
Kalenderen 
Torsdag 31. august Samtalespil    Gildeledelsen 

Lørdag 10.—11. aug.   Stafet for livet  Vojens + 4.Haderslev 

Mandag 19. september Gilde arrangement  2. gruppe 

Onsdag  12. oktober Gildehal    3. gruppe 

Mandag 24. oktober     Fellowshipdag i Vojens Distriktet 

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,  Runebarken 68, 6500 Vojens, 

Tlf.  21494439, yjgregersen@gmail.com 

 

Næste deadline 25. september 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. 

 

11. – 14. september (vandrerejse) 

Vandrerejse ”Limfjordens Perler” 

Turen er fuldbooket med 35 pladser. Der er oprettet venteliste.  

Turledere Troels og Kirsten 

Vi iler med et stort tillykke til Gudrun Sørensen der 

den 16. august fyldte 80 år. 

 

Dorte Gram Møller har den 21. september  35 års 

gilde jubilæum. 

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr. 8 september 2016             33 . årgang 

 

 

 

En julehistorie 
 

 
I forsommeren 16 læste jeg i den lokale Ugeavis at 

DDS sammen med Rotary havde afviklet et 1 dags 

arrangement for 64 børn fra Syrien. 

De startede dagen med flaghejsning. 

Efter en kort introduktion blev de opdelt i hold for 

herefter at løse opgaver som var indlagt i et stjerne-

løb. Det hele foregik i bedste spejderånd med stan-

der og patruljeråb. 

Efter et solidt aftensmåltid afsluttes dagen med lejr-

bål. 

Til arrangementet var der 20 hjælpere, heraf 5 fra 

Rotary. 

I juni/juli 16, i selvsamme lokale Ugeavis læste jeg, 

at Sct. Georgs Gildernes aktivitetslaug i Haderslev 

havde afholdt den 5. Ørbyhagelejr, i dagene 17-22. 

juli.  Der deltog 24 børn i alderen   7-12 år fra Ha-

derslev Kommune.  
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Ud fra billedet ser det ud til at de skal have  Ørby-dessert over 

bål. 

Ikke kun at Rotary, DDS og Haderslev Gildet er blevet godt 

synlige, så har de også været med til at lave en forskel, nemlig 

at give de unge mennesker en uforglemmelig oplevelse i tryg-

ge rammer. 

Om Gildet i Vojens kan deltage med et lignende arrangement 

er et spørgsmål.   

Vi har rammerne, - vi har midlerne, - vi har evnerne  men har 

vi kræfterne?  

Vojens Gildet har igennem mange år kendetegnet sig ved ud-

deling af Laugsmidler til spejdere og foreninger. 

 Når Fredslyset kommer, bliver flammen fordelt og der holdes 

hyggeligt samvær. 

Til gavn og glæde for brugerne, har vi også en aktiv telefon-

kæde. 

Igennem mange år har vi også uddelt julekurve til trængte i gl. 

Vojens Kommune. Disse er altid blevet godt modtaget. 

Jeg syntes også at vi går ind og laver en forskel, lad os ende-

ligt blive ved med det. 

Erhard  

Stafetten går videre til Birgit Andersen 
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Af Janne Heiberg 

Vandretur på Rømø 
En flok forventningsfulde gildebrødre mødte op ved Rømø kir-

ke til en vandretur i Kirkeby plantage, og de blev ikke skuffe-

de. I plantagen  så vi bjergfyr skovfyr og østrigsk fyr. Yvonne 

gav os et indblik i Rømøs historie. 

Vi besteg øens højeste punkt på 19m kaldet Spidsbjerg. Nogle 

af os nåede lige at bese kirken, som vidner om de barske kår på 

Rømø, inden turen gik vidre til vores spisested. 

Efter en god frokost var vi klar til endnu en tur, denne gang i 

Tvismark plantage, med den skønneste lyng i fuld flor. Igen 

skulle vi bestige et punkt på 19m kaldet Høstbjerget, herfra 

havde vi en fin udsigt til Dæmningen og den sydlige del af øen. 

En rigtig god tur med et godt vejr det meste af turen. Stor tak 

til turlederne. 

Foto Orla Christensen. 

Naturlaug Sønderjylland på 

Rømø i august 2016 
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Gildearrangement med ledsagere. 

 

 

 

 

 

 

 
Mandag den 19. september 2016 kl. 19.00 på 

Povlsbjerg Aktivitetscenter. 

Forstander Tommy Mikkelsen fra Vojens Gymna-

stik- og Idrætsefterskole 

Vil komme og holde foredrag om 

 

 ”Curlingbørn i dagens Danmark” 

 

Der vil blive serveret et let traktement. 

Kom og få en god aften. 

 

Tilmelding senest den 12. september til  

Janne på tlf. 53 48 22 21 eller  

mail jannejorgen@bbsyd.dk 

 

Hilsen og på gensyn 

2. gruppe 

mailto:jannejorgen@bbsyd.dk
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Spejderideen for voksne 
samtalespil 

Vi vil i gildeledelsen gerne  invitere til en drøftelse  

af spejderideer for voksne. 

Den 31. august  kl. 19,15 

i 

Fælleshytten Overgårdsvej 
 

 

 

 Et samtalespil hvor vi vil sætte ord på, hvilke spejderideer 

for voksne  der er. 

Landsgildeledelsen har efterkommet et ønske, fra flere gilder, 

om at udarbejde  et samtalespil. Landsgildet bruger vores svar 

til et fælles informations materiale ,  der skal informere frem-

mede om SCT Georgs Gilderne i Danmark. 

Inger Pfingsten vil komme og lede os igennem spil-

let. 
Spillet består af 6  emner/spørgsmål, der er til debat.  

Debatgrupperne vil være små grupper af 3 - 4 gildebrødre. 

Konklusionerne vil blive sendt til landsgildet. 

Gildeledelsen vil være vært med kaffe/te og vand. 

Tilmelding til Alice 

 mobil 25618578 / mail alicedjahns@gmail.com 

senest 29-08-2016 

Ingrid modtager meget gerne dåseringe og afklippede 
frimærker til aflevering på GM-stævnet 24.-25. septem-
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Fra frilufts gildehal i Bodum den 16. august 2016. 

 

Med snusfornuft kommer man langt det gælder alle livets forhold. 

Fanatisme er noget fanden har skabt. Se nu alle de onde der er i Syri-

en og hvad Islam ikke har skabt af grufuldhed i bl.a. Frankrig og 

Tyskland. Religion har skabt mange krige. Men nu over til noget me-

re fredeligt som mad. Det er lige fra brdr. Price – hvor piskefløde og 

smør indgår til, andre mad serier hvor man skal hente grønt i naturen 

—  ingen hvid brød, smør er bandlyst. 

Nu skal I høre hvad en journalist ved navn Michael Mogensen skrev  

i Jyske den 16/7-2016. 

Giv os i dag vores daglige brød osv. 

 

SE ARTIKLEN NÆSTE SIDE. 

 

Til slut gælder det om, hvad vi putter i vor mund, og at vi ryster på 

hovedet næste gang, for i dag er der mange svært overvægtige især 

unge —  men modsat er der nogle der er spiseforstyrede. Nu hørte 

jeg i radioen, at i forbindelse med mode ugen i København, er der en 

regel om hvor tynde de må være men man var bange for de regler 

ikke blev overholdt. 

Nej brug den sunde fornuft, den kommer vi langt med. 

 

Sonja. 


