
SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 1 

Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

59. årgang nr. 3 

marts 2021 
 

 

 

Lidt glæde i denne Corona-tid. 

Forleden modtog jeg med posten et brev fra frøbutikken, 

Jeg havde bestilt 4 poser blomsterfrø, bl.a. Hør, som man bruger til fremstilling af stoffet Hør, 

samtidig er Hør en flot Himmelblå 60cm høj plante. 

Da jeg åbnede brevet, blev jeg overrasket, idet der inden i lå en sølvtyl pose, 

hvor de bestilte poser med blomsterfrø lå i. Jeg åbnede tyl posen og deri lå en glad hilsen 

sat på en pose med blomsterblanding med en lille klemme, hvorpå der stod, 

” lille gave venlig hilsen og navn med et hjerte og en smiley”. 

Jeg blev så glad og i godt humør, ja det varede hele dagen. 

Så tænkte jeg på, hvor lidt der skal til for at glæde hinanden i hverdagen. 

Bare en pose blomsterfrø med en lille hilsen. 

Gildehilsen Ulla 

 

 
 

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

 

GILDETING: tirsdag d. 2. marts på Rødovregård. AFLYST 

I-Dag: lørdag d. 13. marts 2021 (se nedenfor) AFLYST 

 

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 1  Nils 

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

mailto:krogh@musling.dk
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Gildeledelsen har meddelt: 
Kære Gildebrødre. 

 

Endnu en gang bliver vores tålmodighed sat på prøve, 

forsamlingsrestriktionerne gør fortsat, at vi ikke kan mødes, 

og at vi ikke kan afholde Gildeting den 2. marts. 

Når regeringen en gang igen giver os mulighed for at mødes, vil et Gildeting 

søges gennemført så hurtigt som muligt. 

Forhåbentlig er I alle indtil nu kommet godt gennem denne tid med Corona, 

og at I alle er raske. 

 

Med venlig Gildehilsen 

 

Gildeledelsen 

 

 

 

Fra DISTRIKTET har vi modtaget: 
 
Sjællandsværket igen 

Forestil dig, at du aldrig blev gildebror og indrøm bare, at der ville være venner, 

oplevelser og nok også en del viden, du så ville have været foruden. 

 

Men nu kniber det, for medens din alder stiger, gør medlemstallet det jo ikke, og vi vil så gerne have, 

at Sct. Georg og han Sværd (og Drage) kan fortsætte med at inspirere os. 

Derfor afholdes der i denne tid møder og videomøder rundt omkring i landet med alle mulige forslag. 

 

I vores distrikt (vi har netop haft os et videomøde igen) drøftede vi: 

En ny LGL skal vælges til september, alle i den nuværende fratræder. 

Hvem stiller sig til rådighed? 

 

Hvordan kan gb fra nedlagte gilder bevare deres tilknytning til deres distrikter, (hvis de ønsker det?) 

Det skal ordnes til kommende LGT. 

 

Der opfordres til at fremsætte også ”Vilde Tanker”, der evt. kan sætte initiativer i gang og at danne 

”cirkler” for at særligt interesserede kan mødes uformelt.  

 

Kunne der måske dannes ”Spejdergilder” kun med tilknytning til deres distrikt og med egne agendaer 

og regler. 

Yngre gb, der synes vores måde er for gammeldags; men gerne vil  gildearbejdet. 

(så kan vi gamle fortsætte med alle vores gode gamle ritualer) 

Altså to slags gilder, der kan møde hinanden til særlige fællesmøder. 

 

Spejdernes Lejr 2022 bliver et stort projekt; men der skal mange ”ildsjæle” til at få det succesrigt 

gennemført. 

Er det noget for dig, at give en hånd med? 

      Mogens/DGM 
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Tak 
Kære Gildebrødre. 

Mange tak for vinen til min 

85 års fødselsdag. 

Hilsen Lilli 
 

 

Tillykke 
Vi siger mange gange tillykke til Arne på hans 85 års fødselsdag 25. marts. Vi 

håber, at det bliver en rigtig god dag. 
 

 

 

 

 

 

INDKALDELSE TIL GILDETING      AFLYST/UDSAT 

 

i Stuehuset på Rødovregård, der stadig er lukket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

I-DAG 

 
LØRDAG DEN 13. MARTS 2021 AFLYST 

 
Jeg oplyser hermed, at I-dag den 13. marts 2021 aflyses, da vi er usikre på, om de nuværende 

restriktioner forlænges. (Det blev de så!). 

 

Med venlig gildehilsen 

Birthe Sander 

DUS 
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Referater 
Gruppe 1 

Gruppemøde den 6. februar hos Jytte 

Det første gruppemøde i lang tid, så der var en hel del at tale om, og med 4 gruppemedlemmer 

tilstede var der ingen fare for at vi overtrådte noget forsamlingsforbud. Vi fik da også nogle ting på 

plads i forhold til Sct. Georgs Gildehallen. Vi håber på den kan afholdes men er afventende. 

Vores emne tog Jytte sig af, hun havde valgt Lurblæserne på Rådhuspladsen. 

Lurblæserne på Rådhuspladsen i København, er udført i bronze og forestiller to lurblæsere 

blæsende i Lure som de så ud i broncealderen de er anbragt på en søjle af tegl. Den samlede højde 

er ca. 20 meter.  

De første Lure man har kendskab til herhjemme var fremstillet af træ. 

Det blev udført 1911-1914 af Siegfried Wagner (lurblæserne) og Anton Rosen (søjlen) ved 

finansiering fra Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet som en gave til Københavns Kommune i 

anledning af 100-året for brygger J.C. Jacobsens fødsel. På soklen findes inskriptionen "J.C. 

JACOBSEN•CARLSBERG 1811•2•SEPTEMBER•1911".  

Idéen om en lurblæser på søjle på Rådhuspladsen, kom fra Lorenz Frølich omkring 1890 og en 

prøveopstilling med en sådan figur blev foretaget fra oktober til december 1900 foran 

Centralhotellet. Det var en træsøjle med en statue af en enkelt lurblæser udført af Anders 

Bundgaard. Søjlen var tegnet af Martin Nyrop, som forestillede sig to søjler flankere indkørslen til 

Rådhuspladsen fra Vesterbrogade. Ændringen fra én lurblæser til to kom ret sent i forløbet med 

arbejdet på det endelige monument, hvilket førte til, at de to figurer står noget trangt på søjlen. Det 

gav dem i folkemunde betegnelsen "opstablede melsække".  

Lurblæserne skulle efter sigende blæse i deres horn, når en jomfru passerer dem.  

Kilde: Wikipedia  

Bjarne og Jytte havde som sædvanlig lavet noget rigtig dejlig mad, som vi takker meget for. 

Næste møde er hos mig den 1. marts    Preben Sørensen 

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

Bjarne meddeler: 

 

Vores fastnettelefon er lukket så nummeret 4841 2596 fungerer ikke mere 

Mvh 

Bjarne 

Så prøv i stedet Jytte: 2946 3329; Bjarne: 2942 5850    (red. indskud) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens marts nummer 

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