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NYT ÅR 2021 OG JANUAR 

 

 

 
Hvornår slutter julen og hvordan fejrer man Hellig 3-konger? 

Nogle mener julen varer lige til påske, men børnesangen siger  

”Nej det er ikke sandt, nej det er ikke sandt, for indimellem kommer fasten”.  

Julens sidste dag er Hellig 3-konger. Den er en selvstændig helligdag. 

Det er samtidig den dag de fleste smider juletræet ud. 

For Hellig 3-kongers vedkommende er det især den foregående aften som fejres, ligesom det er 

tilfældet med juleaften, hvor vi tyvstarter den 24. om aftenen. 

Altså: 

5. januar: Hellig 3-kongers aften 

Som en passende afslutning på julen og en god indgang til det nye år. 

Det er en gammel skik at tænde et tredelt lys på trettende dagen efter jul. 

Lysene symboliserer de tre vise mænd, Kasper, Melchior og Balthasar, som kom med guld, røgelse 

og myrra, som gave til Jesus-barnet. 

6. januar: Hellig 3-kongersdag 

I gamle dage klædte man folk ud som konger med kongekroner. 

Ham der skulle være Balthasar blev sværtet sort i hoveder, for han var 

Iflg. traditionen sort og kom fra Etiopien. Og folk gik i optog gennem landsbyen. 

I 1770 afskaffede Struensee dagen som officiel helligdag, men optogene og festerne fortsatte 

uanfægtet. Indtil kort før 1900 drog der stadig optog med forrest tre hvidklædte ”konger” med 

kroner på hovedet og en stjerne-bærer med en papirs-lampe med lys. 

 

Godt nytår          Else 

 

 

 

 

 

 

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

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

 

Nytårsgildehal: lørdag d. 9. januar 2021 på Rødovregård. AFLYST 

Gilderådsmøde: mandag d. 25. januar 2021 på Rødovregård. AFLYST 

Forårsfest: lørdag d. 27. februar 2021. AFLYST 

GILDETING: tirsdag d. 2. marts på Rødovregård. (Det håber vi da) 

I-Dag: lørdag d. 13. marts 2021 (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 februar-nr. skrives venligst af gruppe 3  Nils 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gildeledelsen har meddelt: 
Så skete det igen, Coronapandemien har atter givet problemer. 

Forsamlingsforbudet med begrænsning på max 10 personer er blevet forlænget til 28. februar 2021. 

Det betyder, at gildeledelsen har besluttet at aflyse Nytårsgildehallen 2021. Ligeledes bliver vi nødt 

til at aflyse Forårsfesten den 27. februar 2021 og også Gilderådsmødet den 25. januar 2021. Skulle 

der komme lempelser i forsamlingsforbudet, vil gildeledelsen vurdere muligheden for gennemføre 

de aflyste arrangementer. 

Forlængelsen betyder, at vi først ses til Gildetinget den 2. marts 2021. Husk at tænke på hvem der 

skal have VESTVOLD-GILDETS Fødselsdagspris 2020. Send Jeres forslag til Kurt 

Lundsteen. Gildeledelsen ønsker alle Gildebrødre og deres familier en rigtig god jul og et godt 

nytår. 

Bjarne Wichmann - Grethe Lykke Mortensen - Kurt Lundsteen 

 

 

Fra DISTRIKTET har vi modtaget: 

Hej alle  

Til Jeres orientering følger Jeres Distriktsgildeledelse alle de andre kedelige; men 

nødvendige aflysninger af planlagte begivenheder i Distriktet. 

4. januar skulle vi ha os et ledelsesmøde- det har vi udskudt til senere (en ny dato, når 

vi er kommet ind i det nye år) 

25. januar skulle vi ha os det store Gildemestermøde- også det har vi udskudt til en ny 

dato, vi finder frem til i det nye år). 

 

Den gode I dag kommer jo først 13. marts, så den håber vi stadig på kan 

gennemføres. 

 

Ha nu et godt nytår allesammen 

mvgh 

Mogens.- 

 

 

 

 

 

Vi siger hjertelig tillykke til 

Inger P.   

der fylder 85 år den 13-1-2021 
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I-DAG 

 
LØRDAG DEN 13. MARTS 2021 

 

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 4. marts 2021 til: 

GU 

eller 

DUS: Birthe Sander e-mail: birthesander@gmail.com 

Mobil: 6080 3795 

 

På gensyn DUS/GU gruppen 

Forhåbentlig er Corona så meget overstået at vi må mødes igen. 
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-plads. Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud 

fra deltagerantal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:birthesander@gmail.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ad%C3%A9lie_penguins_in_Antarctica,_Antarctic_Peninsula.JPEG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Redaktøren ønsker alle 

Et rigtigt godt nytår 2021 

Nils 
 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens januar nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. februar 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: Grethe Mortensen, Hyrdeengen 321, 2625 Vallensbæk. Tlf.: 5137 3926 

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

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