
 
 
Søndag den 6. maj (eftermiddagstur) 
Skamlingsbanken og Binderup Strand 
Vi starter vores tur på det historiske Skamlingsbanken, Sønderjyllands højeste punkt. 
Fra de 113 m er der en pragtfuld udsigt over egnen mellem Kolding og Christians-
feld, Lillebælt og Fyn. 
Vandreturen går gennem den forårsgrønne bøgeskov til Binderup Strand, hvor vi 
følger stranden til Grønninghoved Strand, hvorefter vi fortsætter vores tur gennem 
Grønninghoved Strandskov retur til Skamlingsbanken. Turen byder på et flot og dra-
matisk vekslende terræn mellem skov, hegn og strand og byder på en enestående 
udsigt undervejs. Turen er ca. 6 km. 
Turleder Yvonne og Werner 

Kalenderen 2018 

Vojens gildet 
Gildemester Erhard Jahns, Bygaden 30, Jegerup, 6500 Vojens,  
tlf. 74542456, ejahns@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 2018.  
Redaktør Orla Christensen. Kragedalsvej 8, 6500 Vojens,  
tlf. 28 62 64 25 , leneogorla@bbsyd.dk 
Redaktøren forbeholder sig ret til at  
redigere indsendte indlæg. 

Torsdag 17 maj  Vægtertur    2. (gl.) gru. 
Tirsdag 22. maj  Gruppeleder møde  Gildeledelsen 
Lørdag  9 juni  Kobbermøllen   Gunvald 
Lørdag 16. juni  Tørning mølle   1. (gl.) gru. 
Torsdag 21. juni  Bodum træf   Dis. + Vojens  
         gilde 

  

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Af Benny Kristensen  

Min Nimbus. 
For 26 år siden fik jeg min første nimbus, rød uden 

sidevogn fra 1936, men hurtig blev det nødvendig 

med sidevogn. Da jeg begyndte at køre til træf og 

min søn Kasper gerne ville med, så jeg skulle så i 

gang med, at tage kørekort til sidevogn, da jeg kun 

var i besiddelse af kort til motorcykel, det var nemt 

der skulle 4 timer til og så prøve. Jeg måtte så i 

gang med at finde en sidevogn, den blev fundet på 

Als, derefter skulle den så renoveres og males rød 

som Nimbussen. Jeg syntes så, at det kunne være 

sjovt også at have en solo motorcykel, da jeg så 

blev tilbudt en Nimbus mere, men i papkasser slog 

jeg til. Der skulle så gøres plads på værkstedet, så 

gik jeg i gang med, at samle motoren det gik der ca. 

3 uger med, så kom jeg til stellet som skulle renset 

og males det gik der 3 måneder med. Der efter 

skulle alt så sættes sammen, trækkes ledninger og 

montres motor med mere, så efter ca. 4 måneder  
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kunne jeg få min første tur på den nye Nimbus fra 1939. 

Nimbussen er en dansk mortercykel som P.A. Fisker var kon-

struktør til. Den har 4 cylinder og en motor på 750 cm3 med ka-

dan træk, den fik på grund af den lange tank navnet kakkelovns-

røret. 

Der blev fra 1918 og frem til 1928 fremstillet ca.1300 stk. tyn-

gende afgifter og økonomisk krise tvang ham til at indstille pro-

duktionen af motorcyklerne. 

P.A. Fisker og sønnen Anders startede nu op med en ny pro-

duktionen af Nimbus, den første kommer på gaden 1934. I en  

ny konstruktion nem at køre har også 4 cylinder og kadan træk 

og kostede 1850 kr. inklusiv pumpe og værktøj. 

Den sidste Nimbus kom på gaden 1959 og da var der blevet til 

ca. 15000 stk. nimbusser. Af produktionen kører der ca. 4000 

nimbusser i Danmark nu og ca. 300 i udlandet. 

Min Nimbus har kørt over 100000 km til nu, uden problemer, en 

tur til Nordkap 6000 km på 14 dage i regnvejr og ingen midnats-

sol på trods af vi ventede i 2 dage på grund af tåge. Det er også 

blevet til 26 landstræf, hvor vi mødes med mindst 400 andre der  

Forsætter side 4 

Kontingent: 600 kr. pr. medlem, betales senest  
den 1. juni  2018 på 
Konto nr. 2453 - 0722400380, Nordea Haderslev 

Skatmesteren 

 Haderslev, April 2018 
 
Kære gildebrødre og gæster. 
 
Så nærmer tiden sig, hvor der igen er LYSFEST på Haderslev Kaserne.  
 
Nemlig FREDAG den 4. maj – en dejlig tradition, som sædvanligvis samler 
mange mennesker. I år er der tilført mere til det udvidede program, som blev 
lancereret forrige år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette års program for LYSFESTEN ser foreløbig således ud: 
Kl. 20.30 Fælles- og korsang med Sønderjysk Kor. 
Kl. 21.30 Fakkeltog afgår fra startstederne mod Gravene. 
Kl. 21.15 Tappenstregen afgår fra indre kasernegård mod Gravene. 
Kl. 21.38 Afmarch fra Gravene med Tappenstreg og fakkeltog mod  

Haderslev Kaserne. 
Kl. 21.55 Lysene tændes. 
Kl. 22.12 Årets Lysfesttaler,  
Kl. 22.22 WE CREATE MAGIC                 
Kl. 22.45 ”Den store Tappenstreg”. 
Kl. 23.00 Haderslev Lysfest 2018 slutter 
 
Igen i år vil 4. Gilde Haderslev stå for en ”hyggestund” før Lysfesten. 
 
Vi mødes kl. 18.00 i Gildehuset, Naffet 14, hvor vi serverer et let måltid:  
 
”Ovnkylling” med flutes og agurkesalat,  
samt en lille dessert og kaffe/the til en pris af ca. 50 kr. –  
Drikkevarer kan købes til de sædvanlige billige priser. 
 
Efter spisningen går vi i grupper mod Kasernen. 
 
Tilmelding senest den 26. april 2018 efter ”Princippet først til mølle”  
 
Til Yvonne Iversen pr. mail: herluf@webnetmail.dk  eller på mobil 29254532 



Vægtergang 
 

Torsdag den 17. maj kl. 19.00 
 

Vi mødes ved Haderslev Domkirke kl. 19.00 med 
Oldermanden for Haderslev Vægterlaug 

Henning Jeppesen, som vil tage os med på en  
vægtergang. 

 
Efter turen tager vi ned og ser vægtermuseet hvor vi 

slutter af med kaffe. 
 

Tilmelding senest den 14. maj til 
Werner Gregersen på tlf. 20 22 49 03 eller  
Mail: wernergregersen@gmail.com 
 



Ladywalk 
 

Den 28. maj kl. 18.30 
 

Sted: Haderslev kasernens øvelsesplads 
Distance 7 eller 12 km. 

 
Prisen er 140 kr. inden 30. april du får T-shirt og  

ryg pose med indhold. 
 

I 2017 var der 1484 deltager i Haderslev 
 

Tilmelding til Dorte Gram Møller  
tlf. 2426 9631 /mylli@webspeed.dk 

 

kommer også mange fra andre lande, som alle kører på Nim-

bus og rigtig mange lokale træf, over hele Danmark. Der har 

også været mange træf i udlandet, som jeg har deltaget i. Nu er 

det ikke kun mig der køre, men nu kører vores barnebarn selv 

på min solo motorcykel og Jonnas søn har også fået lyst til at 

kører Nimbus, så han har også købt en Nimbus fra 1955. 

Stafetten går videre til Sonja Hansen 

Af Orla Christensen 

Sct. Georgs aften. 
Den 23. april havde vi Sct. Georgs aften i aktivitets centret i Vojens. 
Vi startede med gildehal, hvor Alice holdt sin sidste gildemester tale, 
( i denne omgang), og vi sang et par sange før Erhard blev indsat som 
gildemester og vi fik aflagt vores gildeløfte i fælles flok igen.  
Efter gildehallen var der kaffe og the, i fine kander og  æblekage. 
Spænding om de nye grupper var stor. Alice fik overrakt en stor buket 
blomster, og tak for sin indsats som gildemester i de sidste 3 år. 
Derefter samledes vi i de nye grupper, og jeg tror alle fik aftalt det før-
ste gruppemøde, så vi kan være klar til at gå til gruppeledermøde den  
22. maj. 
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PR. gruppen (andet navn søges) 
Så er vi gået i gang, onsdag d. 4/4 sad vi sammen og fandt frem til føl-
gende opgaver : 
Som de så fint siger i ”Danmark har talent” nævner jeg i vilkårlig ræk-
kefølge : 
 
Der fremstilles folder der beskriver, hvem er vi, hvad er vi, hvad laver 
vi. 
 
Vi søger folk der vil tage ud til spejdergruppernes ordinære årsmøder 
og fortælle om os. 
 
Personer der ved offentlige arrangementer  i Vojens by vil stå frem og 
snakke med folk og evt. omdele folder. 
 
Der oparbejdes et sammenarbejde til ugeavisen Midtsyd, hvor vi så 
ofte som muligt får fortalt hvad vi foretager os, så når vi planlægger 
noget, eller det er overstået, sendes der oplysninger gerne billeder til 
bladet. 
 
Ud over det har Erhard en hjemmeside i tankerne. 
 
Jeg er overbevist om, at ved fælles hjælp vil det bære frugt af en eller 
anden art. 
 
Med venstre hånd Oluf 

Udflugt:  

KOBBERMØLLEN DEN 9. JUNI KL. 10:00 

Der er så mange historiske steder i Flensborg, så derfor mit forslag: 

Vi starter i Kobbermøllen kl.10:00  
Entre 5 EURO eller 40,00 kr. pr. personer, ved 8 pers. en guide, dansksproget 
Der er et fint sted i Kobbermøllen hvor vi kan spise vores medbragte frokostkurv, 
Når vi har fortæret frokosten, kører vi til den gamle kirkegård i Flensborg. 
Adresse: Kanonenberg, der er indgang fra Stuhrsalle, her kan der parkeres. 
Her møder vi, Henrik Vestergaard, som vil fortælle en masse om stedet. 
Stuhrsallee 37, 24937 Flensburg, Tyskland 

Her skal vi se et gammelt Kapel, som er noget helt specielt.                            
 
Efter forklaring ved kustode, vil vi gå 200 meter, her står Istedløven. Måske er der en der kan sige hvor stor den er. 
Herefter er turen slut, med mindre vi bliver enige om et sted at drikke kaffe. 
Det kan lade sig gøre et meget specielt sted, 
Det hedder MARIEN CAFE, MEN HER SKAL DER BESTILLES TID OG HVAD DU VIL SPISE, LAGKAGER. 
HAR DU IKKE BESTILT KAN DU IKKE FÅ LAGKAGE. 
Det er et meget søgt sted og altid fyldt med gæster 
Ballastbrücke22 
24937 Flensburg 
 

DATOEN ER ÆNDRET TIL DEN 9. JUNI 2018 KL. 10:00 I KOBBERMØLLEN 
Det er nødvendigt med tilmelding, 
 da Kobbermøllen gerne vil vide hvor mange guider de skal stille med. 
 
TILMELDING         Kobbermøllen    antal pers. a 5 Euro eller 40 kr. ________         
TILMELDING         LØVE OG KAPEL antal pers. 
                                STUHREALLEE 37. 24937 FLENSBORG 
                               jeg giver en flaske rødvin XXXXXX 
TILMELDING         MARIEN CAFE    antal pers. Tag gerne en ledsager med 
              
                               BALLASTBRÜCKE 22. 24937 FLENSBURG      _______________ 
              1 stk. lagkage og kaffe 8 Euro 
 
tilmeld til mig,     Gunvald    lgm3841@gmail.com     24498446         
 
HUSK ALTID BYNUMMERET         
 
SENESTE TILMELDINGS FRIST ONSDAG DEN 6. JUNI 2018                   
 

 


