
Kalenderen 
Torsdag 17. november SE Arena    Alice 
Onsdag 23. november Fredslyset    Fredslysgruppen 
Mandag 5. december  Jule arrangement   2. gruppe 
Onsdag 11. januar Fødselsdagsgildehal  2. gruppe 
9-10. juni 2017   Juni arrangement   1. gruppe  

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 25. november 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. 

 
Tirsdag den 6. december (eftermiddagstur) 

Juletur i Årup Skov ved Aabenraa 
Vandreturen i Årup Skov byder på smuk og varieret natur. Efter turen 
samles vi i Ensted KFUM - Spejdernes hus i Stubbæk, hvor vi nyder 
Glühwein og æbleskiver og synger julesange. 
Turledere Troels og Kirsten 

John Lønborg har den 23 . november 40 års jubilæum, som ridder  
i Sct. Georgs Gildet. Vi ønsker et stort tillykke. 
 
Benny Kristensen fylder den 30. november 65 år, Vi ønsker  
et stort tillykke. 

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr. 10 november 2016             33. årgang 

Forbrugersamfundet.  
Af Flemming Bossen 
 
Under hele min spejdertid i DDS 2. Tønder 
trop, var det en naturlig ting at deltage i 
pengegivende aktiviteter (3-4 årligt). Som 
ledelsen af Sct. Georgs gildet i Tønder 
stod for. Ved at være spejder fik man for-
nemmelse for at man skulle passe på sine 
spejderting, når noget blev slidt/defekt 
blev det repareret, og for få midler kunne 
man få en super spejdertid. 
Mange af mine spejderkammerater kom 
fra beskedne kår i 1960`erne. 
Gennem mit arbejdsliv har jeg oplevet en 
stigende velfærd og et stigende forbruger-
samfund. Mange forbrugsvarer kunne den 
gang repareres til rimelige penge. Siden 
00 èrne har der været en stigende ten-
dens til at vi er blevet forbrug-smid væk 
samfund, produkterne er blevet så billige 
at det ikke længere er rentabel at få dem 
repareret. 
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Som modreaktion er der opstået en lang række 
genbrugsbutikker. Det er tankevækkende at 
mange af de ting der blev kasseret i fortiden nu 
sælges i dyre domme i mondæne forretninger. 
Som en af grundpillerne i gilde arbejdet er det at 
hjælpe lokale spejdergrupper økonomisk. Det er 
da værd at overveje om vi skal fortsætte med 
dette, da de fysiske kræfter begynder at svinde 
hos størstedelen af gildebrødrene. 
Stafetten går videre til Ingrid Danstrup. 

Ny udstilling 
Kære gildevenner 
Jeg synes, at I alle skal have mulighed for at se, at der nu er 
en ny udstilling i Schønings butik i Vestergade. 
Emnet er: HUSKER DU DIN SPEJDERTID? BLIV GILDE-
BROR! 
Alle er velkomne til at komme med flere ideer til at skaffe 
nye gildebrødre. 

Kom og hør Jens Rosendahl´s fantastiske sange. 
Man kan næsten stå på hovedet for det!!! 
NB. Tilmelding 30. oktober . 
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Efterlysning 
Har I nogen ide om, hvor det ca. 6 m lange, hvide stykke 
stof, som Jens Carl Volt engang for mange år siden malede 
vores gildenavn på? 
Vi kunne godt bruge det i udstillingen i Vestergade. 
Jeg samler på telefonbøger, særlig gamle men også nye, 
bare giv mig besked, så henter jeg dem. 
Har I gode ideer til ”BLIKFANG” i udstillingen i Vester-
gade, hører jeg gerne fra jer – vi vil gerne lave nogle 
”tilbud” til interesserede. 

 
Med venlig hilsen 

Birgitte Mouritsen 
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Hvad er en jul, uden at vi i Bredeå Gildet har været til gudstjeneste i Kirstkir-
ken i Tønder? 
 
Hvad er en jul. hvis vi ikke har fået fredslyset ind i Kristkirken i Tønder? 
 
Der er en del gildespejdere fra distriktet, der plejer at deltage i denne oplevelse 
med børnene, der både synger og deltager i gudstjenesten . 
 
Derfor denne indbydelse til at deltage i gudstjenesten Tirsdag d. 6. december kl. 
19.00. 
 
Alle er velkommen . 
Hvis man vil deltage i kaffen i Brorsons hus sammen med børnene efter guds-
tjenesten, så vil Bodil gerne have en tilmelding senest d. 4/12 på tlf. 60100620 
eller på mail: kurbod@gmail.com 
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Sønderjyllands Distriktsgilde 

inviterer til 

Gildetur til julekoncert og julemarked i Hamborg  

den 12. 12. 2016 

Program: 

              Kl. 08.00 med bus til Hamborg, afgang fra Kruså ved Bingohallen. 
         Kl. 11.00 guidet besøg på Rådhuset i Hamborg  
         Derefter besøg på julemarkedet på egen hånd 
         Kl. 15.00 besøger vi Benediktekirken, gløgg og æbleskiver kan købes på stedet: 5 €  
         Kl. 17.00 koncert i Sct. Michaelis Kirke 
         Kl. 19.00 retur til Kruså. Der serveres sandwiches, drikkevarer i bussen, inkl. i busprisen. 
 
Der findes mange forskellige steder omkring rådhuset, hvor man kan købe middagsretter 
til rimelige priser. Måske vil man dog hellere købe en grillpølse på julemarkedet, eller 
måske vil man bare have en madpakke med hjemmefra. Det er op til enhver gildebror 
selv. 

 
Koncertens program: 

 
Caroline Henderson 

Karoline Krüger og Sigvart Dagsland 
Sønderjysk Pigekor 

Willy Egemose 
Tom Uhrskov Kvartet 
Christian Steffensen 

 

Pris:  

Bus:                 20,00 € pr. pers.                                                                                       
Rådhuset:           3,00 € pr. pers.                                                                                                                                         
Koncert:           27,00  € pr. pers.                                                                  

I alt:                50,00 € pr. person                                               eller 375,00 DKK 

Tilmelding til turen senest den 10. november 2016 hos Hans Henrik Galle, mail: 
hanshenrik@galle.dk. Der indbetales 375 DKK senest den 10. november 2016 på 
Distriktets konto:                                                                                               
Sønderjyllands Distrikt, Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 0011294588 

Med stor gildehilsen 

Turudvalget 

Hans Henrik, Ilse, Ami, Lis 

Der er plads til 40 deltagere efter ”først til mølle-princippet”. 

Bendiktekirken er den danske sømandskirke 



4 

Nye ”Medlemmer” 
Ideen og formålet med dette indlæg, fik jeg da jeg deltog i 
Spejdergudstjenesten i Vojens Kirke. 
Her deltog i alt 82 personer, heraf spejdere, alle deres ledere 
og pårørende som samtidig fungerer som hjælpere i spejderli-
vet. 
Til spisningen som blev afholdt på Sognegården, var der en 
god og rar stemning. 
Derefter gik vi alle over i kirken hvor Lone afholdt  den kirke-
lige handling i samarbejde med spejderne. 
Her oplevede jeg en masse glade og opstemte mennesker. Jeg 
blev enig med mig selv om, at her var der et potentiale for nye 
medlemmer og i en anden aldersgruppe som vi præsenterer. 
Tanker som jeg vælger at dele med alle i gildet. 
Bedste for 2 grønne pigespejdere .    Birgit Andersen. 

Som I kan se på billedet har 2. gruppe været på tur til Nolde-
museumet den 25/10-16 i det herligste sommervejr. 
 
Foto. Yvonne Gregersen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Hvornår: fredag d. 18. november, kl. 19.00. 

Hvor: Hjerrisager, Ullerupvej 80, 6780 Skærbæk. 

Hvor meget: kun 125,- kr.  

Hvad skal vi have: Lækker steg med en palet af tilbehør, dessert 

buffet, vin ad libitum, kaffe og the.  

Hvem: Gildebrødre, familie og venner. 

Hvordan: Afslappet, pæn påklædning. Velsmurt sangstemme. 

Hvad: God mad, hyggeligt samvær, sønderjysk underholdning. 

Hvorfor: Fordi det er rigtig hyggeligt, især når vi er mange. 

Hvorledes: Man tilmelder sig, senest den 13. november, til Inga 

(Tut) på tlf. 74 75 25 02,  
eller til Berit på tlf. 21 24 79 86 eller beritmow@gmail.com. 
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Af Yvonne Gregersen. 

Vandretur i Møgeltønder. 
Den 23. okt. mødtes Naturlauget vores guide Lissa Olesen, 
foran porthuset ved Scackenborg slot. Vi kunne ikke kom-
me ind i slots haven, så det blev kun til et blik igennem por-
ten imens Lissa fortalte om slottet og grev Schack familiens 
historie og betydning for byen. Vi fik også lidt fra tiden 
med de kongelige i byen og, som stadig kommer en gang 
imellem. 
Bagefter gik turen af Slotsgade med de mange flotte gamle 
huse. Mange af husene er fra 1680´ rene hvor de blev opført 
som boliger for slottets ansatte og håndværkere. 
Efter Slotsgaden gik turen til kirken. Kirken er rigt udsmyk-
ket, med kalkmalerier, og hele loftet var et stort maleri, al-
tertavle i guld og bemalede er paneler, bænke og låger. Gre-
vefamilien havde deres egen "herskabsstol" nærmest en lo-
ge som man ser i et teater, med egen indgang. 
Kaffen blev indtaget i kirken, i et rum der tidligere har væ-
ret kapel for grevefamilien, men som i dag bruges bl.a til 
kor prøver m.m. 
Efter kirken gik turen videre rundt i byen, vi så bl.a den 
gamle skole og fattiggården, og en flot udsigt ud over mar-
sken.  
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På turen tilbage til 
vores udgangspunkt 
kom vi forbi mange 
store og dybe huller, " 
sandkuler" som er 
gamle gruskrave. 
Nogle af disse store 
huller er i dag blevet 
til boligområder, bør-
nehaven ligger i et og 
byens fodboldbane i 
et andet. 
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HUSK !!!!!   Gruppe 2 afholder jule arrangement den 5. decem-
ber reserverer datoen. 

Af Orla Christensen. 
 

Vægterne i Haderslev. 
 
 
Vi var den 12. oktober til gildehal på Poulsbjerg aktivites center 
hvor Gildemester Alice Jahns holdt gildemestertalen, om blandt 
andet GM stævnet, hvor der var blevet redegjort for den ballade der 
har været i lands gilde ledelsen. m.m. 
Men foredraget med Henning Jeppesen der fortalte om vægterne i 
Haderslev var rigtig godt og spændene. 
Henning fortalte at det nye vægterlaug blev dannet i 2004, efter en 
gammel tradition med en vægter der holdt orden i byerne i gamle 
dage. De havde 4 nøgler til byens porte, rådhuset og til fængslet. 
De sørgede for at gå rundt i byen og sang om aftnen at nu er det nat 
og man skulle gå til ro, og folk slukke-
de lyset. Var der ikke slukket kl. 22.00 
og han så det 3. gang blev man sat i 
fængsel. 
Turene med vægterne i Haderslev star-
ter ved domkirken. Her er de i deres 
mørke korte frakker og med gamacher 
som er noget særligt for vægterne i Ha-
derslev. 
I Haderslev er der født 4 konger, så det 
har været en vigtig by. Henning havde 
mange sjove historier om hvad vægter-
ne oplevede før i tiden. 



6 

Fredslyset 2016. 
Fredslyset bliver bragt rundt i landet onsdag 23. november, idet 
der planlægges en stafet, som skal køre lyset fra gilde til gilde. 
Som koordinator forventer Nils at vi kan afhente flammen i 
Hammelev. Fredslys udvalget følger planen fra de foregående år. 
Lyset vil blive bragt til Povlsbjergs aktivitetscenter hvor budska-
bet blive oplæst og derefter vil der blive afholdt kaffebord. 
Medbring ægtefæller – naboer - alle du kender 
Ved redaktions afslutning var kl. slet ikke bekendt. 
Tilmelding til Nils Christensen nito@bbsyd.dk  eller 
74 54 21 89 
 
 

Annulleret gilde arrangement  
3. gruppe har i samarbejde med fredslyset udvalget besluttet at 
annuller gilde arrangement torsdag d. 17. november.  Vi anbefa-
ler derfor at så mange som muligt til at deltage i fredslyset ar-
rangement onsdag d.23. november. 
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Da 3 gruppe har besluttet at annuller arrangement 17. november 
 og i stedet samarbejde omkring fredslyset ( citeret tekst ) 
er her en invitation til en rundvisning den 17. november i SE are-
naen 
Alice 
 

Kom til rundvisning 
På 

SE ARENAEN 
17 - 11 2016 

Kl. 19,00 
Birte Holm Hansen vil vise rundt 

Derefter vil der være kaffe og kage. 
Pris 50,00 

Tilmelding til  
Alice Jahns 

Mobil 25618578 
Mail alicedjahns@gmail 
Senest den 13 / 11 -2016 

 

 

På grund af pladsmangel kan du glæd dig til næste nummer 
af Runestaven, der Fellovship budskabet og reportage fra 
mødet. Redaktøren 


