
Kalenderen 

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. april 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. 

Mandag 24.april  Sct. Georgs Aften  4. gruppe 
Tirsdag 2. maj  Gruppeleder møde  Gilde led. 
Lørdag 20. maj  Gildeudflugt til Horsens 4. gruppe 
Lørdag 10. juni    Juni arrangement   1. gruppe  

 
 

 Lørdag den 29. april. (eftermiddagstur) 
 

Vandretur på Poststien øst for Varnæs. 
Det er flot moræneland med mange udsyn over bakker og hav. Stien går 
overvejende i åbent terræn, og der er mange smukke kig til ådal, enge, 
skovbryn og marker. Ruten kommer igennem Blåkrog med en minde-
sten over maleren Eckersberg. En del af turen går på stranden med ud-
syn til blandt andet Nordals. Denne del af ruten kan fravælges, hvilket 
sparer ca. halvdelen af ruten på 7,3 km. 

Vojens 

Medlemsblad for Sct. Georgs Gildet i Vojens 

Nr. 4 april 2017                34. årgang 

Af Jesper Matthiessen 

Hvad er man? 
Indimellem kan man godt komme lidt i tvivl om, hvad man 
er, når man læser i avisens debatindlæg. Hvem er dansk? Er 
jeg dansker når min farfar blev født i Tyskland og levede sit 
voksne (korte) liv Letland og afsluttede det i Danmark? Er 
det det lille barn der blev adopteret fra Afrika og voksede 
op hos en dansk familie? Er den flygtning der kom hertil 
for 20 år siden, og nu er dansk statsborger bor og har arbej-
de i Danmark? Hvad med den dansker, der som ung rejste 
til Amerika, og nu kommer hjem som pensionist, og taler 
dansk med tydelig amerikansk accent? Hvad med den unge 
pige der pludselig en dag møder op på arbejde med tørklæ-
de om hovedet fordi hun er konverteret til Islam? De har 
alle et dansk pas – er de så danske? Svaret må være måske! 
De som kender til det danske mindretal i Sydsleswig, vil 
vide at hovedparten af dem er mere dansksindede end her-
boende, og de har både tysk pas og identitetskort med på-
tegningen ’Der Inhaber dises Ausweis ist Deutscher’. 
Dansk nationalitet er altså ikke et spørgsmål om etnicitet, 
hudfarve, religion, pas, statsborgerskab eller perfekt sprog. 
Det handler om holdninger til samfundet, kendskab til hi-
storien, at ville Danmark, at respektere ’danske værdier’ og 
så er det selvfølgelig en fordel at forstå og kunne udtrykke 
sig på dansk. For et stykke tid siden var der en udsendelse 
på DR1, hvor bla. en dansk mand, som var modstander af 
indvandring, blev ført sammen med en indvandrer i et af de 
kvarterer som benævnes ghettoer. 



2 

Af Orla Christensen (tekst og foto). 

Naturlaugstur til Haderslev. 
Lørdag den 17. februar var vi 18 friske fra naturlauget der trodsede 
vejret, og gik en tur på godt 8 km på nordsiden af Haderslev Havn. 
Turen førte omkring nogle af de meget smukke bygninger, med det 
nye VUC, og mange nye moderne boliger. Der var lavet en strand, 
som dog kun må bruges til at soppe ved, for over på den anden side af 
fjorden løber vandet ud fra rensnings anlægget. Vi gik 
langs vandet ud af og over den store vej. Her efter 
kom vi ind på et sti anlæg, her var meget vådt. Efter et 
stykke kom vi til Vesterris og gik på den gamle Klein-
bahn . Til sidst drak vi kaffe inde i tørvejr i streetdo-
me.  

 De var sammen på arbejde, sammen med naboer, spiste indvandrerfa-
miliens mad og konverserede på så godt som fejlfrit dansk – begge to.  
Afslutningsvis blev han spurgt om indvandreren opførte sig som dan-
sker – et tøvende ja - og om han havde ændret mening med hensyn til 
indvandring – et klart nej. Han ønskede helt klart at grænsen blev her-
metisk forseglet for at forhindre andre at komme ind i landet. 
For at føje spot til skade konstaterede Folketinget i begyndelsen af 
marts, at det var med bekymring at det konstateres at der er områder i 
Danmark hvor andelen af indvandrere og 2. generations indvandrere 
fra ikke vestlige lande er over 50%. Ingen gør sig den ulejlighed at re-
gistrere deres ’danskhed’. 
Som medlem af Sct. Georgs Gilderne lover vi at gøre vort bedste for: 
at være venlig og forstående over for andre og 
at virke for international forståelse – men det kræver at man gør sig 
den ulejlighed at lære dem at kende for de er alle potentielle medlem-
mer af gilderne uanset oprindelse, race og tro. 

Stafetten går videre til  Oluf Christensen 

Mange tak for opmærksomheden i forbindelse med min  
sygdom.   Werner Gregersen 
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Husk at reservere tid til gildeturen den 20 maj, vi 
skal til Horsens Industri museum. Læs hele program-
met i næste nummer af Runestaven. 
Hilsen 4. gruppe. 
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Sct. Georgs aften. 
 

Mandag den 24. april  2017 kl. 19.00  
i Poulsbjerg aktivitets centret. 

Vi starter med gildehal, hvor der er indsættelse af ny 
kansler og dørherold samt aflæggelse af gildeløftet. 

Uddeling af laugsmidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er efterfølgende kaffe og  hyggeligt samvær. 
 
 

Tilmelding til  Benny tlf. 42808427  
eller mail nimbus@bbsyd.dk 

Senest 18. april 
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Af Lene Christensen 

Naturlaugstur. 
Tur lørdag den 25. marts ved Søgård skov. 
I det fineste vejr for marts måned var vi mødt 24 personer op. Under-
vejs fortalte Troels om skoven med indslag fra Poul bl.a. om Maren. 
En rigtig forårstur, hvor vi så egern, hørte spætten, så følfod og ane-
moner. Halvvejs sagde vi farvel til nogle, imens vi andre forsatte. Da 
vi kom tilbage drak vi vores kaffe. 

Af Orla Christensen 

Gildeting. 
Torsdag den 9. marts var der gildeting i Poulsbjerg aktivitets center, 
hvor vi startede med at spise gullasch suppe, som Laila havde lavet, 
det smagte rigtig godt. Der var god debat under tinget, og vi fik valgt 
en ny kansler,  da Flemming ønskede at stoppe, så velkommen til Jon-
na som ny kansler. Efter kaffen, var der et kort møde i Bodum udval-
get. 

Foto Orla 
Christensen 

Foto Orla 
Christensen 

Kontingent betaling  
 

Betaling af kontingent 600 kr. pr. medlem    
bedes overført 

til konto nr. 2453-0722400380 
Senest den 1. juni 

Ladywalk mandag den 29. maj kl. 18.30 i Haderslev. 
Du kan gå 7 km. Eller 12 km. 

Man støtter hjerteforeningen og PCO-foreningen. 
Det koster 125 kr. at deltage og du får: 

 
En dejlig gåtur og god stemning 

Motion og frisk luft 
En aften kun for kvinder 

Ladywalk T-shirt 
Rygpose med frugt, drikkevare og overraskelser. 

 
Tilbud til gildesøstre og andre interesserede 

Sidste tilmelding Sct. Georgs aften den 24. april til  
Dorte  eller på mail mylli@webspeed.dk eller tlf. 24269631 

5 


