
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. april 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 23. april  Sct. Georgs aften   3. gruppe 
Torsdag 17 maj  Gildearrangement  2. (gl.) gru. 
Tirsdag 22. maj  Gruppeleder møde  Gildeledelsen 
Lørdag 16. juni  Gildearrangement  1. (gl.) gru. 
Torsdag 21. juni  Bodum træf   Dis. + Vojens  
         gilde 

   
Søndag den 8. april (eftermiddagstur) 
Forårstur rundt om Nordborg Sø 
 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Nordborg Slot. Stien udgår fra 
pladsen og snor sig helt tæt langs søen med vandkanten på de ene side 
og haver, huse, skrænter med bevoksning samt kolonihaver på den an-
den side. Mod syd runder vi Lavensby, inden vi går ud i åbent land 
tilbage ad markveje over et udsigtspunkt med udsigt over slot og by – 
til vi nær Pøl atter går tæt ved søbredden det sidste stykke af turen til-
bage til bymæssig bebyggelse og parkeringspladsen. 
Turleder Kirsten og Troels. 

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr.  4 april  2018                35. årgang 

Af Ellen Gram Hansen 
Under oprydning i mine skuffer stødte jeg på en fortælling, 
som min far elskede at optræde med. 
ERIKSENS BEGRAVLSE - en historie nedskrevet før 
1930. 
 
Ja, det var dengang, jeg rejste med fjer og dun. Når jeg kom 
til København, boede jeg altid hos Eriksen, han handlede 
med Sild og sunde snapse. 
Forleden da jeg besøgte dem, kom madam Eriksen ud: 
“ åh herregud nu er Eriksen død og han skal begraves i 
morgen, så vil jeg gerne be’ Dem, om De ikke vil tage hånd 
i hanke med” 
“Jo” sagde jeg “ jeg tager hånd i hanke med” 
Næste morgen måtte vi afsted med Eriksen, men da vi var 
kommet et stykke hen ad gaden, siger jeg. 
“Jamen hør folkens hvor skal Eriksen begraves?” 
“Ja det ved vi ikke”  - men, var der en der sagde: 
“Mon han ikke skal begraves på Garnisionsk?” 
“Ja” sagde de andre “det skal han vidst” 
Da vi kom til Garnisionsk, mødte vi graveren. 
“God dag” sagde jeg. “God dag” sagde graveren. 
“Ja nu kommer vi med Eriksen” 
“Hvad er det for en Eriksen? 
“Eriksen fra Pilestræde, ham der handler med sild og snap-
se. 
Kender De ikke ham.”  - “nej” 
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“Ja, så skal han vist begraves på Hospitals kirkegården” 
Så måtte vi ha’ fat på Eriksen igen og afsted til næste sted. 
Her træffer vi graveren. “Goddag” 
“Ja nu kommer vi med Eriksen” - “Hvad er det for en Eriksen?” 
“Ham fra Pilestræde, som handler med sild og snapse. 
Kender De ikke ham.”  - “nej” 
“Så skal han vist begraves på Assistenskirkegården” 
Vi måtte ha’ fat på Eriksen igen, afsted til Assistentkirkegården. 
Her træffer vi graveren. “Goddag nu kommer vi med Eriksen” 
“Hvad er det for en Eriksen?” 
“Ham fra Pilestræde, som handler med sild og snapse, kender De ikke 
ham?”  - “Jo”  - “Skal han ikke begraves her?” 
“Men det var kl 9 i morges, nu er det for sent, I kan komme med ham 
om 8 dage” 
Nu måtte vi have fat på Eriksen igen - VI kommer forbi kegleklubben. 
- “Skal vi ikke tage et spil kegler?” 
Vi satte Eriksen på gaden, spillede kegler og drak bajere! 
Så kom der en herre ind og sagde: 
“Hvad er det dog for en kærre der står ude på gaden?” 
“Kære børn” sagde jeg - “det er jo Eriksen” 
Så måtte vi ud og have fat på Eriksen igen. Da vi kom hjem til madam 
Eriksen sagde jeg. “Vi kommer med Eriksen igen, han kan først blive 
begravet om 8 dage” 
Madam Eriksen græd og jamrede  - jeg måtte rejse videre. 
Men så forleden, da jeg kom ind til madam Eriksen, sagde jeg: 
“Nå hvordan gik det - fik De Eriksen begravet?” 
“Ja, nu fik vi ham da endelig begravet, jeg må rigtignok tilstå, at så ro-
lig som han var i de sidste 8 dage, har han ikke været i hele sit liv.” 

Stafetten går videre til Benny Kristensen  

 

Kontingent: 600 kr. pr. medlem, betales senest  
den 1. juni  2018 på 
Konto nr. 2453 - 0722400380, Nordea Haderslev 
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Sct. Georgs aften 

 
 

Mandag den 23. april 2018 kl. 19.00 
Poulsbjerg aktivitets center. 

 
Vi starter med gildehal – Sct. Georgs  

budskabet, indsættelse af ny gildemester 
samt aflæggelse af gildeløftet. 

 
 

Tilmelding til Birgitte Mouritsen 
Tlf. 21 76 05 75 

birmouritsen@gmail.com 
senest 20. april 2018  
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Gildeudflugt 
Vi skal på vægtergang og se  
Haderslevs vægter museum 

Torsdag den 17. maj  
Vi mødes kl. 19.00 ved Haderslev Domkirke med Older-
manden for Haderslev vægterlaug Henning Jeppesen som vil 
tage os med på en vægtergang. 
Indbydelse med tilmelding i næste nr. af Runestaven. 

Af Lene Dam Christensen 

 
Gildeting den 19. marts 

Hvert år til vores gildeting starter vi med at spise. I år havde den arran-
gerende gruppe lavet en lækker karrysuppe med kyllingekød. 
Vi afholdt gildeting og vores gildemester blev Erhard. God aften, hvor  
der blev delt rundhåndet ud af vores penge til diverse projekter. 

Ladywalk 
Den 28. maj kl. 18.30 

 
Sted: Haderslev kasernens øvelsesplads 

Distance 7 eller 12 km. 
 

Prisen er 140 kr. inden 30. april du får T-shirt og  
ryg pose med indhold. 

 
I 2017 var der 1484 deltager i Haderslev 

Tilmelding til Dorte Gram Møller  
tlf. 2426 9631 /mylli@webspeed.dk 
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Af Lene Dam Christensen 

Naturlaugs tur til Halk.  
 

En klar, solbeskinnet mega blæsende lørdag begav vi os på tur på Ca-
minoen Haderslev Næs. Vi mødtes ved Halk Kirke, i stiv modvind be-
gav vi os afsted. På turen kom vi forbi Bankel sø, det var her Havør-
nen holdt til da den kom tilbage til vores egn. Vi kom også forbi  præ-
stegården, der lå lidt tilbage trukket fra vejen. Heldigvis havde vi  på 
det sidste stykke medvind. Tilbage ved Halk Kirke drak vi vores med-
bragte kaffe stående i læ bag kirkens mure. 

Stort tillykke til  
Dorte Gram Møller der 12. april bliver 75 år 
Ellen Wraae der 21 april bliver 80 år 
Birgitte Mouritsen der 26. april bliver 75 år 
 
Minna Sørensen  der 25. april har 30 års gilde jubilæum 


