
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. marts 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. 

Torsdag 9. marts  Gildeting    3. gruppe 
Mandag 24.april  Sct. Georgs Aften  4. gruppe 
Lørdag 20. maj  Gildeudflugt   4. gruppe 
Lørdag 10. juni    Juni arrangement   1. gruppe  

 
 

Lørdag den 25. marts (eftermiddagstur) 
Vandretur i Søgård skov. 
Søgård skov er afvekslende i sin bevoksning og sit terræn, og den 
ligger omkranset af enge, marker, Søgård sø, Søgård slot og Søgård 
by. Mod nord går vi højt på en randmoræne og kan se ud over enge-
ne og Bjerndrup Mølleå, og den smukke tur langs søen krydres af 
søfuglenes aktivitet. Skoven rummer mange historiske fortællinger 
og steder. Vi planlægger en tur på 4,5 km, som forlænges med en 
sydlig rute på ca. 3,5 km. 

Nils Christensen fylder 28. marts 75 år, vi ønsker tillykke. 

Vojens 
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Af Orla Christensen 

Modig eller bare frisk.  
 
 
På den sidste naturlaugs tur jeg var ude at gå, kom jeg til 
at snakke med en gildebror fra Haderslev. Hun fortalte om 
hendes barnebarn, der er spejder, var ved at tage et mærke 
for at sove ude et år. Jeg kom til at tænke det, var egentligt 
meget frisk, og det må da på mange måder være sundt og 
lidt hyggeligt.  Man kan fornemme de meget varierede 
årstider vi har i Danmark, både hvad angår lys, tempera-
tur, fugtighed og lyde. Dagslængden variere jo mange ti-
mer i årets løb til forskel. Om vinteren skal man jo næsten 
bruge en lommelygte for at finde sit sovested, mens man 
om sommeren, har vor Herre til at lyse op, når man lige 
skal have et kapitel inden man skal sove. Her kan det lige 
blive et problem med alle de myg, der nogle steder kan 
være en ret heftigt plage. I dag med moderne soveposer er 
temperaturen ikke mere noget problem, og et godt under-
lag, så man ikke får kulden op nedefra, så skulle det være 
muligt at redde sig en god nattesøvn.  Man skal sørge for 
at man ligger i læ og ly for blæst og regn, enten i et godt 
telt, en shelter, eller lignede. Når det kommer til lyde, så 
er der jo mange om natten. 
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Af Yvonne Gregersen 
Tirsdag den 21. februar var Alice og jeg sammen med ca 150 andre 
kørt til Pers Awten i Emmelevklev, hvor aftenen startede med bål og 
båltale af Claus Melby fra Vadehavs centret. Claus Melby fortalte om 
de gamle hvalfanger både, som der havde været mange af i området og 
om traditionen med at tænde bål som en hilsen til mandskaberne når 
de tog på langfart. 
Efter bålet kørte vi til Hohwart hvor der var kaffebord med boller og 
kringle samt en farisær, svarende til en irsk kaffe bare med rom. Her 
fortalte Claus Melby om det nye Vadehavscenter og om nationalpark 
Vadehavet som er kommet på UNESCO verdens arvs liste. 
Vi fik også fortalt to små Sønderjyske historier og sunget flere sange 
der var tilknyttet området. 
 
 

Foto. Birgitte Mouritsen 

 En Kat der går forbi, en hund der gør, en bil der køre forbi, en mus der 
pusler, eller bare regn der drypper flittigt. Men noget af det bedste, må 
være nu om foråret, når man bliver vækket af en smuk koncert af fug-
lesang. Men måske kunne det være rart om koncerten, kunne starte et 
par timer senere i weekenderne. Og husk, det er jo ikke kun noget for 
unge, vi der er begyndt at få de fine erfaringsstriber i håret (gråt hår), 
kan også nyde det at sove ude. Men jeg gør det nu ikke selv, men har 
en kollega der praktisere denne udendørs foretagen. 

Stafetten går videre til Jesper Matthiessen 
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Af Erhard Jahns 

 Bodum 2017 Hærværk - Udlejning - Klargøring  
Hærværk: I slutningen af 2016 blev jeg kontaktet af Nils Christensen 
hvis vej førte forbi Bodum Lejrplads efter besøg i Aabenraa. Han kun-
ne se at ruden ind til depotrummet i sovehytten var blevet smadret. 
Med en lettere irritation fik jeg isat en anden rude. I januar 2017 bliver 
jeg kontaktet af Sønderjyllands Politi. Herfra fik jeg en forespørgsel 
om de kunne låne pladsen i foråret 2017, og kun pladsen. Vi snakker 
lidt frem og tilbage og jeg nævner den ituslåede rude. Vi aftaler, at de 
kan låne pladsen på givne datoer mod at de laver lidt "reklame" udad-
til. Fra beboerne i Bodum har jeg efterfølgende fået at vide, at lejr-
pladsen ind i mellem besøges af Politiet.  
Udlejning 2017: Hvis lejeaftalerne kommer tilbage i underskrevet til-
stand, har vi allerede udlejet fra d. 5/5-17. Efterfølgende d. 20/5-17 og 
d. 7/6-17.  
Klargøring: Efter Gildeting, syntes jeg, at vi i Bodum udvalget skal 
finde sammen, så vi kan aftale hvornår vi kan og skal starte. Datoen 
for de første gæster kender vi.  
 

Af Yvonne Gregersen 

Besøg på Vojens fjernvarme central 
Vi blev modtaget at Arne Holm som fortalte os om Vojens fjernvarme 
central og baggrunden for at omstille en del af driften til solceller. Vi 
så hvordan den store lagune til overskuds varme var blevet lavet. Bag-
efter var vi nede i kedelrummet. Det var også meningen at vi skulle 
have været en tur ud til lagunen og Pumpehuset, men da det var mørkt 
pga. årstiden ville vi ikke kunne se noget derude så det blev opgivet. 
Efter besøget på fjernvarmecentralen kørte vi til spejderhuset hvor der 
var kaffebord og vi fik sunget en del af vinterens sange. 
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Vojens den 18. februar 2017 

 
Der indkaldes herved til 

ordinært gildeting 
Torsdag den 9. marts 2017 

kl. 18:00 
 

Povlsbjerg aktivitetscenter 
 

Vi starter med at spise sammen 
3. gruppe arrangerer 
Tilmelding til spisning 
senest den 1. marts 

til 
 

Birgit Andersen 
Vojens6@gmail.com 

 
Tlf. 29 63 89 75  
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Af Erhard Jahns 

 Bodum Lejrplads 2016 beretning  
Bodum Lejrplads har i løbet af 2016 været lejet ud 12 gange, mod ca. 24 
udlejninger i den foregående sæson 2015. Af større grupper skal nævnes 
Fjordskolen med 120 personer og Sundeved Efterskole med 159 personer. 
De øvrige udlejninger har været overnatninger i små grupper samt dags-
ophold. Indtjeningen har desværre ikke kunne stå mål med det budgettere-
de. Som noget nyt, har vi fået indført at pladsen skal afleveres personligt. 
Det vil sige, at ca. en time før afrejse bliver jeg kontaktet, så jeg sammen 
med lejer kan gennemgå pladsen. Det har ikke kun den fordel at 
elaflæsning og oprydning altid er ok, men også den personlige kontakt 
mellem lejer og udlejer. Inden sæsonstart blev der gjort godt og grundigt 
rent, og der blev gasset for muldvarpe. Fliserne foran sovehytten blev lagt 
om, og i slutning af sommeren blev der samlet sten. Vi har igennem Ben-
ny fået anskaffet en havetraktor med plæneklipper. Den er absolut en stor 
hjælp i det daglige. Efter et service eftersyn, - blev efterfølgende remme, 
batteri og knive udskiftet. Nu er den klar til en ny sæson. Vi har fra flere 
sider fået stor ros, for at græsset har været slået. Flemming og Alice har 
igennem året hjulpet med græsslåning, det skal de have en stor tak for. De 
træ statuer som stod ved indgangen er alle væk. Jesper er gået igang med 
at restaurere den store "totempæl", som i løbet af 2017 måske kan genop-
sættes. Herefter må vi se om vi kan redde de sidste figurer. Til at løfte alle 
de opgaver, var det dejligt at have nogle aktive hjælpere og et Bodum-
udvalg i ryggen.  

Bemærk at juni arrangementet er blevet ændret 
til kun at være den 10.juni 
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GILDEMØDE  ONSDAG D. 8 MARTS KL 19.00 
 
Invitation til alle gildebrødre i Haderslev med ledsa-
gere. 
 
Vi mødes i Domkirken hvor Christa Hansen har lo-
vet at fortælle om Domkirken og Reformationen, 
især her i Haderslev 
Christa Hansen har som ingen anden fingeren på 
pulsen hvad angår reformationsjubilæet og reforma-
tionen generelt. 
Vi kan glæde os til at opleve den smukke Domkirke 
ved aftenstid. 
Derefter går vi ned i gildelokalerne til hyggeligt 
samvær. Og taler om vores indtryk. 
 
Mange gildehilsner Gruppe 3 , 3die Gilde 
Tilmelding : Fredag d. 3 marts  
 

Til : mbe@janot.dk 

       lissihouman@gmail.com 

Gælder også for Vojens gildet. 


