
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. februar 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. 

Tirsdag 7. februar Gilde arrangement  1. gruppe 
Torsdag 9. februar Distriktsgilderådsmøde  Distriktet 
Torsdag 9. marts  Gildeting    3. gruppe 
Mandag 24.april  Sct. Georgs Aften  4. gruppe 
Lørdag 20. maj  Gildeudflugt   4. gruppe 
9-10. juni 2017   Juni arrangement   1. gruppe  

 
Lørdag den 25. februar (eftermiddagstur) 
Vintertur langs Nordsiden af Haderslev Fjord 
Vi starter vores tur i bunden af Haderslev Fjord, går langs med det 
gamle havneanlæg som nu er ændret til moderne beboelses bygge-
ri. Vi kommer forbi et af Haderslevs nye vartegn, den nye Street 
Dom. Vi fortsætter vores tur langs med fjorden med udsigt til Sta-
rup Hede og Starup Kirke. Vi går på noget af den gamle Klein Ba-
ne, igennem skov og retur langs med et å løb inden vi igen kom-
mer ned til Fjorden og følger den retur. 
Turen er ca. 6 km. 
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Af Jørgen Christensen 

Multikulturelt Danmark – naivitet eller en 
valgt blindhed ? 
Hvordan er vi nået til, at det er pinligt, hvis nogen ud-
trykker stolthed over Danmark, dansk kultur og danske 
værdier – det sidste fører nemt til betegnelsen racist m.m.  
Medierne, har formået at skabe en jantelovsstemning 
mod alt traditionelt dansk, og mod det faktum at hele vort 
samfund bygger på kristne livsanskuelser og værdier.  
Engang havde vi et samfund, hvor målsætningen var at 
skabe tryghed og ligeværdige muligheder for alle, hvor 
begærlighed og åger var ilde set, hvor en aftale var en 
aftale – også selv om den ikke var på skrift – hvor man 
kunne stole på myndighederne og hinanden, ligesom det 
var en selvfølge at pligten og retten var hinandens følge-
svende. 
Forudsætningen for et sådan samfunds beståen er en be-
folkning, der værdsætter og respekterer sine medmenne-
sker, vore fælles værdier og livs anskuelser, - hvor kor-
ruption ikke tolereres, - hvor en fri presse og ytringsfri-
hed er en selvfølge sammen med tanke og tros-frihed.  
Et samfund vi burde være stolte af at tilhøre og arbejde 
for at bevare, men ”menings eliten”  de politisk korrekte 
ønsker et multikulturelt samfund og er total blinde for de 
negative konsekvenser heraf. 
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Mange migranter/asylansøgere er kommet til hele Europa og en del 
har søgt – og fået – asyl her i Danmark. Blandt dem er der, desværre, 
en del, som på alle måder er imod vores samfund, demokratiet, lige-
retten, ytringsfriheden og hele vor kristne kultur. Disse mennesker 
og deres hadefulde imamer er en belastning for samfundet og burde 
udvises – selvom ”asyl- industrien” fortæller os om fordelene ved 
multikulturelle samfund. Virkelighedens ”multikulturelle” samfund 
synes ikke særlig attraktive – Libanon står ikke, for mig, som noget 
attraktivt samfund og jeg kan ikke finde et eneste demokratisk sam-
fund blandt muslimske lande, hvor, selv  - basale -, menneskerettig-
heder og ligeret for begge køn er normen. Fuld forståeligt at mange 
flygter fra sådanne forhold. 
Noget andet jeg derimod ikke kan acceptere er den politiske korrekt-
hed, der medfører at man, i skoler og på institutioner, afskaffer al-
mindelig dansk levevis, danske skikke og traditioner ligesom der 
arbejdes på at forbyde alle tegn på at vi er et samfund bygget på  
kristendommen og dens værdier, samtidig med at vi  tillader;  ma-
skering, parallel samfund,  had prædikanter og på alle måder pålæg-
ges at tilpasse os selv og samfundet efter disse menneskers ødelæg-
gende krav   Fortsættes linjen med at afskaffe / forbyde danske vær-
dier og traditioner for at tækkes den politiske korrekthed og en stadig 
større gruppe migranter, ender vi i fornægtelse af fortiden – og et 
folk uden fortid er et folk uden fremtid. 
Vi skal holde fast i vores fælles fortid, vedkende os den kristne arv, 
bevare demokratiet og den ligeværdige respekt for hinanden og livet. 
Derfor er troen på det velfungerende multikulturelle samfund intet 
andet end teoretisk naivitet, der – mig bekendt -  ikke fungerer noget 
sted.     
De ”migranter” der ikke bryder sig om:  Vort land, vores levevis, 
ikke anerkender demokrati eller er imod andre forhold i Danmark, 
har den demokratiske ret. frit at forlade vort land. 
 
Jørgen Christensen 
 
Stafetten går videre til Gunvald Mouritsen.  

Af Birgitte Mouritsen 
Beretning fra GIM 
Jeg har været til 3 møder som GIM for at planlægge Fellowshipaften i 
SE ARENA i Vojens. Fredslyset blev leveret i Hammelev ved Sils. Vi 
var en flok ude ved motorvejen for at modtage fredslyset, som Else 
Sudergaard leverede, og som Per Thorsted bragte til Gråsten. Derefter 
drak vi kaffe hjemme hos Nils. Vi er alle bekymrede for at transportere 
åben ild i privatbil. 

Af Birgitte Mouritsen 
Beretning fra Arkivgruppen 
Flemming og Birgitte har grovsorteret indleveringer til arkivet. Vi hav-
de gode hjælpere til flytningen fra Danmarksgade 6 til 8. Her er stadig 
arkiveringsopgaver nok og fin plads, men det ville lette vores arbejde, 
om vi havde internetadgang til ARKIBAS-arkiveringssystemet. 
De ca. 800 foto ligger nu tilgængelige på www.arkiv.dk, Lokalhisto-
risk Arkiv for Vojens. 
I vil støde på følgende ordlyd: ”Serie på 25 stk. foto, øvrige kan ses 
digitalt på arkivet i Danmarksgade 16. Vi har originalfoto fordelt på 4 
fotomapper med årstal og personer. 
Vi forsøger at finde ældre foto til at indrykke i Runestaven, når der er 
plads. Vi deltager i møder, som Distriktet holder. 
Tak til Werner, som fandt et lokale til os, så vi kunne forsøge at lave 
en udstilling i vinduerne på Vestergade hos Mr. Holmberg. Efter 1 må-
ned blev lokalet lejet ud, så måtte vi flytte udstillingen til Schønings 
butiksvindue også i Vestergade. ”Husker du din spejdertid? Bliv gilde-
bror! Vi har fået mangen en god snak om gildearbejdet, tomme butik-
ker i Vestergade og nedbrydning af bygninger i Vojens gamle kommu-
ne, nu senest Gildehuset, som er i høring indtil marts, Danmarksgade 
6. 
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HUSK beretninger til næste 
nummer. 



Af Laila Bossen 
Fødselsdags gilde hal d. 11/01-2017. 

Ved denne fødselsdags gilde hal blev Oluf optaget som væbner, han 
gav et fyldest gørende svar på spørgsmålet ang. samvittighed. 
Erhard holdt gildemester tale som var rigtig god. Syntes det er en rigtig 
god ide at lade gilde brødre holde denne tale. Yvonne holdt 5 min Sct. 
Georg og Janne læste gildeloven. 
Efter gildehallen fik vi et godt foredrag af Kaj Ross-Hansens tid som 
flyver præst og sogne præst. Han var meget glad for at vi sang, for som 
han fortalte sang de meget i hans hjem. Han fortalte om hvordan han 
kom til at gå med et hjul en hel uge, bare fordi han troede at han havde 
glemt at tage jagerens landings hjul ned. 
Kaj fortalte også om de trange kår som han havde i sin barndom, men 
de fik dog altid to retter mad undtagen om fredag, der fik de kun en ret, 
og dagens højde punkt var et stykke ”bum”, for som hans mor sagde 
skulle der ikke ruttes med de penge som man havde. Kaj blev nogle 
gange sendt ned for at købe sukker, der begik han sit livs største fejl, 
han tog et stykke ”bum” uden at betale for det, så hans mor kaldte ham 
en synde og hvad skulle der dog blive af Kaj. Så kom Kaj til flyvestati-
onen i Skrydstrup, hvor han til sidst fungerede som flyver præst og 
sogne præst. Engang da de var på mission var der er oberst som ikke 
behandlede de udsendte soldater godt, der måtte Kaj lige tage affær for 
som præst var han på lige fod med obersten. 
Vi sluttede af med hjemmebagt boller og dejlig lagkage. 
Tak til gruppe 2 for et godt arrangement. 
Dette var ordene fra mig Laila. 
 

Foto Orla Christensen. 
Esthers fine lagkage til fødselsdagsgilehallden. 
Og Kaj Ross-hansen. 10 3 
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Af  Janne Heiberg 

2. gruppes årsberetning  2016 
Vi har i dette år haft 4 gruppemøder og 2 ture. 
De fire gruppemøder har vi brugt til planlægning af aktiviteter. 
Vi har været på Koldinghus for at se en udstilling af Farberge, det var 
en rigtig god tur. 
En anden tur gik til Noldemuseet i Tyskland her, så vi en film om 
Emil Nolde og hans liv samt en rigtig god udstilling af hans værker. 
En dejlig dag med godt vejr og spisning i det fri sidst i oktober. 

 

Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden  i forbindelse med min 60 
års fødselsdag. Yvonne 

Af Orla Christensen 
Årsmøde i Naturlaug Sønderjylland. 

 
Vi mødtes i Felsted syd for Aabenraa, hvor vi mødtes ved Damms 
gård, der er bibliotek og forenings hus i Felsted. Vi startede med at kø-
re næsten til Gråsten, hvor vi gik en frisk tur ved de 3 søer, Margrethe 
sø, Benedikte sø og Anne Marie sø (prinsessesøerne). Efter godt 4 km 
tog vi til Felsted, hvor vi holdte årsmøde. Troels Olesen fra Aabenraa 
gildet fremlagde årets gang med ture og viste billeder fra de forskellige 
ture. Jeg fremlagde årets regnskab med en fint overskud. Efter årsmø-
det fik vi frokost og kaffe, inden vi kørte hjem igen ved 4 tiden. 

Foto 
Orla Christensen 
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Af Jesper Matthiessen. 
Beretning fra gruppe 1:  

Da alle 6 i gruppen ikke mere er arbejdsramte, har vi valgt at mødes 
ved frokosttid de 5 gange og 1 gang med en heldagstur til Tydal, da der 
var stemning for at lave en gildeudflugt i juni 2017, hvilket krævede 
inspektion af forholdene. Møderne er gået med konstituering og valg af 
aktiviteter, planlægning af arrangementer og en tur på keglebanen i 
Hammelev. Gruppen står for næste gildearrangement ved Vojens 
Fjernvarme 7. februar. 

Af Jesper Matthiessen. 
Distriktsgildejuletur til Hamborg. 

 
47 gildebrødre mødtes mandag morgen kl. 8 i Kruså. Der var ellers 
kun reserveret 40 pladser til os, men de blev hurtigt udsolgt så der blev 
skaffet ekstra 10 pladser. Sygdom fældede de 3 sidste. Med bus blev vi 
kørt til Hamborg rådhus, som vi beså med en tysktalende guide. Det 
blev bygget i Hamborgs storhedstid og stod færdigt i 1896 og ville væ-
re ubetaleligt at skulle efterligne i dag f.eks. med teaktræsdøre med 
indlagte monogrammer i guld, sølv, rav, ædelsten og elfenben, vægbe-
klædninger af præget læder, udskåret egetræ, gobeliner og lignende. 
Under 2. verdenskrig blev Hamborg nærmest jævnet med jorden, men 
rådhuset slap med en bombe i tårnet og en forsager foran hovedindgan-
gen, hvorfor alt i dag står næsten som det blev bygget. Der er næsten 
600 sale og værelser i bygningen. Det var så tid til at gå på julemarked 
indtil vi skulle køre til den danske sømandskirke for at indtage gløgg 
og æbleskiver. Sidste punkt var julekoncert i den nærliggende St. Mi-
chaelis kirken med Sønderjysk Pigekor (bla. Lucia-optog), Caroline 
Henderson og et par lokale ensembler. På hjemturen i bussen var der 
sandwichers og en opfordring fra deltagerne til at gentage turen næste 
år. 
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N.B. Husk der er en ny tur til Polen med distriktet i maj. 
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Husk at forslag til Gildeting den 9. marts 2017 skal være indkommen-
de til Gildeledelsen senest den 1. februar 2017.   

             

 Pers Awten 2017. 
 

Tirsdag den 21/2 kl.19.00   
på Emmerlev Klev 

 båltaler Claus Melby  
Var det ikke noget at være med til en Bikeaften på Emmerlev Klev? 
Pers Awten er en spændende tradition her på vestkysten. Det var noget 
man gjorde for at sende en hilsen til de hvalfangere, der var på vej til 
Grønland. 
Claus Melby fra vadehavscentret vil holde båltalen. Det er koldt, men 
tag godt med varmt tøj på, så er det til at holde ud her ude ved havet. 
Efter bålet kører vi til Hohenwarte, hvor der er hyggelig samvær og 
Claus Melby vil tale om Vadehavet 2017. Der er dejlig varm kaffe og 
en farisær til de, der ønsker det. 
Der er ingen tilmelding. Kom blot og få en spændende aften. 
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HUSKER DU, lidt fra arkivet. 
År 2000   

 
Gildebrødre arrangerer Sct. Georgs Løb på Skovbyrin-
gen 
 
Serie med 24 billeder kan ses digitalt på arkivet. 
Navne på gildebrødre: 
Dorte Gram Møller 
Jesper Matthiessen 
Lotte Hansen 
Aase Raahauge Larsen 
Edith Nielsen 
Laila Bossen 
Jens Carl Volt 
Erich Drud 
Tove og Nils Christensen 
Sonja og Henning Hansen 
Gudrun Sørensen 
Birgitte og Gunvald Mouritsen 
Alice og Erhard Jahns 

Patruljeleder Johannes Elneff fra 
Bevtoft 
Patruljeleder Jørgen Larsen 
Distriktsgildemester Chresten Gorm 
Eriksen 
Lene Eriksen 
Lars Eriksen 
Bongotromme overrækkes  
til den vindende patrulje 
Uddeling af Laugsmidler 
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Indkaldelse til Distriktsgilderådsmøde 
 
Alle gildeledelsesmedlemmer og øvrige interesserede gildebrødre invi-
teres hermed til Distriktsgilderådsmøde: 

 
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 

i Frøslevlejren, Barak W7, Lejrvej 85, 6330 Padborg 
 

Ny dagsorden 
Velkomst ved DGM 
Nyt fra Distriktsforum 2017 
Landsgildeting *) 
Forslag til nye vedtægter for Sct. Georgs Gilderne i Danmark 
Gildeaktiviteter ved Spejdernes lejr 2017 

HOTELT 
Turistinformation 

Nyt fra tur-udvalget 
Andre kommende arrangementer 
Grænsetræf 
PR-udvalg 
Nyt fra gilderne i Sønderjyllands Distrikt 
Evt. 

 
*) Har vi kandidater i Sønderjyllands Distrikt til ledelsesposter i lands-
gildet? 

På gensyn i Frøslev 
 

Med gildehilsen 
Distriktsgildeledelsen 

Peter, Hans Henrik, Inger, Lis og Pia 

 
Tilmelding til Inger Pfingsten: Inger_Pfingsten@skoleforeningen.de 

senest 2. februar 2017 
Kaffe/te og pålægsmad kan bestilles hos Inger Pfingsten ved tilmelding. 

Øl og vand kan købes 


