere. Vi 
spejdere opfordres til at søge sandheden, ikke at sprede fal-
ske rygter og løgne igennem sociale medier, o.s.v.  Vis det - 
og kæmp for fred og menneskerettigheder på enhver tænke-
lig måde! 
Vær modig– gør bæredygtige valg! Klimaforandringer er et 
faktum som viser sig på forskellige måder i de enkelte lande 
og kontinenter. Som spejdere kan vi på vore lejrture, vandre-
ture og på vore spejdermøder arbejde for værdierne med re-
spekt for biologiske mangfoldighed og for vigtigheden af at 
efterlade så små miljømæssige  aftryk som muligt i naturen. 
  Vær modig – inviter flygtninge indenfor!   
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Tur til Horsens Industrimuseum.  
Lørdag den 20. maj kl. 9.15 

 
Gruppe 4 inviterer til Gildebrødre, ægtefæller og gæster med 

til Horsens Industrimuseum. 
 
Program:  
 Afgang fra p-pladsen Danmarksgade vi mødes  
 kl. 9.15 
 Ved ankomst til Horsens vil der være rundstykker og 
 kaffe. 
 Museumsbesøg 
 Frokost som du selv skal medbringe. Der kan købes  
 øl/vand til 5,- kr. 
 
Pris 75 kr. pr person ved 20 tilmeldte og 100 kr. pr person 
ved 15 tilmeldte. 
 
Tilmelding senest 15. maj til  
Orla 28626425 /  Lene 24483768 eller  
leneogorla@bbsyd.dk . Oplys ved tilmelding hvis du gerne 
vil køre og hvor mange passagerer du kan have med. 
  



Kontingent betaling  
 

Betaling af kontingent 600 kr. pr. medlem    
bedes overført 

til konto nr. 2453-0722400380 
Senest den 1. juni 4 

Ladywalk mandag den 29. maj kl. 18.30 i Haderslev. 
Du kan gå 7 km. Eller 12 km. 

Man støtter hjerteforeningen og PCO-foreningen. 
Det koster 125 kr. at deltage og du får: 

 
En dejlig gåtur og god stemning 

Motion og frisk luft 
En aften kun for kvinder 

Ladywalk T-shirt 
Rygpose med frugt, drikkevare og overraskelser. 

 
Tilbud til gildesøstre og andre interesserede 

Sidste tilmelding Sct. Georgs aften den 24. april til  
Dorte  eller på mail mylli@webspeed.dk eller tlf. 24269631 
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