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Annette Bredekjær 

Det er med stor sorg, Gildeledelsen har modtaget meddelelse 

om, at Annette Bredekjær stille er sovet ind i går fredag aften. 

Vi kender hende også som Skrappe, et navn hun fik som 

spejderleder for KFUK Brøndbyvester, et navn hun også selv 

brugte.  

Sit engagement i spejderbevægelsen førte naturligt til, at hun 

blev Gildebroder. Annette var et meget positivt menneske, 

hun var glad og især meget hjælpsom, altid klar til at påtage 

sig en opgave, hvilket vi havde glæde af i Gildet, men det medførte blandt meget andet også til, at 

hun også var aktiv i Brøndbyvester Sogns arbejde, hvor hun lige til det sidste også havde en 

telefonkæde. Vi er mange, der vil savne Skrappe. 

Æret være hendes minde. 

Gildeledelsen  -  8. maj 2021 

 

 

Mette Hansen 

Mettes datter har givet Gildet den triste meddelelse, at Mette døde sidste 

weekend i maj. I april fejrede Mette både sin 103 års fødselsdag og sit 

40 års gildejubilæum. Det er snart mange år siden, at Mette sagde til mig 

’Jamen det var jo slet ikke meningen, at jeg skulle leve så længe’. Jeg 

tror hun tænkte på den gang hun og hendes Holger flyttede fra deres hus 

til det lidt mere praktiske hus ved Brøndbyøster Kirke, hvor hun boede 

til det sidste og klarede sig stort set selv. Hun har levet et langt liv siden 

hun blev født på Lolland og opvokset i kredse, hvor også Kaj Munk 

kom fra. Mette så lyst på tingene og var altid positiv og åben over for 

andre. Hun gjorde en stor indsats i Gildet. Mødte op til arrangementerne 

også spejderløb mm, selvom det til sidst kneb med at stå en post. Men hun mødte op! I mange år 

sagde hun ’jamen jeg har jo ikke været rigtig spejder’. Men det behøvede hun heller ikke for at leve 

op til spejdernes og gildernes idealer. De lå naturligt for hende. Igennem Holger havde hun nok 

også fået tilpas spejderpåvirkning, da han var spejder i hele sit liv – med liv og sjæl!  

Mette og jeg havde en kaktus sammen en ’vandrende pind’ kaldte Mette den. Den fyldte et meget 

stort hjørne af deres stue indtil de flyttede. Jeg fik en aflægger, der voksede godt, så jeg i årenes løb 

kunne give Mette en ny aflægger, når hendes egen ikke ville mere – ”den skal ikke være for lille - 

med den alder jeg har” sagde hun. Når vi mødtes forhørte hun sig altid om, hvordan ’den vandrende 

pind’ havde det. Symbolik eller ej, så døde også vores vandrende pind kaktus nu i foråret. En æra er 

slut for os og for Mette. Vi savner hende, men igennem sit lange liv har hun givet os så meget, at 

hun vil stå i vores erindring i meget lang tid. 

Æret være hendes minde   Nils 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Oversigt over kommende arrangementer 2021 (se også hjemmesiden): 

 

Frilufts-gildehal: 16. juni 2021 (se nedenfor) 

Distriktsgildeting: mandag d. 10. maj 2021 UDSAT til 16. august (se nedenfor) 

Festgildehal 20. august 2021 (se nedenfor) 

Fødselsdagsfest 7. september 2021 

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: krogh@musling.dk  

Indlæg i Word. Standard A4/STÅENDE og uden specielle tekstfelter. Tak. 

Lederen/forsiden i september-nr. skrives venligst af gruppe 4  Nils 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

VESTVOLD-GILDET siger Tillykke til de 3 fødselarer: 

13. juli fylder Grethe 80 

13. august fylder Ulla 75 

20. august fylder Tove 85 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

GILDETING Den 25. maj 2021 

på Rødovregård kl. 1900 
 

 

 

 

Referatet kommer senere, men se hvordan vi 

overholder reglerne mht mundbind. – Og så sad 

vi gruppevis! 
 

 

mailto:krogh@musling.dk
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Indbydelse til Friluftsgildehal 
Så skal vi ses igen til det traditionelle samvær i Hedeland 

Den kendte forlorne skildpadde med sherry, æg og flutes. 

Hertil øl eller vand (inkluderet). 

Gildehal med flag, sange og røg fra bålet, megen fornyet snak, hyggeligt samvær og måske toner 

fra nattergale. Løfter om den kommende sommer til os alle. 

Onsdag d. 16. juni 2021 i ”Naturhytten” Herredsfogedvej 25 Roskilde (Krak side 163) 

Fællesspisning kl. 18.00, Gildehal kl. 19.30 og fri sang og tale bagefter. 

En aften, vi alle trænger til at genopleve. Og I får kaffe med tilbehør undervejs! 

Tilmelding senest onsdag d. 9. juni til DGK Jørgen Lauterbach 

Dsl402366@vip.cybercity.dk eller mob. 21604672 gerne gilde- eller gruppevis 

Mvh. Mogens, Distriktsgildeledelsen 

Tilføjelse: 

I år kan vores distrikt fejre 25 års jubilæum. Det vil vi markere på friluftsgildehallen den 16. 

juni kl. 18 i Hedeland. Mogens har fundet en foredragsholder, der, som han skriver, vil causere over 

ulve- og spejdertid, så aftenen bliver en lille tur ned ad memory lane. 

Og så giver distriktet aftenens traktement i form af den traditionelle forloren skildpadde med 

sherry og hårdkogte æg og herudover en dessert. Så der er ingen betaling. Vi håber, at se så 

mange af Jer som muligt.      Med gildehilsen         Jørgen, DGK 

 
 

 

 

Roskilde Hedebo Distriktsgilde 

Indkaldelse til Distriktsgildeting 

Mandag den 16. august 2021 Kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter. 

Poppelalle 12, 2630 Taastrup 
  

Dagsorden: 

   Punkt:  

       1            Valg af dirigent og protokolfører/referent.  

       2            Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

       3            Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

       4            Behandling af indkomne forslag. 

                      Ændringer at vedtægter: 

                     § 2. Distriktet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og dets sammensætning og 

arbejdsgrundlag er indeholdt i § 7 b. 

                    Distriktsgildeledelsen består af 5 medlemmer:   ændres til 3 medlemmer 

                    Distriktets Internationale Sekretær (DIS)  Udgår af ledelsen 

                    Distriktets Uddannelses Sekretær (DUS).  Udgår af ledelsen 

                 Genvalg kan finde sted. Dog tilstræbes det, at et gildeledelsesmedlem ikke uafbrudt, kan bestride den 

samme funktion i mere end 6 år. 

                   Under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledelser, kan en gildebror på samme tid beklæde 

mere end en ledelsespost. 

                   § 4 b. Valg af medlemmer til naturlauget Udgår 

       5          Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent. 

Distriktsgildeledelsen foreslår, at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,- under henvisning til det lave 

aktivitetsniveau i 2020. 

    6 A Valg af DGM   

mailto:Dsl402366@vip.cybercity.dk
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  B Valg af DGK   

 C Valg af DGS  

 D Valg af international sekretær ( DIS )  

 E Valg af uddannelsessekretær ( DUS) 

       7 A Valg af suppleant for DGM  

 B Valg af suppleant for DGK  

             C Valg af suppleant for DGS 

       8 Valg af revisorer og suppleanter. 

       9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:  

 A Valg til ridderudvalget 

      10 Eventuelt.       

Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt inden den 15. april 2021 til distriktsgilde-

mesteren. 

Distriktsgildeledelsen 

P.S. Distriktets nugældende vedtægter kan ses på www.rohedi.dk 

Vedtægter for Sct. Georgs gilderne i Danmark kan downloades fra: https://sct-georg.dk/medlemsomraade/    -     

Kræver login jf. bladet Sct. Georg. 

 

 

 

 

Fest Gilde Hal 
                   Fredag den 20. august  

 

            her starter vi op med gildeaktiviteterne for den kommende sæson, 

                efter at have ”ligget brak”, mere eller mindre, i halv-andet år. 

        Aftenen vil byde på forhal, gildehal, spisning, sange og lidt spas!   

                Vi lader høre fra os om det praktiske: tider, sted, tilmelding, 

                          m.v., først i august…..   rigtig god sommer…..   

                                                                                               Gruppe 2. 

 

 

 

 

 

Referater 

GRUPPE 1: maj møde. 

Vores sidste gr. møde inden sommerferien blev holdt hos Preben. 

Han havde lavet en lækker 3 retters menu til os. 

Vi hyggede os, og fik lavet nye mødedatoer for 2021-2022. 

Vi fik også talt lidt om oktober-gildehallen, som gr. 1 står for. 

Hilsen Lilli 

 

http://www.rohedi.dk/
https://sct-georg.dk/medlemsomraade/
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GRUPPEMØDE – GRUPPE 3: 20. maj blev en tur ud i 

naturen på Vestegnen. Det blev dog kortet lidt ned, da 

vi kun fandt én kæmpe – nemlig ’Sovende Louis’ – der 

har gemt sig ved Hjertestien tæt på indgangen til 

Avartas Fodbold Stadion på Korsdalsvej i Rødovre. Vi 

fandt ham og næsten alle kom op til ham på bakken. 

Margit holdt vagt ved foden af bakken.   

Herefter kørte vi til Birthe , hvor hun serverede lækker 

frokost. Vi fik snakket og afsluttet et noget kort Gildeår. 

Vi siger tak til Birthe for et dejligt arrangement. Nils 

 

 

 

 

 

GRUPPE 4 -GRUPPEMØDE D. 11.5.21 

 

Vi mødte alle glade op efter de mange måneders pause. 

Ulla havde lavet en ny kylling i karry ret med salat og is til dessert. Mums! 

Og jeg skal da love for at snakken gik, der var jo meget at indhente. Heldigvis er ingen af os ramt af 

corona. Jørgen havde fabrikeret en ny mødeliste, som vi fik diskuteret og rykket lidt rundt på. 

Emnet ligger stadig ikke fast, så vi må selv finde ud af, hvad vi har lyst til at fortælle om. Selvom vi 

ikke havde et emne denne gang, fløj tiden afsted. 

Dagens overraskelse kom Jørgen med, da han inviterede på Kineser restaurant i anledning af sin 85 

års fødselsdag sidste år, hvor det ikke var muligt at fejre nogen ting. Så det bragte stor glæde i 

gruppen. 

Til slut takkede vi Ulla/Kurt for en meget hyggelig eftermiddag. 

Ref. Inge A. 

 

 

*Gildeledelsen meddeler, at de har modtaget udmeldelse fra Inger Petersen pr. 29.5. 

 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens juni nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. september 2021. 

 

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside: www.vestvold.dk  
På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten. 

Vi henviser også til distriktets hjemmeside:  www.rohedi.dk  
 

Gildemester: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 2942 5850 

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.:2762 0524 

G. skatmester: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802 

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1435/ krogh@musling.dk 

http://www.vestvold.dk/
http://www.rohedi.dk/
mailto:krogh@musling.dk

