
Kalenderen 
Onsdag  12. oktober Gildehal    3. gruppe 

Mandag 24. oktober     Fellowshipdag i Vojens Distriktet 

Torsdag 17. november Gilde arrangement  3. gruppe 

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. oktober 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. 

 

Lørdag den 1. oktober (eftermiddagstur) 

Vandring ad Gendarmstien  

Vi går fra Toøren i Sønderborg til Strandparken i Vemmimgbund. Stien 

bringer os forbi Dybbøl Skanse med flot udsigt over Flensborg Fjord. 

Her vil der være tid til en afstikker op i Skanserne. Turleder Preben 
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Af Birgit Andersen 

 

Jeg har en drøm! 
 

Som i bedste Martin Luther stil vil jeg skrive om 

min oplevelse på turen til Prag: 

 

Turen til Prag var ligesom at starte på et eventyr som 

aldrig slutter. 

På turen mødte jeg mange herlige mennesker her 

iblandt et ægtepar fra Århus. På én af vores udflug-

ter oppe på Borgen lå der en fantastisk kirke og der 

så jeg en Sct.Georg sten, det var et stort øjeblik, dem 

jeg fulgtes med fortalte så, at jeg også i Århus kunne 

opleve noget lignende. 

 

Så her starter min drøm: 

 

En fællestur i gildet til Århus, et besøg i kirken: Vor 

frue kirke og kigge til venstre bag altertavlen. Der-

næst spise en medbragt madpakke langs Århus Å 

som er blevet så skønt.  
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En tur på Aros museum kan være en ”rejse i kulturen”.  

Afslutte turen i den gamle By. 

Dette er skrevet en tidlig morgenstund ved køkkenbordet. 

Jeg vil dernæst give stafetten videre til Flemming Bossen. 

Af Flemming Bossen 

 

Curlingbørn 
 

Mandag 19. september mødte 28 gildebrødre og gæ-
ster frem til et underholdende foredrag af Tommy 
Mikkelsen fra VGIE. 

Tommy startede med at konstaterede at nutidens 
ungdom er fantastisk og uhyre motiveret og vidende 

vedr. uddannelse. Dette til trods for den ældre gene-
rations opfattelse. 
Et af tidens store tidsrøvere er de sociale medier, 

hvor tit ser man ikke de unge dybt koncentreret om-
kring deres mobil tlf. og glemme alt omkring sig. 

Men som de selv pointer gælder det om at ”være på” 
for ellers er de hurtige ud af de forskellige grupper 
og klikker. 

Derefter fulgte en humoristisk/alvorlig time over be-
grebet ”curlingbørn” om hvordan det er opstået og 

hvordan man løser forskellige senarier. Til trods for 
de forskellige problemer, viser eleverne hensyn og 
omsorg for hinanden. 

Hvornår viser forældre omsorg eller er curling foræl-
dre. 

Tommy pointerede på det kraftigste at eleverne nu 
har nået en alder (15 – 17). 

7 

Gimmerne arbejder med at få 

planlagt afvikling af Fellowship 

mandag den 24. oktober 2016 i 

Vojens. 
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Tur med Naturlauget 
Limfjordsperle 

Vi var 32 personer der tog turen, nord på til Hvalpsund Færegekro. 

Hvor vi blev indkvarteret en sen søndag eftermiddag, efter en kort 

gåtur på Lovnshalvøen. 

 Livø var lidt af en oplevelse. Øen er statens og fredet og "hvilken 

fred der var" høns løb rundt mellem vores ben og hyggede sig, in-

gen fly, tog eller biler forstyrrede der. Naturen var også meget spe-

ciel, på det nærmest en troldeskov med masser af forvitringer, høje 

skrænter og marker afløste hinanden. Øen var før i  tiden blevet 

brugt til utilpasset drenge, der skulle arbejde for føden. Arbejdsda-

gen var typisk på 12 timer, hårdt mark/skovarbejde, så var drengene 

også mere medgørlige. Flugt var umulig på grund af strøm og af-

stand til fastlandet. 

Naturen på Fur er svær at beskrive, men skal opleves. De urgamle 

formationer af moler og "rød og gråsten" er fantastiske, og ubeskri-

velige. Vi gik ad små trampestier og måtte af og til bruge tove, der 

var spændt op, til at hjælpe med at komme op eller ned af skrænter, 

der heldigvis ikke lå helt ude på kanten af afgrunden. Fur bryghus 

blev også besøgt, godt vi skulle på gå tur bagefter, buffeen var 

overdådig og alt skulle jo gerne smages. 

Det var en flot tilrettelagt tur, hvor der var taget hensyn til alle. Vi 

kunne tage den lange eller den lidt kortere, eller korte den meget af. 

Aftenen gik med lidt sang efter maden, og masser af aftenhygge,  

(Foto Orla Christensen) 

Billeder fra Fur og Livø. 

 

ved de opstillede borde og bæn-

ke udenfor, i den skønne aften. 

Alice Jahns 
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Curlingbørn forsat. 

Hvor de selv må tage ansvar for deres valg og handlin-
ger. For de skal selv løse de konflikter, modgang og 
bump på livets vej. Det er kun i kraft af modgang at 

man bliver et helt og robust menneske.  
Nogle handlinger kræver bortvisning, igen er forældre-

ne oppe i det røde felt, selv om eleverne erkender årsa-
gen. 

Efter et humoristisk og efter-
tænksom foredrag, havde 2. 
gruppe lavet en lettere buffet og 

kaffe. 
Igen et vellykket arrangement i 

Vojens Gildet 
Kl. 22,00 blev der sunget ”ja vi er 
danske spejder” 

 

Foto Orla Christensen 

Hjertelig tak for den smukke buket jeg modtog til 

min fødselsdag -  Gudrun. 

Mange tak for opmærksomheden ved min fødsels-

dag—Orla 
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Invitation til Gildehal 

på Povlsbjerg Aktivitetscenter 

 

 

onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19.00 
 

I eftergildehallen vil Henning Jeppesen 

fortælle om Vægterne i Haderslev 

 

Der serveres et let traktement. 

 

Tilmelding senest den 5. oktober 2016 til 

Birgit Andersen: vojens6@gmail.com 

 

Med gildehilsen 

3. gruppe 

Laila, Birgit, Birgitte, Minna, 

Flemming, Nils, Gunvald  
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1 foto fra arkivet 

Fastelavnsfest på Skrydstrup Forsamlingsgård i 1997. 

Hver gruppe havde valgt ”emne” for udklædning. 

Af Birgitte og Gunvald Mouritsen. 

En fin aften i Fælleshytten. Inger Pfingsten, DGK, var inviteret til at 

forestå afviklingen af samtalespillet. 

Vi blev bedt om at tage stilling til 6 spørgsmål. Vi kunne være enige 

eller uenige. Snakken gik, og vi kom vidt omkring. 

Vore resultater skal indgå i en fælles sammenskrivning, som lands-

gildeledelsen står for. 

Foto Gunvald Mouritsen 

 

mailto:vojens6@gmail.com

