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2020 der kommer 
 

Vær velkommen herrens år 

og velkommen her hid, 

da tændte sig lyset i mørkets skød, 

velkommen nytår og velkommen her. 
 

Ja Julen har vi lagt bag os 

et nyt år er startet, spændende hvad det vil bringe? 

Een ting er vis, vi er i den alder hvor vi ikke skal ud og slås på arbejdsmarkedet, 

vi kan roligt nyde det på hjemmefronten og i det tempo der passer en. 

Tingene går lidt langsommere, vi har tid til at nyde vores morgenkaffe, og læse eller se dagens 

nyheder, fordybe os om verden omkring os. Vi kan se ud ad vinduet, nyde naturens skiften, se 

træernes grene som silhuetter når de er nøgne, se dem op mod himlen, nyd det, for snart kommer 

vores elskede forår, med knopper så grønne på træer og buske, og så de første forårsblomster der 

titter frem, og pludselig står alt grønt igen, og det bliver sommer. 

Åh du skønne sommer. 

Men ak lige så pludselig falmer skoven igen trindt om land og fuglestemmerne daler. 

Men hvor er det skønt med alle disse farver, men ak, med det følger regn og rusk, og lige så 

pludselig kommer jul og nytår igen, 

og det var så det år. 

 

Ja så kan vi sætte os ned og nyde morgenkaffen i ro og mag, og nyde vi er til... 

 

Jørgen. 
 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2019/2020 (se også hjemmesiden): 

Lørdag d. 4. januar 2020: Nytårsgildehal. Rødovregård kl. 17.30 (se nedenfor) 

Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 1900: Gilderådsmøde. Rødovregård 

Lørdag d. 22. februar: forårsfest 

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 1900: distriktsgildehal. Rødovregård (se nedenfor) 

Tirsdag d. 3. marts: Gildeting på Rødovregård 

Lørdag d. 14. marts: I-dag i Roskilde (se nedenfor) 

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

Lederen/forsiden i februar-nr. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

 

http://os.vi/
mailto:krogh@musling.dk
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Tak 1: 
I anledning af vores Krondiamantbryllup den 11.december siger 

vi hermed en varm tak til Vestvold-gildet for vin, gaver og 

hilsner. 

Det glædede os meget. 

Knud og Birthe Anker Gr. 4. 

 
 

 

Tak 2: 
Jeg takker herved alle for opmærksomheden 
på min 70-års fødselsdag og Glædelig jul til alle 

 

Hilsen Lone 

 

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

 

 

Lørdag d. 4. januar 2020 kl. 17.30 

På 

Forhal kl. 17.30 og Gildehal kl. 18.00 

Efter gildehallen vil gruppe 3 servere en 3-retters nytårsmenu. 

Der vil også blive serveret kaffe med lidt spiseligt til. 

Gruppevis tilmelding inden 22. december  

Til Tove på telefon 2967 2150 

Med venlig gildehilsen gruppe 3 

 

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

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Danish_flags
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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VESTVOLD-GILDETS Juletur den 8. december 2019 

 

 

Vi mødtes i Brøndbyøster kirke til højmesse 

klokken 10.00. I alt 21 Gildebrødre. 

Sognepræst Camilla Cedermann forrettede 

tjenesten. 

Efter Gudstjenesten fortalte Jan Mathiasen om 

kirken. Brøndbyøster kirke er fra ca. 1150, og er 

derfor blandt Danmarks ældste stadigt 

eksisterende kirker. Kirken er ganske lille og den 

har kun 85 siddepladser. 

 

Under svenskekrigene blev kirken svært beskadiget, blandt andet blev den brugt som hestestald, og 

den var tæt på at blive revet ned, men den blev genrejst med hjælp af de lokale bønder, Kirken var 

igen klar til brug i 1667. 

 

Der er ikke fundet nogen rester efter kalkmalerier. 

Per Mathiasen fortalte, at alterstagerne engang blev stjålet, men de blev 

heldigvis fundet igen i Vordingborg i en stjålet bil. 

Dåbsfadet forsvandt også en gang, men blev fundet hos en ældre dame i 

landsbyen, hun brugte det som vandtrug til sine høns. 

Således oplyst drog vi over til Annexgården, hvor vi skulle julehygge. 

Gruppe 1 havde dækket et langt julebord, hvor vi satte os for at spise vores medbragte mad. 

Arrangerende gruppe havde sørget for øl og snaps, derefter blev der serveret kaffe og te. 

Julemanden havde svigtet os i år, men med en snedig 

snoreanretning fik vi alligevel alle en gave. Under hele 

mødet blev der julesnakket meget, og diverse gaver blev 

betragtet og beundret.  

Da al kaffe og te var drukket, tog vi 

afsked med hinanden, og ønskede hver 

især en glædelig Jul og et godt nytår.  

Tak til Gruppe 1 for et dejligt julemøde. 

 

 

 

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

Indbydelse til Distriktsgildehal 
 

Mandag den 24. februar 2020 

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Distrikts-Gildehal kl. 19:00 
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe og DGM vil orientere om 

situationen for Landsgildet: Fremtid, med de ændrede vedtægter. 

Prisen for dette arrangement er: 75,00kr. pr. person 

Gruppevis tilmelding, senest den 15. februar 2020 

Bindende tilmelding til: Arne Bjerager Tlf. 29 21 98 70    E-mail: abjerager@mail.dk 

m.v.h. Distriktsgildeledelsen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bonde
https://da.wikipedia.org/wiki/1667
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I-DAG 
LØRDAG DEN 14. MARTS 2020 

 

Afholdes der I DAG i Gildehuset, 

Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde. 
  

Program for I-DAG’en vil være: 
  

Vi starter med kaffe/te kl. 9.30. 

   

Herefter vil Kvindelig eventyrer m.m. Cecilia Vanman fortælle om det Antarktiske kontinent 
Verdens dybfryser og Pingvinernes rige  

Vi tages med på en fascinerende sejlads til det Antarktiske kontinent, hvor man møder et 
sandt overflødighedshorn af dyreliv, og overvældende natur. 

  

ca. kl. 12.30 er der frokost  
  

Vi regner med at slutte ved 14.00- tiden  
  

Hele arrangementet koster 90,00 kr. pr. person inkl. 

drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe. 
  

Bindende tilmelding senest den 10. marts 2020 til:   
GU 

eller 

DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com  
 Mobil: 6080 3795   eller 4396 6980  

  

På gensyn DUS/GU gruppen  
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-plads. 
Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud fra deltagerantal  

 

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

 

 

Mødereferater: 

 

Gruppe 1 -  
 

 
Julemøde i Gruppe 1 mandag den 9. december hos Lilli. 

Desværre var der afbud fra Mette H. og Preben pga. sygdom. 

Vi startede med et overdådigt og lækkert måltid: rejer, laks, sild, frikadeller, ribbenssteg, ost, alt 

med tilbehør - og drikkevarer. 

Snakken gik ivrigt, og vi sluttede med kaffe og småkager. 

Tak for gæstfrihed til Lilli. 

Vibeke M. 

 

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

 

mailto:birthesander@gmail.com
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Gruppe 2,   

JULEMØDE hos Inger 

Den 3. december holdt vi et hyggeligt møde hos Inger, som bor på 6. sal med flot udsigt til langt ud 

over Rødovres kommunegrænse. Inger havde dækket et flot julebord og havde sørget for fine 

drikkevarer. Vi nød først de hjemmelavede retter, som vi hver især havde medbragt. Siden nød vi 

kaffe og kage hvortil vi fornøjede os med særdeles svære opgaver. Derpå raflede vi om de 

medbragte julegaver indtil alle havde fået én hver. Alle fik en god og overraskende gave, som man 

ikke på forhånd vidste, at man manglede. Stor tak til Inger. Efter mødet tog flere af os til Fredslys i 

Brøndbyvester Kirke.  –     Else gruppe 2. 

 

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

Gruppe 3, december møde 03.12.19 
Gruppen - suppleret med Sisseli - var alle mødt op hos Sine til den årlige jule-gruppe-kom-sammen. 

Hver især medbragte noget spiseligt – så som sædvanligt var der alt for meget. Men det er jo også 

dejligt en gang imellem. Undervejs fik vi sunget julesange fra Sines julesanghæfte: Dejlig er jorden,  

Der er noget i luften og Julen har bragt velsignet bud m.fl. for at varme op til julen. Sine læste 

Peters Jul højt for os. Ved kaffen kom julemanden tilfældigvis forbi med gaver til alle. 

Ud over det rent fornøjelige, så havde vi lige en opgave med eftergildehallen til nytår. Hvem køber 

hvad? Og hvem gør hvad? Masser af logistik – men det plejer jo at gå alligevel. 

Vi siger tak for julehyggen til Sine og hendes mindst 100 nisser. 

      Nils 
 

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

GRUPPE 4, - gruppemøde d. 10.  dec. hos Kurt. 
 

Desværre var der afbud fra Birthe A. og Grethe. Det var en skam, da det var vores juleafslutning. Vi 

andre mødte op til et veldækket bord, hvor Kurt havde lavet al maden (?). Mon ikke han har haft en 

hjælper! Vi gik ombord i de lækre sild og holdt derefter en lille pausefor at synge " Der er noget i 

luften" og forsatte derefter med alle de sager der blev båret ind på bordet, bl.a. laks, rejer, ny stegt 

flæskesteg, hjemmelavet rullepølse og andre lækre ting, og til sidst et dejligt ostefad. Før den 

dejlige frugtsalat og kaffen, ordnede vi lige et par ting, som tilmelding til Nytårs Gildehal, og 

indkøb af gaver. Det var hurtigt ordnet og så gik vi i gang med julegave spillet, og det er lige 

morsomt hver gang. Hele eftermiddagen gik snakken hyggeligt, og vi manglede bestemt ikke 

emner. 

Tusind tak til Kurt (og Ulla) for en rigtig dejlig eftermiddag. 

ref. Inge. 

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

Adresse ændring: Karen H. Jensen, Broparken 2. sal Vær. 308 

  Slotsherrens Vænge 2, 2610 Rødovre 

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

 

Annonce: Gæstebogen   
Tove har igennem snart rigtig mange år tegnet, malet, klippet og klistret 

nye sider ind i vores gæstebog. Tove synes, at tiden nu er inde til  

at få en ny til at overtage ansvaret for bogen. Så meld dig gerne. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Voldstafetten ønsker alle  

et rigtigt dejligt nytår  

 2020 
 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens januar nr. 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. februar 2020. 

 

 

 

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: Jens Foghmar, Bygaden 72 B, 2605 Brøndby. Tlf.: 2442 8913 

Gildekansler: Bodil Kæmpegaard, Islevhusvej 82 A, 2700 Brønshøj. Tlf.: 3860 9782 

G. skatmester: Grethe Mortensen, Hyrdeengen 321, 2625 Vallensbæk. Tlf.: 5137 3926 

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1475/ krogh@musling.dk 

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

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

