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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

58. årgang nr. 3 

Marts 2020 
  

 

                                      

Marts  
 

 

Dette lille digt er fra min allerbedste børnebog, som hedder Blomsterbogen. Der er vers og billeder 

af blomster gennem hele året. Jeg kunne den udenad, så mange gange havde min mor læst den for 

mig. Og jeg tror det er den, der har givet mig den store glæde ved blomster. 

Nu er foråret på vej og lad os tage et frikvarter fra klima-bekymringer og tørker og 

oversvømmelser, og glæde os over det dejlige forår og den dejlige varme sol. 

      Else M 

 

 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

Tirsdag d. 3. marts: Gildeting på Rødovregård (se indkaldelse nedenfor) 

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

Lørdag d. 18. april: Sct. Georgs Gildehal på Rødovregård 

Mandag d. 11. maj: TUR-I-NATUREN (se nedenfor) 

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 april-nr. skrives venligst af gruppe 3  Nils 
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Vi siger mange gange  

tillykke til Bodil, 

der fylder 75 den 5. marts i dette år. 

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

Invitation til 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  

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

Roskilde-Hedebo Distrikts-gildehal 

på Rødovregård 22.02.2020. 

 
Der deltog 38 personer fra Landsgildet, Glostrup gildet, Greve-Solrød Gildet, 1. og 2. Roskilde 

Gilderne, 1. og 2. Tåstrup Gilderne og Vestvold Gildet. 

Gildemesteren fra Vestvold-gildet bød alle velkommen og gav ordet til Distriktsgildemesteren, der 

åbnede gildehallen. Den fortsatte lige efter bogen. Gildemestertalen gav os en opsummering af Sct. 

Georgs Gildernes historie, med vægt på at hele gildebevægelsen startede i Danmark, og at det er 

vigtigt også her at holde fast i den. 5.min. Sct. Georg blev holdt af distriktskansleren, med 

overskriften: Fællesskaber/manglende fællesskaber. Det handlede om hvordan den nye trend med at 

alle skal have altaner til deres lejligheder er med til at ”nedlægge” mange af de gårdfællesskaber, 

mailto:birthesander@gmail.com
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der blev oprettet da man åbnede gårdmiljøerne for efterhånden mange år siden. Det var et godt og 

tankevækkende indlæg. Hele gildehallen blev indrammet af noget af Sebastians dejlige musik. Efter 

gildehallen fik vi smørrebrød. 

Ved kaffen blev der lejlighed til at stille spørgsmål til Landsgildekansleren. De gik mest på 

kontakten mellem landsgildet og de enkelte gilder. Der var spørgsmål om forbindelsen til de 

medlemmer, der tidligere var en del af landsgildeledelsen, men nu er ude. Det er de enkelte gilder 

der selv skal henvende sig til dem for at få hjælp. De kommer gerne rundt i hele landet. Der var en 

livlig debat. 

Det sluttede med at DGM takkede Vestvold-gildet for at have afholdt mødet. 

Ref. Bodil. 

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

Turen går til… 

 PEDERSTRUP 
GRUPPE 1 - INVITERER TIL TUR I NATUREN  

Den 11.maj 2020 
Vi skal på en historisk byvandring i Pederstrup. 

Hvor vi hører om landsbyens historie, huse, gårde og nogle af landsbyens tidligere beboere. 

Turen går også gennem museets historiske haver. 

 
Når vi har været på byvandring spiser vi vores medbragte mad og drikkevarer i haven 

Der bliver mulighed for selv at gå på opdagelse i museets udstilling 

Klokken ca. 14.30 serverer gruppe 1 kaffe og lidt kage. 

Vi mødes ved Rødovre Rådhus (parkeringspladsen) : kl. 10.15 

Vi forventer at være hjemme igen samme sted :  kl. 16.00 

 
 

Prisen for denne oplevelse er: kr. 60,00 

Gruppevis tilmelding til: Preben Sørensen, efter kl. 18.00 på tlf.: 20213639 

                    Men helst på mail.: prebenhs@mail.dk  

                   Senest den 27. april  2020  Med gildehilsen Gruppe 1 

 

mailto:prebenhs@mail.dk
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 Alle tiders  
FASTELAVNSFEST 22.02.2020 

Gildebrødrene mødte op til festen i forventning om en dejlig aften, og 

forventningerne blev rigelig indfriet, for Festlauget havde sat alle sejl til 

for at det skulle blive en god aften.  

Temaet var 1940, 1950 og 1960`erne, og der var udfoldet megen 

kreativitet med påklædningen. Der var fremstillet et fint sanghefte med 

nogle af de sange, som vi sang med på i de pågældende år. 

Menuen var Tunmousse og derefter buffet med mange lækkerier og vi 

sluttede af med citronfromage. 

Bordet var pyntet med ”buketter” af fastelavnsris, meget opfindsomt og 

sjovt. Efter buffeten skulle vi hver især lave masker, og det var rigtig 

festligt at se de mange udgaver, og nu skulle katten 

slåes af tønden. Kattekonger og dronninger blev kåret, 

og dronningerne vinkede på ”Margrethe” maner til 

folket. Løjerne var ikke slut endnu, for efter desserten 

skulle vi konkurrere om, hvem der først kunne spise 

en flødebolle med hænderne på ryggen. 

Ind imellem løjerne sang vi fra sangheftet og vi sluttede denne dejlige 

aften af med at synge ”skuld gammel venskab rejn forgå” 

Else 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Referat fra gildemøde i 1. Sct. Georgs Gilde i Roskilde

 5. februar 2020 

I noget der næsten lignede et forårsvejr mødtes vi næsten 30 gildebrødre 

i gildehuset, for at høre Journalist og 

kommunikationschef Lis Frederiksen 

fortælle om sit spændende liv. 

Lis Frederiksen fortalte om sin elevtid som journalist på Berlingske 

Tidende, de mange år som journalist og nyhedsformidler i Danmarks 

Radio og om nogle spændende år i Den Danske Ambassade i 

Washington USA. Og ikke mindst om sin tid som kommunikationschef for Kongehuset. Den første 

i historien, så hun har selv skullet designe sit job. 

Vi fik sjove og mere alvorlige anekdoter og oplevelser, idet Lis Frederiksen jo netop var ansat i 

USA, på ambassaden, den 11. september 2001, da terrorangrebet mod Pentagon og Worlds Trade 

Center fandt sted. 

Senere var hun kommunikationsmedarbejder omkring Kronprinsparrets bryllup. 

Hun er en levende og god fortæller, (ikke journalist for ingen ting), og tiden fløj afsted. 

Og kaffe/kage i en lille pause var også dejligt. Endnu en dejlig oplevelse i vort gilde. 

Og rart at se, at gildebrødre fra andre gilder i distriktet, også delte dagen med os. 

                                                                                              Således oplevet og husket af STENCE 
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Mødereferater: 
Gruppe 1 - gruppemøde den 3. februar 2020 

Igen mødtes vi hos Bjarne.  
Lili gennemgik de overordnede sager, vi vendte bl.a. gilderådsmødet endnu engang. 
Ligesom vi fik lagt sidste hånd på tur i naturen og fik fordelt de sidste opgaver. 
Bjarne havde valgt at fortælle om: 
Leonardo di ser Piero da Vinci var en italiensk maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, 
opfinder, botaniker, anatom og forfatter. Leonardo da Vinci betragtes som et klassisk 
renæssancemenneske og geni. Mindre kendt er det, at han også var en dygtig musiker, 
sanger og lyrespiller. Han svømmede og dykkede, hvilket ikke var almindeligt på den tid, 
og skrev en del om dette i sine noter. Leonardo da Vincis værk er en del af den italienske 
højrenæssance. 
Leonardo blev født i 1452 i landsbyen Vinci nær byen Firenze i Italien som uægte søn af 
Ser Piero da Vinci, en velhavende jordejer og advokat og en bondepige – Catarina. 
Leonardos fulde navn var Leonardo di ser Piero da Vinci (Leonardo, søn af Piero fra 
Vinci). 
Med sikkerhed har han malet flg. Værker: 
    Kristi dåb malet sammen med Leonardos mester Andrea del Verrocchio, ca. 1472-75. 
    Madonna med nelliken ca. 1475. 
    Madonna Benois ca. 1475-78. 
    Portræt af Ginevra de'Benci ca. 1478-80. 
    Skt. Hieronymus 1480-82. Ufærdig del af en altertavle. 
    De vise mænds tilbedelse 1481-82. Ufærdigt alter panel. 
    Madonna i grotten 1483-86. Londonudgaven. 
    Madonna i grotten ca. 1493-95 og 1506-08. Pariserudgaven. 
    Damen med hermelinen ca. 1490. 
    Madonna med barn og helgener 1493. 
    Den sidste nadver ca. 1495-1498. 
    Madonna og barnet med Skt. Anne ca. 1502-16. 
    Mona Lisa ca. 1503-1506 Louvre, Paris. (som han aldrig skrev signatur på) 
    Leda og svanen ca. 1505-10. Det originale maleri er væk, og der findes kun kopier. 
Der findes mange andre værker som det er svært at fastslå om han har malet dem. 
Bjarne gennemgik meget udførligt Leonardos liv og en del af hans opfindelser. 
Vi fik også noget at spise. 
Bjarne er en fortræffelig kok. 
Tak for et godt møde                                                                   referent Preben 
 

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

Gruppe 2, februar møde  
 

Vi samledes fuldtallig til Gruppemøde hos Annette.  

På trods af, at Annettes komfur strejkede, fik vi en  

dejlig middag, da Jens trådte til og tilberedte maden  

hjemme  hos sig  selv.  

Vi begyndte mødet med at synge: ”Det er hvidt herude” 

og derefter planlagde vi arrangementet til gildetinget,  

som vores gruppe skal stå for.  Så refererede Mogens 

 fra sidste gilderådsmøde og derefter fortalte Annette  

om sine mange rejser, med bl.a. sine børnebørn. 

Også rejser med et 6 m langt telt ned gennem Europa. 

Især Rom har stået Annettes hjerte nær. 

Så var det tid til kaffe, te og fastelavnsboller 

Vi sluttede mødet af med at synge ”Sneflokke kommer 

vrimlende”.                                                   Else 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gruppe 3, februar møde  
Vi havde desværre afbud fra Bodil og Karen da vi mødtes hos undertegnede. 

Det forhindrede os dog ikke i at starte med en bid brød og lidt dertil. Snakken 

og tiden gik godt ved bordet, men efter at vi flyttede ind til kaffen kunne 

gruppeleder Tove lige gennemgå lidt gildestof m.m.  

Herefter tog Birthe fat på vores emne: planeter. Birthe havde valgt SATURN, 

som er næststørste planet i vores solsystem. Saturn er en gasplanet, så der er 

ingen fast overflade ”at stå på”. Men den er til gengæld meget smuk at se på i en stjernekikkert med 

den karakteristiske ring omkring. Den er så langt væk fra Solen, at det tager næste 30 år at cirkulere 

uden om Solen til gengæld roterer den om sig selv på ca. 11 timer. Ringen består af is og sten og er 

nyere end planeten. Så blev vi så meget klogere. Og vi fik da også sunget et par sange. 

      Ref. Nils 

 

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

GRUPPE 4,  
Tirsdag d. 11. februar havde gruppen møde hos Ulla/Kurt, alle var mødt, og fra start til slut gik 

snakken som altid, Vi fik sunget et par sange, vi fik spist lækker mad med vin til inden vi gik over 

til dagens program- 

Vi startede med gilderådsmødet og de ting som der blev talt om: hæve af kontingent, mixmøde, 

omsorgsgrupper, ny kansler, dagbog m.m. Så lagde vi bunden til Sct. Georgs-gildehallen i April, og 

så var det Lones tur til at fortælle om Prag (Tjekkisk; Praha) er hovedstad og den største by Tjekkiet 

med en placering på bredden af floden Moldau (Vitava) hvor floden slår nogle skarpe sving .Byen 

har 1.198.094 indbyggere i 2006. Prags borg blev grundlagt i det9. århundrede, og omkring denne 

opstod der et samfund der ret hurtigt udviklede sig til byen Prag. Som et vigtigt handels-knudepunkt 

blev byen tidlig et mødested for kulturer, og udviklede sig til en betydelig europæisk kulturby. 

Trods krige er der mange bevaringsværdige bygningsværker opført i varierende arkitektoniske 

stilarter, dette forhold har givet byen en plads på Unescos verdensarvsliste fra 1992. Der er super 

mange bygninger, slotte borge ved og omkring Moldau og bifloderne. Moldau selv er en biflod til 

Elben, floden falder omkring 15 meter under sit løb gennem Prag og dens dybde er op til ca.10,5 

meter der er også 7 småøer i floden. Området omkring bredden af Moldau hvor Prag ligger har 

været beboet siden den ældste stenalder og mange rejsende har gennem tiden passeret områderne på 

deres vej fra nord til syd og omvendt. Det kan kun siges og anbefales selv at besøge Prag som er en 

meget stor oplevelse. Ja meget kunne skrives om Prag, men her i bladet skal også være plads til 

andet. 

referat Jørgen gruppe 4. 

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

 

 

 

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. 
PS.: På seneste gilderådsmøde er det besluttet, at de 4 grupper får ansvaret et år ad gangen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

https://ksh.wikipedia.org/wiki/Saturn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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GILDETING 

Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 

19:00 

i Havestuen på Rødovregård 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesterens beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

                      a) aktivitetslaugs forslag. 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 

 regnskaber for 1.1.2019 til 31.12.2019 og fremlægger  

 budget for det kommende år 1.1.2020 til 31.12.2020 

 herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. a) valg af gildemester  

 b) valg af gildekansler  

 c) valg af gildeskatmester  

9. a) 1.valg af suppleant for gildemesteren 

     2. valg af suppleant for gildekansleren 

     3. valg af suppleant for gildeskatmesteren 

 b) valg af gildets uddannelsesmedarbejder (GU) 

 c) valg af gildets internationale medarbejder (GIM) 

 d) valg af herolder 

 e) valg af to revisorer og to suppleanter for disse. 

10. Eventuelt 

 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være 

gildemesteren i hænde senest en måned før gildetingets afholdelse.  

Med venlig gildehilsen Bodil Kæmpegaard (GK) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GILDETINGET: 

Hermed fremsendes Aktivitetslauget forslag til ændrede vedtægter for  

VESTVOLD-GILDETS AKTIVLADE 

Forslag 1: 

Ændring af paragrafferne:  

§2 Aktivladens formål: 

I sidste afsnit en tilføjelse 

§3 Økonomi:  

Nyt indhold 

§4 Administration:  

Tilføjelse samt ændringer 

§5 Regnskab:  

Tilføjelse samt ændringer 

Forslag 2: 

Såfremt ændringerne vedtages, træder disse i kraft pr. dags dato, med virkning for uddelinger i 

2020.     Mvgh Aktivitetslauget 
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FORSLAG TIL NYE ÆNDREDE Vedtægter for VESTVOLD-GILDETs AKTIVLADE 

§1 Navn: 

Ladens navn er ”VESTVOLD-GILDETs AKTIVLADE” 

§2 Aktivladens formål er: 

At uddele ”VESTVOLD-GILDETS FØDSELSDAGSPRIS”. 

At donere midler til humanitære formål i VESTVOLD-GILDETs geografiske område. 

At yde støtte til spejderenheder i VESTVOLD-GILDETs geografiske område. 

At støtte kulturel mødeaktivitet i VESTVOLD-GILDET.  

At uddele midler til VESTVOLD-GILDETs udadvendte aktiviteter. 

At afholde VESTVOLD-GILDETS fødselsdagsfest. 

§3 Økonomi: 

Aktivladens midler hidrører fra eventuelle aktiviteter, som kan give indtægter. 

Af Ladens formue uddeles hvert år donationer i henhold til Aktivladens formål. Donationernes størrelsen 

fastsættes af GM og laugsmestrene for Aktivitetslauget, Spejderlauget samt Festlauget. 

Der kan ikke ydes støtte til enkeltpersoner. 

Ladens midler kan ikke anvendes til bespisning af Gildebrødre. 

1. Ved Gildets fødselsdagsfest uddeles det fastsatte beløb til VESTVOLD-GILDETS 

FØDSELSDAGSPRIS. Uddeling foretages på grundlag af gruppernes indstillinger fremsendt til 

Aktivitetslaugets formand. Indstillinger skal fremsendes senest 1. april. 

2. Ved Gildets fødselsdagsfest uddeles det fastsatte beløb til humanitære formål i VESTVOLD-

GILDETs geografiske område. Uddeling foretages på grundlag af indsendte ansøgninger til 

Aktivitetslaugets formand. Ansøgningsfristen er 1. april, og ansøgningen skal indeholde formål og 

begrundelse. 

3. Ved Gildets fødselsdagsfest uddeles det fastsatte beløb som støtte til spejdere i VESTVOLD-

GILDETs geografiske område. Uddeling foretages på grundlag af indsendte ansøgninger til 

Spejderlaugets formand. 

4. Fra Udadvendte aktiviteter kan det fastsatte beløb anvendes til medlemskontingenter efter 

Gilderådets bestemmelser. 

5. Fra Kulturelle formål kan det fastsatte beløb anvendes ved Gildets novembermøde. For eksempel til 

en foredragsholder. 

6. Til Fødselsdagsfesten ydes et fastsat beløb. 

§4 Administration: 

GM, GS, GK samt laugsmestrene for Aktivitetslaug, Spejderlaug og Festlaug administrerer ladens midler 

under ansvar over for gildetinget. 

§5 Regnskab: 

 Aktivladens regnskab føres af gildeskatmesteren. Regnskabet følger kalenderåret. Gildeskatmesteren 

aflægger på gildetinget beretning om ladens økonomi. 

§6 Vedtægtsændringer: 

Ændringer i vedtægterne kan finde sted på et gildeting, når forslag herom er medtaget i indkaldelsen, og 

når to trediedele af de fremmødte gildebrødre stemmer herfor. 

§7 Opløsning: 

VESTVOLD-GILDETs Aktivlade kan opløses på et gildeting, når forslag herom er medtaget i 

indkaldelsen, og når to trediedele af de fremmødte gildebrødre stemmer herfor. 

Ladens indestående midler fordeles ligeligt mellem spejderenheder i VESTVOLD-GILDETs geografiske 

område og til humanitære formål i VESTVOLD-GILDETs geografiske område. 

For at afgøre hvordan midlerne anvendes, indkaldes til ekstraordinært gildeting, tidligst 2 uger efter og 

senest 4 uger efter det ordinære gildeting. Her besluttes ved simpelt flertal, hvem der skal modtage 

donationerne. 

Vedtaget på Gildetinget den 3. marts 2020 

Jens Foghmar 

Gildemester 

 

 Bodil Kæmpegaard 

Gildekansler 

 Grethe Lykke Mortensen 

Gildeskatmester 
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Fastelavnsfesten 2020 

 

 

 
 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens marts nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. april 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

