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Foråret er der 
 

Siegfred Petersens vise " Den gamle skærslippers forårssang", som starter med " Nu lokker atter de 

lange veje", minder meget om den nuværende situation. Vi længes, er trætte af det som har været, 

og håber på det bliver, som det var engang. Dog ved vi, at alt alligevel ikke bliver som før, men vi 

vil fortsætte, som i det sidste vejrs af sangen: 

 

Og endnu venter de lange veje 

med morgenkulde, med middagsglød. 

Min slibesten kan jeg fortsat dreje 

og holde næsen forsvarligt rød. 

Jeg går fra Skagen med kurs mod Fakse, 

og glemt er vinterens sult og nød. 

Jeg sliber knive, jeg sliber sakse, 

jeg sliber solskin og dagligt brød 

     Gruppe 1/Preben 

 

Tillykke 

 

Vi siger mange gange tillykke til 

Birthe Sander på hendes 75 års 

fødselsdag 1. april. Vi håber, at det 

bliver en rigtig god dag. 
 

Tillykke 
Den 23. april har Mette 40 års gildejubilæum.  

Vi siger tillykke mange gange. 

I øvrigt fylder Mette 103 år et par dage inden. 

Vi sender også de bedste lykønskninger i den anledning. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Oversigt over kommende arrangementer 2021 (se også hjemmesiden): 

 

Distriktsgildeting: mandag d. 10. maj 2021  (se nedenfor) 

GILDETING: tirsdag d. 25. maj på Rødovregård. 

 

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 MAJ-nr. skrives venligst af gruppe 2  Nils 

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

mailto:krogh@musling.dk
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Tur til Kastellet 
Så prøver vi igen at gennemføre den hyggelige aftentur til Kastellet, 

St. Bededags aften torsdag d. 29. april. 

Vi mødes kl. 18.00 ved indgangen overfor Østerport Station og 

vandrer rundt på voldene, hører orkestret på eksercerpladsen, måske 

sangerne i kirken og en kop kaffe/the/chokolade og varme hveder i 

kantinen. Slutter med tappenstreg og nedtagning af flaget. 

Pit stop undervejs (kr. 10.-) erlægges på stedet og tilmelding a.h.t. indkøb sendes 

senest 23. april til Gunnar Kjær (igkjaer@privat.dk) 

Distriktet 
 

Roskilde Hedebo Distriktsgilde 
Indkaldelse til Distriktsgildeting 

Mandag den 10. maj 2021 Kl. 19:00    i Taastrup Kulturcenter. 

Poppelalle 12, 2630 Taastrup 

    Dagsorden: 

   Punkt:  

       1            Valg af dirigent og protokolfører/referent.  

       2            Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

       3            Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år til 

                     godkendelse. 

       4            Behandling af indkomne forslag. 

                      Ændringer at vedtægter: 

                     § 2. Distriktet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og dets sammensætning og 

arbejdsgrundlag er indeholdt i § 7 b. 

                    Distriktsgildeledelsen består af 5 medlemmer:   ændres til 3 medlemmer 

                    Distriktets Internationale Sekretær (DIS)  Udgår af ledelsen 

                    Distriktets Uddannelses Sekretær (DUS).  Udgår af ledelsen 

                   Genvalg kan finde sted. Dog tilstræbes det, at et gildeledelsesmedlem ikke uafbrudt, kan bestride den 

samme funktion i mere end 6 år. 

                   Under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledelser, kan en gildebror på samme tid beklæde 

mere end en ledelsespost. 

                   § 4 b. Valg af medlemmer til naturlauget Udgår 

 

       5          Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til 

                   godkendelse,  herunder fastsættelse af kontingent. 

Distriktsgildeledelsen foreslår, at kontingentet for 2021 fastsættes til kr. 0,- under henvisning til det lave 

aktivitetsniveau i 2020. 

    6 A Valg af DGM   

  B Valg af DGK   

 C Valg af DGS  

 D Valg af international sekretær ( DIS )  

 E Valg af uddannelsessekretær ( DUS) 

       7 A Valg af suppleant for DGM  

 B Valg af suppleant for DGK  

             C Valg af suppleant for DGS 

       8 Valg af revisorer og suppleanter. 

  

       9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:  

 A Valg til ridderudvalget 

      10 Eventuelt.       

Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt 

inden den 15. april 2021 til distriktsgildemesteren. 

Distriktsgildeledelsen 

 

P.S. Distriktets nugældende vedtægter kan ses på www.rohedi.dk 

Vedtægter for Sct. Georgsgilderne i Danmark kan downloades fra: https://sct-georg.dk/medlemsomraade/    -     

Kræver login jf. bladet Sct. Georg. 

Distriktsgildetinget afholdes under forudsætning af, at corona-restriktionerne gør det muligt. I modsat fald vil 

en ny dato blive meldt ud. 

 

http://www.rohedi.dk/
https://sct-georg.dk/medlemsomraade/
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Referater 

 

GRUPPEMØDE --GRUPPE 2 -16. MARTS HOS ELSE OG ARNE. 

Vi var desværre kun 5 til mødet, da Annette havde meldt afbud på grund af sygdom. Vi startede 

med et glas vin, for at fejre at Arne blev 85 år i den følgende uge. Derefter spiste vi dejlig mad. Vi 

sang et par sange, som Jytte havde med og derefter fortalte Else om Viborg, hvor hun er født. 

Viborg er nok mest kendt for sin domkirke. Den første kirke blev rejst af kampestenskvadre, men 

inden kirken var helt færdig i ca. 1145 truedes kirken af en brand der opstod i byen, men heldigvis 

sluttede branden ved kirkens fod. Kirken blev ramt af flere brande og blev ikke genopbygget godt. 

Vi sluttede mødet med kaffe og bestemte at møderne fremover skulle holdes om eftermiddagen. 

INGER. 

 

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

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

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

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

