
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. december 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. 

Onsdag 29. november Fredslys    Fredslysgrup. 
Torsdag 7. december Julearrangement   4. gruppe 
Onsdag 10. januar Fødselsdagsgildehal  1. gruppe 
Onsdag  7. februar Gildearrangement  2 gruppe 

Lørdag den 2. december 
Vandretur i Bommerlund Plantage 
Turen starter på den gamle Hærvej, hvor vi møder Torben Øl-
holm, kendt fra Radio Syd. Han fortæller indlevende om den 
gamle Lygtekro, der en gang lå her. Vi går til Bommerlund-
stenen og hører fortællingen om den opskrift, der er grundlaget 
for den velkendte Bommerlund Snaps. 
Videre går turen gennem Paradiset, et udstrakt åbent område med 
flere søer. 
Turleder: Preben Johansen 
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Af Werner Gregersen 
 
 
           

Guldkonfirmation. 
 

I 1968 blev jeg konfirmeret. Jeg tænkte, det 
kunne være sjovt, at mødes næste år med de 
gamle konfirmander, da det der er 50 år siden 
det skete. Jeg tog kontakt med to der også blev 
konfirmeret sammen med mig, det var Inga Pe-
dersen og Anne Marie Mikkelsen. De syntes 
det var en god ide at mødes. Det første møde 
holdt vi hos mig. Vi skulle først starte med at 
finde alle adresserne på hele holdet. Vi var 32 
personer som blev konfirmeret den 25. marts i 
1968. Efter et par timer havde vi næsten alle 
adresser, på nær et par stykker. Vi blev enig 
om, at hjælpe hinanden med at finde de sidste 
adresser næste gang vi skulle mødes hos Inga i 
Aabenraa. Da vi mødtes hos Inga havde vi væ-
ret på jagt efter de sidste, og nu havde vi dem 
alle. Vi snakkede om hvordan dagen skulle gå. 



Tak for blomster og hilsner til min fødselsdag. 
        Hilsen Birgit Andersen.  

 Vi blev enig om at vi skal mødes ved Vojens Kirke, og efter 
en gudstjeneste vil vi tage på Skrydstrup Forsamlingsgård, 
hvor vi skal spise og have nogle gode timer sammen. Anne 
Marie ville lave en indbydelse og vi ville sende konfirmati-
ons billedet med ud, så man lige kunne finde sig selv, og må-
ske genkende nogle af de andre. Efter indbydelsen er sendt 
ud, har vi hørt, at en del af konfirmanderne, er svære at gen-
kende for flere, men det kommer måske når man møder dem 
i virkeligheden. Nu mangler vi kun at få tilmeldinger til ar-
rangementet, vi håber det vil blive bakket op.  
Stafetten går videre til Jonna Mikkelsen 

Tak for vin til vores Kobberbryllup. 
Hilsen Lene og Orla Christensen 

EDC 
Tusinde tak for hjælpen med at bringe EDC reklamer ud. Jeg har en 
bøn til jer: Når I er færdig vil I så sende mig en SMS, så kan jeg give 
besked hos EDC med at vi er færdige, så vi kan få nogle penge ind på 
vores konto. 
Jeg vil også gerne have posen I får reklamerne i,retur, det er meget 
nemmere for mig, næste gang jeg skal dele dem op. 
Gildehilsen 
Werner 
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Runestaven ønsker 
alle vores læser en 

glædelig jul. 
7 

Her var der plads 
til dit indlæg !!!! 
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4. gruppe inviterer til en hyggelig julekomsammen  
 
 

Torsdag den 7. december kl. 19.00 på  
Poulsbjerg aktivitetscenter. 

 
 
 

Vi skal hygge os med lidt fremstilling af juledekora-
tioner, gavemærker, hyggesnak og julesang m.m. 

 
Medbring selv, lys, skål / fad alt det andet har vi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er æbleskiver og glögg denne aften. 

 
 
 

Tilmelding til 4. gruppe senest 1. december  2017 
Lene og Orla  tlf.  28483768 / 28626425 
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Af Birgitte Mouritsen 

Arkivet 
I samarbejde med Sønderjyllands Distrikt tog 4 gildebrødre, Gunvald, 
Birgitte, Lis og Pia den 7. november 2017 til Aalborg for at besøge Ar-
kivet for Aalborg Gilderne. Vi blev varmt modtaget af Robert Madsen, 
Jørgen og Jørgen Orlien. Vi frokost sammen, mens vi planlagde, hvor-
dan vi skulle fordele os ved den påtænkte fremfinding af ridderskjolde 
for Gildebrødre fra Sønderjyllands Distrikt og det tidligere Provincia-
len. Det var for riddere fra 1944 og fremefter. Gildeborgen ligger på 
Rafns Alle 1. 
Arkivet ligger på Skelagergården127 i et fint tempereret kælderlokale 
sammen med Spejdermuseum. 
Vi fandt 305 ridderskjolde med tilknytning til Sønderjylland, fik kaffe 
og udvekslede små gaver. Vi fik ”Jubilæumsskrift 1956-21. januar – 
2006, ”Begivenheder i spredte glimt”. 
Jeg vedhæfter en kopi af ”Genforeningsbillede fra 1920”. 
Vores arkiv har nu til opgave at fordele ridderskjoldene til de respekti-
ve tilbageværende gilder, og ridderskjolde for nedlagte gilder tilbydes 
opbevaret i Arkivet Danmarksgade 8 hos Flemming. 
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Kom og få tændt dit og dine venners 
Fredslys onsdag den 29. november 2017  

Kl. 1900 på  
Povlsbjerg aktivitets center  
Glentevej 39 6500 Vojens. 

Peter Heini Glistrup kommer og fortæller  
Om en rejse til Betlehem. 

 
Tilmelding til Janne  

Senest d. 22-11-2017. 
Email: jannejorgen@bbsyd.dk eller 53482221 


