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En anden generation . . .  

Der rider en konge i sol og i blæst 

igennem sit arvede rige. 

Og blomsterne flyver mod ham og hans hest 

fra by og fra bondemands dige. 

De nikker fra sadlen, de fylder hans favn – 

og lægger uvisneligt grønt om hans navn. 

 

Når red vel en herre så smilende tryg 

igennem de skiftende dage! 

Hans sind – det var følsomt. Men rank var han ryg. 

Og stolt kan han se sig tilbage. 

Hans gerning var ikke en leg, men et værk. 

Og viljen, der bar det, var trofast og stærk. 

 

 

Fortsætter:         

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET 
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Og dybt ind i sagaen red han den dag, 

da landet mod sønder var vundet, 

da friheden løste for sange og flag, 

hvis flugt gennem slægter var bundet. 

Da takked vi stille, da følte vi hedt, 

hvor kongen og folket – hvor Danmark var et! 

Man spurgte mig ude: Hvor vover vel han, 

en hersker, at færdes så ene? 

Jeg svared dem: Han er vor frieste mand – 

dog rider han aldrig alene. 

Han skærmes blot ikke af vælde og magt. 

Om kongen af Danmark står hjerterne vagt! 

Hans Hartvig Seedorf Pedersen:  

Der rider en konge – Christian X af Danmark (1944) 

 

 

                     

 

 

Kære Gildebrødre  

1000 tak for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum.  

Tak for de meget smukke orkideer og vine.  

Ja, hvor dog tiden iler.  

Med venlig hilsen  

Tove Nielsen  

 



 

 

 

 

   Roskilde Hedebo   
   FriluftsGildehal   

 

Mandag den 11. juni 2018 i ” Naturhytten i Hedeland” 

Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163) 

Først vil der være fællesspisning kl. 18:00, hvor der vil blive serveret 

forloren skildpadde med brød og sherry, inkl. øl eller vand. 

Gildehal kl. ca. 19.00 

Efter gildehallen vil der blive serveret kaffe med tilbehør. 

Bjørn Christensen fra Himmelekspressen, vil komme og 

holde et foredrag. 

 

Himmelekspressen er et herberg for hjemløse mænd, som tilbyder et 

gratis ophold og overnatning med morgen- og aftensmad for beboerne. 

Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, 

ulønnet arbejdskraft. Herberget blev indviet i 1952  

Prisen for dette arrangement er: 50 kr. pr. person 

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. juni 2018 til 

Esther Kjæreby Pedersen, tlf. 43 99 27 94 / 20 94 27 94 

eller   mail: esther@kjaereby.dk 
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55 år 

VESTVOLD-GILDETS fødselsdag 

Tirsdag den 4. september kl. 19-21.30 

  

VESTVOLD-GILDET bliver 55 år. 

I den anledning indbydes I til fødselsdagsfest på Rødovregård. 

Under festlige former vil vi uddele Fødselsdagsprisen, samt 

gaver til spejdergrupper og donationer til Humanitære formål.  

Festlauget vil sørge for en dejlig buffet med øl, vin og vand, 

og vi runder af med kaffe. 

Pris 40 kr. 

Tilmelding:  

Gruppevis senest den 27. august til Ulla 23 63 72 31 

 

På festlaugets vegne Ulla 
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Birgitte Hansen 
Vi mistede Birgitte torsdag d. 17. maj 2018. Efter meget kort tids 

sygdom. Det bliver et kæmpe stort savn at undvære Birgitte. 

Birgitte indeholdt alle de bedste ting fra spejder- og gildelivet. Birgitte 

stillede altid gerne op, var en god ven og kammerat. 

Vi vil altid huske Birgitte for hendes humør og hjælpsomhed og samvær 

på forskellige lejre og ture. 

Birgitte nåede til nytårsgildehallen at få jubilæumsnålen for 25 års 

medlemskab af gildet. 

Æret være Birgittes minde.            / Bodil                                                    
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⦿ 

Fra gildets 50 års jubilæum i 2013 

Fra NytårsGildeHallen 2018 



 

 

Ulveløbet i Brøndbyskoven 6. maj 

Det var igen et vellykket Ulveløb i Brøndbyskoven med et fantastisk 

godt vejr. Der var omkring 65 børn og en god portion ledere. Det er dog 

ved at være svært at besætte poster og andre opgaver med gildebrødre. 

Med god hjælp fra fremmødte ledere, lykkedes det dog at besætte poster, 

grill mv.  
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Skovtur – ud på det blå 
Tirsdag d. 15. maj var vi på skovtur ud i det blå. 

Vi mødtes som sædvanlig ved Viften i Rødovre, hvor vi med bus kørte 

til Bådfarten ved Bagsværd sø. 

Det var både en skovtur, og så var det også en markering af Prebens 75 

års fødselsdag. Preben havde en morskabskonto, som han havde trukket 

fra og sponsoreret selve sejladsen.  

Vejret var fantastisk og vi råbte hurra for Preben flere gange på båden. 

Vel ankommet tilbage til Start spiste vi vore medbragte madpakker. 

Hertil kunne vi nyde noget en enkelt, der var sponsoreret af spejder-

lauget. 

Som dessert overraskede Preben endnu en gang. Han gik hen til isboden 

og købte is til alle. En speciel is i bægre lavet af en lille isfabrik. Isen var 

ganske lækker. 

Herefter kom bussen og kørte os til Herstedhøje, hvor vi havde lejet et af 

de overdækkede bålsteder. Leo havde sørget for specielle sanghæfter og 

svensk birkebrænde. Her nød vi kaffen og de medbragte kager. 

Omkring kl. 16 var vi tilbage ved Viften. Alle havde haft en god tur i det 

fantastiske vejr. 

 

 

En meget tilfreds deltager har anmeldt:  

Kære gruppe 6. Jeg vil her blot sige tusind tak for en super dejlig og 
skøn tur med bus ud i naturen og bådtur, og hvor vi sluttede med 
sange, bål og kaffe og kage. Det var flot gået, og Preben havde vist en 
del af en vellykket tur, tusind tak. Og så et stort tillykke Preben med de 
75 år.                 Jørgen 
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Gruppe 1 - GruppeMøde 9. maj hos Bjarne & Jytte 

Bjarne og Jytte havde fremtryllet en dejlig tre retters menu, som vi nød 

meget. Mellem retterne var vi en tur i parken og nyde det gode vejr. 

Parken er deres lille terrasse. 

Efter middagen fik vi planlagt kommende mødedage og talt om de ting, 

vi skal stå for i den kommende sæson. 

Kaffe og chokolade fik vi også. 

Alt i alt en dejlig aften, selv om vi manglede vores søde og sjove Birgitte. 

Tak til Bjarne og Jytte 

Sine 

                     

 

Fra Gildets 50-års jubilæum i 2013. Trykkekunstneren der bandt Birgitte. 
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Gruppe 2 - GruppeMøde maj hos Mogens 

På en dejlig solrig majdag havde vi afslutning, og vi mødtes hele gruppen 

samt Inger hos Mogens til en hyggelig afslutning på sæsonen. 

Bordet var pyntet med liljekonvaller og syrener, og vi nød alle de mange 

hjemmelavede specialiteter, lige fra porsesnaps, diverse sild, laks, over 

leverpostej og til små frikadeller med overraskelser. Vi sluttede af med 

dejlige oste, 

Under kaffen med lækker tærte planlagde vi næste sæsons mødedatoer 

og besluttede, at vores næste emne skal være ”Epoker i Danmarks histo-

rie” 

Derefter gik vi ud i Mogens spændende have, og så kom kongespillet på 

plænen. Efter at vi havde afkortet banen, så vi havde en chance for at 

vælte modstanderens klodser, fik vi en spændende dyst. 

Vi ønskede hinanden en god sommer og kørte hjem efter en dejlig dag. 

Else 
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Gruppe 4 - GruppeMøde 8. maj hos Heerup 

Gruppe 4 mødtes ved Plejehjemmet Engskrænten kl. 11.30. Vi var kun 

fem deltagere, da Birthe Sander var på ferie. Margit have bestilt frokost 

på Engskrænten. efter en god frokost, bevægede vi os til Heerup museum 

for at se Ole Heerups udstilling Farvernes melodi. Ole Heerup født i 1934 

og døde i 2016. Kunst, musik, filosofi, og litteratur var Oles hel store 

drivkraft. Som 21-årig blev han elev på Kunstakademiet og i 1959 

debuterede Ole på kunstnernes efterårsudstilling. Han havde en stor 

glæde ved musik, og han var meget musikalsk. Ole mestrede fløjte og 

strenge instrumenter. Sideløbende med sine studier på Kunstakademiet 

levede han af sit klassiske og spanske guitarspil. I 1993 arvede Ole sin 

fars grund på Kamstrupvej. Udskiftede Heerups træskur med et 

arkitekttegnet atelier og senere en moderne villa. 

Oles kunst har inspiration fra impressionisme og ekspressionisme. Efter 

at have set malerierne, gik vi ind i Cafeen og købte kaffe eller kakao. Vi 

talte om Gildet og gruppens kommende aktiviteter. En vidunderlig dag 

var slut.  

Gruppe 4 ønsker alle i Gildet en herlig sommer og på Gensyn. 

 Med venlig hilsen Tove Nielsen 

https://www.rnn.dk/2016/08/mindeord-for-ole-heerup/ 
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Gruppe 6 - GruppeMøde 7. maj hos Preben 

Vi mødtes hos Preben kl. 16. Gruppen var fuldtallig og de to ægtefæller 

Irmelin og Ole var inviteret med. 

Vejret var fortrinligt. Solen skinnede på Prebens terrasse i den lille have. 

Her fik vi en velkomstdrink. 

Vi satte os til et dejligt bord indendørs. Her startede vi ned en let asparges 

og skinke anretning. Derefter en lækker nakkekam med fyld – hvortil der 

serveredes kartoffelsalater og andet godt. Til sidst en meget dejlig 

dessert. 

Preben havde virkelig gjort en stor indsats for at serveringen skulle være 

fortrinligt – og det var den. 

Vi nåede også at få talt om lidt praktisk. Vi aftalte, at næste sæsons emne 

skulle være: danske øer - Preben lægger for på næste sæsons første møde 

med at fortælle om Grønland, hvor Preben og Bente for nogen år siden 

var på rejse.                  / Leo 

 

Billede af værten.  

Billedet er klippet på skovturen ud 

i det blå, hvor Prebens kommende 

75 års fødselsdag blev markeret. 

Den evige piberyger. 
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   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

 

Referat fra Distriktsgildetinget den 8. maj 2018 

Til Stede: DGM Margit Fohlmann, DGK Arne Bjerager, DGS Søren 

Højgaard, samt repræsenter fra 1. Gilde i Roskilde, 1. Gilde Taastrup, 2. 

Gilde i Taastrup, Sct. Georgs Gildet i Glostrup, Solrød-Greve Gildet, 

Vestvoldgildet,  

Afbud fra: DUS Birthe Sander, DIS Ingeborg Olsen 

Der deltog 22 gildebrødre i distriktsgildetinget. 

Distriktsgildemesteren bød alle velkommen til distriktsgildetinget 2018. 

Herefter startede vi med en god sang, og derefter gik over til en 

præsentations runde. 

Punkt 1 Valg af dirigent blev Nils Krogh og valg af referent blev 

Arne Bjerager. 

Punkt 2 Distriksgildemesteren aflagde en mundtlig beretning som 

et supplement til den skriftlige beretning, der er udsendt. 

Herunder blev det oplyst, at DGM vil afgå bl.a. fordi vi har 

en 6 års regel angående ledelsesposter i distriktsgilde-

ledelsen, der gerne skulle overholdes. 

Begge Glostrup gilder er nu sammenlagt og kalder sig 

nu  ”Sct. Georgs Gildet i Glostrup” og deres fødselsdag 

er den 19. marts. 

Vores vedtægter vil blive opdateret med gilderne.  

 Der har været et 50 års jubilæum i Greve Solrød Gilde, 

Mogens Tangaa-Andersen 

 DGM har deltaget i Netværksgruppen Sj-Lolland/Falster 

med overskriften ” Hvordan kommer vi videre” ud fra plan 

2017-2018 
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 DGM takkede alle for god opbakning til diverse 

arrangementer i distriktet, ligeledes en tak for godt 

samarbejde i distriktsgildeledelsen. 

Punkt 3 Distriktsgildeskatmesteren fremlagde regnskabet med et 

underskud på 1.119,07 kr. regnskabet blev godkendt uden 

bemærkninger. 

Punkt 4 Behandling af indkomne forslag, ingen 

Punkt 5 Distriktsgildeskatmesteren fremlagde budget for 2018 til 

2019 til godkendelse med uændret kontingent. 

Budgettet blev vedtaget med et underskud på 5.400,00 kr. 

og et medlemstal på 185 gildebrødre. 

 Et årligt kontingent på 80,00 kr. 

Punkt 6 A. valg af distriktsgildemester blev:   Tommy Carlsen 

 B. valg af distriktsgildekansler blev:  Margit Fohlmann 

 C. valg af distriktsgildeskatmester blev:   Arne Bjerager 

 D. valg af DIS blev:    Ingeborg Olsen 

 E. valg af DUS blev:   Birthe Sander  

Punkt 7 A valg af suppleant for DGM blev:  

 Mogens Tangaa-Andersen 

 B valg af suppleant for DGK blev:     Dory Madsen 

 C valg af suppleant for DGS blev:   Gunner Kjær 

Punkt 8 Valg af revisor blev:  Halfdan Nørgaard Mortensen 

 Valg af revisor blev:   Tonny Madsen 

 Valg af revisor supp. blev:  Søren Højgaard 

Punkt 9 a: Valg til Ridderudvalget blev:  

 Margit Fohlmann, Bo Andersen, Tommy Carlsen 

b: Valg til Naturlauget blev:  

Inger Kjær, Gunner Kjær,  

Halfdan Nørgaard Mortensen, Arne Bjerager  
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Punkt 10 Under eventuelt var følgende til debat: 

Der var ingen spørgsmål til de udsendte beretninger fra gilderne og 

laug/udvalg 

Tommy kom med en orientering omkring sammenlægningen af de to 

Glostrup Gilder, og at gildet nu har 27 gildebrødre. 

Tommy fortalte ligeledes om baggrunden for at sige ja til tillidsposten 

som distriktsgildemester. 

Mogens takkede for deltagelse ved hans 50 års jubilæum. 

Esther efterlyste, hvem der arrangerede bål til friluftsgildehallen i 

Hedeland, denne opgave påtog Tommy Madsen / Christian Fohlmann 

sig, Hvis der er underskud på traktementet, betaler distriktet, og hvis der 

er overskud tilfalder det distriktet, nøglen afhentes på Hedelands kontor. 

Leje af hytten er betalt. 

Jørgen efterlyste en information om, hvad der sker i landsgildet. 

Margit efterlyste en tilbagemelding fra gilderne omkring plan 2017-

2019, det blev oplyst, at NYHEDSBREVET fra landsgildet kun bliver 

udsendt til gildemestrene og distriktsgildemestrene. 

Arne S. gjorde opmærksom på, at vi skal tage højde for den nye 

persondataforordning, det gælder især vores hjemmeside. 

Arne B. efterlyste en tilkendegivelse, om distriktet hjemmeside er 

relevant. Der blev givet udtryk for at beholde hjemmesiden. 

Margit spurgte, om det er svært med at få ledelsesposterne i gilderne 

besat, dertil blev der svaret ja, men alle gilderne har p.t. fået besat alle 

ledelsesposterne.  

Herefter afsluttede dirigenten distriktsgildetinget og gav ordet til 

distriktsgildemesteren. Margit takkede dirigenten for hans gode måde, at 

lede gildetinget i god ro og orden, ligeledes takkede Margit ledelsen for 

et godt samarbejde i det forløbende år. 

Dato:   14.5.2018 

 

Margit Fohlmann Arne Bjerager 

ditriktsgildemester referent 
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Her er lidt historie om,  

                                 hvem der har været 

Stadsgildemestre og Distriktsgildemestre 

gennem tiderne. 

 

    Roskilde Stadsgilde - startede i 1964 

Stadsgildemestre 

1964-1965  Aage Helver 

1965-1968  Henny Jensen 

1968-1970  Hugo Kvejborg 

1970-1971  Mary Ørtz 

1971-1974  Arne Bertelsen 

1994-1977  Roar Roslind 

1977-1979  Bent Christiansen 

1979-1981  Hugo Kvejborg 

1981-1984  Henrik Bang 

1984-1987  Eli Vilhelmsen 

1987-1989  Kaj Rørbo 

1989-1992  Benny Post 

1992-1995  Leif Ole Jensen 
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Hedebo Distrikt - startede i 1969 

              Distriktsgildemestre 

1969-1974  Preben Larnkjær 

1974-1980  Verner Larsen 

1980-1982  Anni Petersen 

1982-1984  Erling Ove Jensen 

1984-1985  Svend Ove Jensen 

1985-1988  Erling Ove Jensen 

1988-1990  Poul Kofoed 

1990-1994  Cai Funch 

1994-1995  Margit Fohlmann 

 

 

 

    I 1995 blev Roskilde Stadsgilde og 

Hedebo Distrikt sammenlagt og fik navnet: 

 

 

   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

                     Distriktsgildemestre 

1995-1997 Margit Fohlmann 1. Taastrup 

1997-2000 Jørgen Gybel Jensen 2. Roskilde 

2000-2006 Mogens Tangaa-Andersen Greve/Solrød 

2006-2012 Arne Bjerager 1. Roskilde 

2012-2018 Margit Fohlmann 1. Taastrup 

2018- Tommy Carlsen Glostrup Gildet 

 

   Arne Bjerager 

           DGK 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

2018 

Man. 11. juni  FriluftsGildehal i Hedeland 

 

Tirs.   3. sept. Fødselsdagsfest 

Lø. 27. okt. Fellowship 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette 

link, hvor man kan holde sig orienteret. 

http://www.rohedi.dk/ 

 

Materiale til Sept. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i 

hænde aller senest den 20. aug. kl. 18. 

Lederen i Sept. nummeret skrives venligst af gruppe 5 

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form. 

Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk 

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89  

 

Hjemmeside:  www.vestvold.dk 

 

Gildemester: Bjarne Wichmann  Mørkhøjvej 132 st.C 2860 Søborg 48 41 25 96 

Gildekansler: Bodil Kæmpegaard Islevhusvej 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildeskatm.: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 

http://www.rohedi.dk/
mailto:8x202122@webspeed.dk
http://www.vestvold.dk/
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