
Søndag den 22. oktober (eftermiddagstur) 
Efterårstur i Stursbøl Plantage. 
Stursbøl Plantage er en af de første hedetilplantninger. De vanskelige 
klimatiske og jordbundsforhold gjorde, at der skulle mange skuffelser 
til, inden plantagen var tilplantet. 
Plantagen byder på 70 gravhøje og flere steder går man på forgreninger 
af Hærvejen. 
Skoven bærer stadig præg af stormen i 1999, som væltede 80% af træ-
erne. Nogle områder ligger næsten uberørt hen, for at man kan følge 
skovens udvikling efter stormfaldet. 
Turleder: Yvonne 

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. oktober 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. 

Lørdag  7. oktober Sct. Georgs Løb 
Onsdag 11. oktober Gildehal    4. gruppe 
Onsdag 25. oktober Fellowship    Gimmer 
Onsdag 29. november Fredslys    Fredslysgrup. 
Torsdag 7. december Julearangement   4. gruppe 

Ellen Gram Hansen fylder 80 år den 27. september 
Vi ønsker tillykke. 

Af Orla Christensen 

Min tid som GARTNER. 
Det hele begyndte vel som helt lille 8-9 år gammel, hvor 
min bedstefar, der arbejde på Kirkegården i Aabenraa, stod 
og lavede mange små stiklinger og satte i små potter op af 
laden. Der stod de godt beskyttet op af væggen og det var 
mest stedsegrønne, han lavede og fik rod på. Jeg syntes det 
var helt fantastisk, at man med sådanne en lille pind kunne 
lave et nyt træ. Bedstefar viste mig hvordan man skulle gø-
re, og jeg fik da også nogle år senere en mistbænk, hjemme 
på Baldersager. Her lavede jeg så selv nogle planter, bl.a. 
roser, dem lavede jeg som stiklinger, det var før jeg viste at 
man laver dem ved podning. Men de kan også laves som 
stikling. Jeg begyndte at passe lidt haver, bl.a. Margrete 
som boede ude i Jegerup. Margrete havde en Renault 5 med 
automatgear, den var ret hurtig, og hun var en meget frisk 
dame, der godt kunne lide at køre fra de unge drenge, for 
hendes bil var hurtig i optræk. Margrete var meget plaget af 
gigt og sad i kørestol, men en rigtig rar dame, jeg holdt me-
get af at komme ved. Så kom jeg i erhvervspraktik ved Vo-
jens Kommune ude ved Nørup, det var også en fin tid, vi 
beskar træer og jeg fik en bog ”Egnen omkring Vojens”, 
den nyder jeg stadig at kigge i en gang imellem. Efter fol-
keskolen, kom jeg til Kolding på EFG jordbrugslinjen. Her 
lærte vi mange ting, men det viste sig efter et år, at det var 
svært at finde en praktikplads, også den gang. Så jeg kom i 
Mesterlære, som man altid havde brugt inden for gartneri. 
Jeg flyttede til Svendborg som 17 år gammel.  
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Ned til Inge og Hans Rasmusen, som havde Holmdrup Planteskole. 
Det var en meget lille planteskole, men et godt og trygt sted, jeg var 
glad for at være. Desværre døde Hans efter 8 måneder, så jeg måtte 
finde et andet sted, og kom til Kroneders Planteskole oppe ved Ellinge 
på Fyn. Efter et år der, kom jeg til Langeskov Planteskole, som var en 
af de rigtige store planteskoler herhjemme. Der havde jeg nogle gode 
år, arbejde mest ude i marken, vi lavede især sirbuske, klumpplanter og 
mange stiklinger. Vi var mange unge mennesker på det tidspunkt, må-
ske 10-12 elever og havde Jens som formand. En meget dygtig gartner, 
der lærte os alle de vigtige ting vi skulle kunne. Efter nogle år der, kom 
jeg så til Roskilde for at læse til gartnerritekniker sammen med 4 andre 
som også var på Langeskov Planteskole. 
Efter 2 år i Roskilde, kom jeg en kort overgang til Holstebro, hvor jeg 
passede en planteskole, og var timelærer på teknisk skole. Men at bo 
næsten i Struer var for langt ude, så da jeg så de søgte en gartner i Kol-
ding slog jeg til. Jeg var gartner i Geografisk Have i næsten 23 år og 
havde en rigtig god tid der. Lærte haven at kende uden ad, kunne man-
ge af planterne. Havde mange stamgæster, som har fulgt mig i mange 
af de 20 år. Men som det sker mange steder så kom der nye chefer og 
nye skikke, som ville alt andet end at passe på MIN have, som jeg syn-
tes den burde være og skulle holdes. Det gav mig store ærgrelser, at alt 
det jeg har lært som gartner, botaniker og ansat i Geografisk Have med 
at tage sig af gæster ikke betød noget mere, men det nu næsten kun var 
PENGE, PENGE PENGE, og forsamlingshus, der stod i hovedet  på 
dem. Det burde jo være botanikken og planterne der var det vigtige i 
en botanisk have. 
Men man skal jo altid se det positive, så det gav mig muligheden for at 
stoppe op som 50 årig og tænke hvad vil jeg så med mit liv. Og jeg tror 
jeg har fundet ud af det nu. Et liv som kirketjener, godt nok ikke så 
meget med planter, dem har vi derhjemme i haven, men et job med 
indhold og mening. 
Stafetten går videre til Dorte Gram Møller 

God turn mærker ved Yvonne 
Gildet har købt 5 ark Good turn mærker  

som kan købes for 20 kr. pr. ark. Mærkerne  

    medbringes til gildehallen den 11. oktober    2 
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Af Yvonne Gregersen 

Gilde tur til AUTOLOGIK 
Tirsdag den 12. september kørte 16 gildebrødre og gæster til Vamdrup 
hvor vi skulle besøge AUTOLOGIK. 
AUTOLOGIK modtager biler af næsten alle mærker, de kommer dag-
lig, både med tog og lastbil. Autologik klargør og evt. ombygges biler-
ne, inden de sendes videre ud til de forskellige forhandler i hele landet. 
Vi blev modtaget og hjulpet ind gennem porten og kørte i kortege til 
firmaets kontor bygning, hvor vi fik fortalt om virksomheden. Når bi-
lerne kommer, registreres de via stelnummeret og det bliver registreret 
hvor den bliver parkeret, virksomheden havde plads til at opbevare 
17.000 biler. Inden bilen så sendes ud til forhandleren, undersøges den 
efter for evt. transport skader der skal udbedres, bilen klargøres, nogle 
skal undervogns behandles, andre have skiftet hjul, have anhænger 
træk eller evt. bygges om. Virksomheden opbevarer for mange millio-
ner biler, derfor  har de store sikkerheds forhold, alle blev registreret 
når de møder ind,  der var vagter inden for hegnet, som der også er 
strøm i om natten. 
Vi blev vist rundt på et værksted, hvor de var igang med at undervogns 
behandling, bagefter kørte vi over til et andet værksted hvor bilerne 
blev ombygget især fra person biler til gulplade biler. 
 

Foto Alice Jahns 
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Gildehal den 11. oktober 2017 

Kl. 19.00 i  Povlsbjerg Aktivitetscentret. 
 

Aftenens program: 
 

Vi starter med gildehal. 
 

I eftergildehallen vil Birthe Carøe Knudsen, der er 
konsulent ved Dansk Blindesamfund i Sønderjylland  
fortælle om sit arbejde, og om det at være blind eller  

synshandicappet. 
 
 

Derefter Kaffe 
 

 
 
 
 
 

Vel mødt 
4. gruppe 

 
Tilmelding til  

Lene og Orla tlf. 28483768 / 28626425 eller 
leneogorla@bbsyd.dk  senest den 6. oktober 
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Af Oluf Christensen                                                                                        11/9 2017 

En fortælling om følelser i en svær tid. 
Efter en turbolent tid med sygdom i huset, føler jeg at det er med at få 
styr på følelserne. Det er en underlig rutshebane jeg har i mit følelses-
registrer. 
Jeg føler glæde og sorg, bekymringer, angst og samtidig en sær form 
for tilfredshed. 
 
At være pårørende 
Glæden ved at hun er her endnu og at jeg kan være der for hende, det 
bliver dog afløst af andre bekymringer om blandt andet: 
er det godt nok det jer gør? 
har hun behov for at jeg gør mere? 
eller gør jeg faktisk for meget? 
tager jeg magten fra hende? 
Igen bliver det afløst af de bekymringer om alle de rare mennesker 
som føler med os, og som tilbyder deres hjælp, men som jeg ikke giver 
lov til at de skal hjælpe. Da der jo ikke er noget specielt de kan hjælpe 
med. Jeg klarer det jo selv. 
Eller når jeg bliver spurt ind til ”hvordan går det?” og jeg bliver ked 
og berørt af det. Det er her mit svage punkt er. Nemmelig at snakke om 
det, for så bliver jeg konfronteret med mine mange rutshebaner af for-
skellige følelser. 
 
Andres tanker, ifølge mig. 
Hvad tænker andre når de spørger mig af? 
”Hvad gør det ved ham at vi spørger ham af? Han bliver berørt, og så 
bliver det akavert.. er det så bedre at vi ikke spørger ham af?” 
Når han siger nej tak til hjælp, hvad er så årsagen, Vil han ikke modta-
ge hjælp, eller er det bare os der ikke må hjælpe?? 
Jeg føler at det er svært at være i, når andre spørger mig af. På samme 
tid er jeg rigtig glad for at blive spurgt af. Jeg ønsker jo ikke at være 
afvisende for andre, men samtidigt føler jeg at jeg har fint styr på det 
hele. Hvordan kan jeg så sige ”nej tak” uden at tænke de føler sig over-
set. Samtidig ønsker jeg at sige nej tak, da der jo ikke rigtig er noget 
som andre kan hjælpe mig med. Det er det der gør, at jeg ikke rigtig     
kan samle følelserne, og bliver ked og berørt af situationen. 
 
 

Foto Ingrid Danstrup 
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At være tilbage 
Nu er sorgen her, da hun er gået bort og ikke kommer igen. 
Hvad med fremtiden, hvad bringer den?    
Og hvordan behandler jeg den? 
 
 
Jeg føler en tilfredshed, set i lyset af, at føle, jeg har gjort alt hvad jeg 
har kunnet for hende. Jeg føler også en tilfredshed af, at mine omgivel-
ser støtter op uanset hvem jeg henvender mig til. Jeg kan få den hjælp 
som jeg beder om. 
 
Oluf 

Af Lene Dam Christensen 

Godt Gråt. 
Vi var 8 gildebrødre fra Vojens der heldigvis tog imod tilbuddet om at 
komme til koncert i Haderslev. Det var Sct. Georgs Gildet i Haderslev 
der havde arrangeret  noget underholdning med 3 ”gamle politimænd” 
fra Haderslev på Bispen. Vi havde nogle hyggelige timer med musik, 
fællessang og små anekdoter. Undervejs fik vi kaffe og overskuddet 
går til deres børnesommerlejr, som gildet i Haderslev hvert år laver.  


