
Kalenderen 2018 

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. marts 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. 

Mandag 19. marts Gildeting    3. gruppe 
Mandag 23. april  Sct. Georgs aften   3. gruppe 
Maj    Gildearrangement  2. (gl.) gru. 
Tirsdag 22. maj  Gruppeleder møde  Gildeledelsen 
Juni    Gildearrangement  1. (gl.) gru. 
Torsdag 21. juni  Bodum træf   Dis. + Vojens  
         gilde 

  Lørdag den 17. marts (eftermiddagstur) 
Vandring på Camino Haderslev Næs 
Camino Haderslev Næs, som blev indviet sommeren 2017, er 106 km 
lang. Ruten har 9 etaper og starter ved Haderslev Domkirke. Den fort-
sætter til Næssets syv landsbykirker med kirketårne, som kan ses på 
lang afstand som pejlemærker for ruten. 
Ruten følger den skønneste og mest interessante vej gennem egnens 
landskaber. Forløber langs natursti, asfalterede stier, markveje, grusve-
je og små landeveje, enkelte og korte strækninger langs hovedvej. Vi 
vandrer en del af en etape. 
Turleder Orla  og Werner 

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr.  3 marts 2018                35. årgang 

Af Gunvald Mouritsen 
Jeg siger tak for tilliden, 

Sct. Georg Gildet er nu ved at tage en drejning, og det er 
så noget, jeg ikke skal til at tage stilling til. Da jeg blev 
optaget, havde vi mørkt jakkesæt eller smoking på, damer-
ne havde for det meste lang sort nederdel og en hvid bluse 
på, det var en aften, hvor vi så hen til, der skete en mere 
højtidelig velkomst, vi mødtes i gangen, ingen måtte se 
hverken spisesal (det lange bord) eller gildehallen. 
Nye brødre blev sendt et andet sted hen, herfra blev en 
efter en hentet ind til optagelsen. 
Dørherolden anmodede, gæster og gildebrødre om at træ-
de ind i gildehallen, Gildemesteren bød velkommen, fane-
herold før fanen frem, fanen er et symbol som Gildebrødre 
er stolte over, deltagerne sang fanesangen, derefter beor-
drede GM vi sænker fanen for vores kongehus, tak, før 
fanen på plads. 
Det er ligesom, det er ved at fuse ud, nu er det sådan, at 
jeg ikke kan ændre dette, det der mangler, synes jeg er, at 
det festlige er væk. 
Jeg sammenligner med andre gilder, i Haderslev er det 
utænkeligt at komme uden at have smoking på, de kunne 
da slet ikke komme i træsko og cowboy bukser til en fød-
selsdags gildehal. Ja, jeg er måske ved at blive gammel-
dags, men der må godt være lidt fest over det. 
Når så gildehallen er overstået, sige dørherolden, gildele-
delsen bedes forlade gildehallen, venter, derefter gæster 
og gildebrødre. 



2 

Nogle af mine store oplevelser i Sct. Georg er, for det første, at være 
med til at bygge den 16 kantede bygning, vi slæbte gamle telefonpæle 
og opbyggede spærene, vi, var Ove Hyldebrandt, mig selv, Villy Chri-
stensen. Mogens Hansen, Bonke, Skousen, Gert Sørensen kom med en 
lastbil med kran på, ja det blev sent, inden alle 16 var sat, jeg byggede 
hatten, Jens Carl Volt med Sct. Georg dragen, som jeg nu ser, ikke 
mere er på taget. 
Jeg var i Odense på et kursus for at få autorisation, her mødte jeg en 
mand, som gik og kontrollerede nogle svendestykker, som tømrerne 
havde lavet til svendeprøve, jeg spurgte, om det kunne være sådan, 
hvis vi kom med en skitse, så de kunne lave en tegning, og vi betalte 
materialerne, og så få nogle mindre hytter, svaret var ja. En god be-
kendt, Svend Fynsk kom til mødet, men her blev der stillet store krav, 
og så blev det for dyrt. Derimod købte Preben Skousen en pavillon, 
den havde stået i Haderslev ved TV Syd, alle journalist navne stod sta-
dig på dørene, den fik vi stillet op, nu viste det sig, at taget var utæt. 
Skousen skulle have nyt tag på sit sommerhus, Nils Christensen og jeg 
kørte ned til sommerhuset efter de nedtagne spær. 
Det var helt spændende at sætte dem op, når jeg kom om morgenen, 
gik rådyrene roligt og græssede, indtil jeg skød det første søm i, så var 
de væk. 
Vi var en flok, der rejste et andet raftestativ, de gamle blæste omkuld, 
det nye har stået lige siden. Men nu er mine kræfter ikke mere så stær-
ke som dengang, så nu skal der nye kræfter til. 

Stafetten går videre til Ellen Gram Hansen 

Af Birgit Andersen 
Beretning fra gruppe 3 

 
I starten var vores helbred i gruppen generelt ikke på toppen. Derfor 
kan vi nu heldigvis sige at vi er i arbejdstøjet igen og planlægger 2 ak-
tiviteter. 
Vores gruppemøder har vi brugt til at drøfte og evaluere afholdte akti-
viteter i gilde og distrikt. Her i foråret har vi en tur til Friedrichstadt 
når vejret bliver  bedre. 
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”Lynlåsen på sin rygsæk står åben. Jeg vil gerne lukke den for dig, 
men jeg skal lige have lov, inden jeg piller ved din taske.” Pigen ven-
der sig, spotter vores tørklæder og siger med et stort smil: ”Folk fra 
Sct. Georgs Gilderne har jeg altid tillid til – ja tak, det må du gerne.” 
Vi faldt naturligt i snak med hende, og hun viste sig at være pigespej-
der med store bogstaver – hun havde endda tatoveret logoet for De 
Grønne Pigespejdere på sin ene underarm. Hun fortalte om sin tre må-
neders rundrejse i Østen, og vi fortalte om vores tur til ISGF’s Ver-
denskonference. Hun kendte i øvrigt adskillige gildebrødre. 
Tænk at blive vist ubegrænset tillid, bare fordi vi har tørklæde på. 

  
Kloster Mærken den 11-12 august 2018. 

 
Sønderjyllands Distrikt vil lave Synlighed - Projekt- Naturgavn. 
 
Opstille pavillon telt med INSEKTHOTELLER - BILLEDUDSTIL-
LINGER -DÅSE KAST m Premier som blomster frø og fugle frø - 
REKLAME/ PR.m.m. 
Gildeledelsen har drøftet deltagelse / opbakning i ovenstående aktivi-
tet. Da der har været utrolig kort tidsfrist, til at forberedelse/ høring 
blandt gildebrødre, har vi i gildeledelsen besluttet ikke at deltage. 
 
Vi I gildeledelse er enige om at hvis vi skal lave pr for Vojens gildet, 
er det bedst at gøre det i vores lokal samfund. 
 
Kansler Jonna Mikkelsen. 

Kære gildebrødre 
Jeg vil takke for opmærksomheden d. 30/1-2018  

på min 65 års fødselsdag. 
Erhard 
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Vojens den 15. februar 2018 

 
Der indkaldes herved til 

ordinært gildeting 
Mandag den 19. marts 2018 

kl. 18:00 
 

Povlsbjerg aktivitetscenter 
 

Vi starter med at spise sammen. 
 

3. gruppe arrangerer 
 

Tilmelding til spisning 
senest den 9. Marts 2018 til 

 
Laila Bossen 

L_bosine@hotmail.com 
Tlf. 22 97 02 58 
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Af Benny Kristensen 
Beretning fra Lauget. 
Der har været afholdt et møde i Lauget. På mødet skulle der drøftes   
hvorledes vores midler skulle uddeles. 
Der var penge til julekurvene og fredslyset. 
Vi har købt et telt, som blev brugt ved spejdernes lejr, ved Sønderborg. 
Som vi skulle finde en ny ejer til. 
Der var 2 ansøger til teltet, vi valgte at KFUM spejderne i Vojens, 
kunne få teltet udleveret onsdag den 29. november, når fredslyset kom. 
Der blev i udvalget besluttet at næste års midler, uddeles ved frilufts-
gildehal i Bodum i august 2018. Vi i udvalget mente, at det vil være en 
god mulighed for, at vise Bodum frem for ansøger. 
Ansøger skal søge inden 24.05.18. Der vil sendes en påmindelse til 
ansøger i april. 

Af Birgit Andersen 

Vojens billeder 
 

Jes Ritzer  fra lokalhistorisk forening førte os tilbage i fortiden med 
billeder og forklaring på vores gildearrangement 7.2. 
Det gav mange indtryk og vi kunne som  
deltagere komme med egne ønsker. 
Vi sluttede en god aften af med  
Spejdersangen. 
 
 

Af Orla Christensen 
 

Beretning fra Julekurvs udvalget. 
Vi har  sidste år igen delt kurve ud til værdigt trængte familier i Vo-
jens og Gram området. Det er en stor hjælp til de familier der får en 
kurv, og taknemmeligheden er stor. Sidste år blev det til 14 kurve der 
blev delt ud. Og vi kan godt sige tak til vore sponsere EDC og Lions i 
 Vojens, samt Netto Vojens 5 

Af Ingrid Danstrup 
 

Tørklæde eller ej? 
 
Tak til Oluf for hans tanker om tørklæde eller ej. 
 
Hjemme hos os er vi medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, 
fordi det forekom os at være en naturlig fortsættelse af et aktivt spej-
derliv. At vi så begge står som SMUK-medlemmer af DDS skyldes, at 
vi alligevel ikke har haft lyst til at slippe spejderbevægelsen fuldstæn-
digt – for én gang spejder, altid spejder. Gennem hele vores spejdertid 
har det været naturligt for os at bære tørklæde, og selv om det i dag 
hedder ’Spejderidéen for voksne’ og gildebevægelsen optager alle, der 
kan gå ind for vores idealer, så bygger fundamentet alligevel på spej-
deridealerne. 
 
Såfremt vi ønsker at lade omverdenen vide, at vi er spejdere/
gildebrødre, hvad er så nemmere end at bære en gildenål til hverdag 
og yderligere et tørklæde, når vi er i gilderegi? Med baggrund i DDS 
har vi – gruppevis – selv kunnet bestemme, hvilket tørklæde, vi bar. 
Men tørklædet var og er et must. 
 
Så hvorfor ikke signalere til omverdenen, at vi er gildebrødre? At bære 
et tørklæde signalerer, at vi er en del af sammenholdet, og fortæller 
omverdenen, hvem vi er og hvad vi står inde for. 
 
Og oplev så, at møder du gildebrødre fra andre dele af landet, så ken-
des du på nålen eller mere synligt på tørklædet, møder du spejdere el-
ler gildebrødre, så hilser vi straks på hinanden med venstre hånd – el-
ler sender et ”Hej” tværs over gaden. 
 
En lille oplevelse fra Kastrup Lufthavn: 
Lige landet efter Verdenskonferencen på Bali står vi tålmodigt i kø 
ved paskontrollen. Umiddelbart foran står en ung rygsæk-rejsende, en 
pige. Lynlåsen på hendes rygsæk er åben, og da der advares mod lang-
fingrede personer alle vegne, prikker jeg hende på skulderen og siger:  
        Forsætter næste side 


