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Lidt om at følge foråret 
Foråret er en dejlig tid - og når det først tager fart, kan du følge med i 

hvordan det folder sig ud uge for uge. Du kan for eksempel vælge, at 

du vil gå en bestemt tur, én gang om ugen, og følge de forårsblomster 

du møder på den vej. Hvilke blomstrer først? Hvilke der følger efter? 

Hvor længe blomstrer hver art? osv. 

I stedet for blomster kan du vælge at følge, hvornår træer og buske 

springer ud. Eller du kan lytte efter hvornår du hører den første musvit, den første solsort osv. 

Du kan også lede efter smådyr i skovbunden og notere hvornår du støder på smådyr som 

mariehøne, edderkop og bænkebider første gang.  

Sådan gør du 

Find først ud af, hvad du vil følge. Her tager vi forårsblomsterne som eksempel. Begynd så 

tidligt som muligt. Vælg dig en bestemt vandretur i det lille stykke skov, som du vil følge i 

foråret. Din tur må gerne gå igennem forskellige typer af skov - og evt. lidt skovbryn, så kan du 

finde flere forskellige blomster. Gå din tur én gang om ugen i løbet af foråret og se hvordan det 

står til med blomstringen. Er nye blomster begyndt at blomstre? Står de gamle der stadig, 

eller er de ved at visne bort?                                 

                                                                                                                                                                      Arne 

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

GILDETING: tirsdag d. 25. maj på Rødovregård kl. 19.00 . 

Frilufts-gildehal: 16. juni 2021 (se nedenfor) 

Distriktsgildeting: mandag d. 10. maj 2021 UDSAT til 16. august (se nærmere i juni nr.) 

 

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 JUNI-nr. skrives venligst af gruppe 3  Nils 

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

Tak 

Mange tak for opmærksomheden ved min 85 års 

fødselsdag. Jeg havde en dejlig dag, og solen skinnede 

selvfølgelig!  

Venlig hilsen, Arne 

 

mailto:krogh@musling.dk
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TAK 

Tusind tak for alle de gaver og hilsener, jeg modtog på min 

75-års fødselsdag. 

De var med til, at det blev en god og minderig dag. 

Birthe Sander 

 
Mette har i år 40 års gildejubilæum, men da vi ikke holder Sct. 

Georgs Gildehal i år den 23. April, 

valgte gildeledelsen, Bjarne, Grethe og 

Kurt at overrække Mette 40års nålen 

hjemme hos Mette. Desuden kom 

gruppelederen fra Mettes gruppe, Lilli 

også.  

                             Billedet viser Bjarne sætte nålen på plads på Mette. 

Billedet viser Mette læse en jubilæumshilsen. 

Tak: Mette var lidt overvældet af det store fremmøde, men hun sender Gildet stor tak for 

opmærksomheden. 

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

DAGSORDEN GILDETING Den 25. maj 2021 på Rødovregård kl. 1900 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesteren aflægger beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 

regnskaber for 1.1.2020 til 31.12.2020 og fremlægger 

budget for året 1.1.2022 til 31.12.2022 

herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. Valg 

a) Valg af gildemester, Bjarne Wichmann, modtager genvalg 

b) Valg af gildekansler, Kurt Lundsteen, modtager genvalg 

c) Valg af gildeskatmester, Grethe Lykke Mortensen modtager ikke genvalg 

9. Valg 

a) Valg af suppleant for gildemester 

     Valg af suppleant for gildekansler 

     Valg af suppleant for gildeskatmester 

b) Valg af Gildets uddannelsesmedarbejder (GU) 

c) Valg af Gildets internationale medarbejder (GIM) 

d) Valg af Flagherold 

     Valg af Dørherold 

e) Valg af 2 revisorer og 

     Valg af 2 revisorsuppleanter 

10. Eventuelt 

Forslag, bortset fra valg, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være Gildemesteren i hænde 

senest 11. maj 2021 
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Indbydelse til Friluftsgildehal 
Så skal vi ses igen til det traditionelle samvær i Hedeland 

Den kendte forlorne skildpadde med sherry, æg og flutes. 

Hertil øl eller vand (inkluderet). 

Gildehal med flag, sange og røg fra bålet, megen fornyet snak, hyggeligt samvær og måske toner 

fra nattergale. Løfter om den kommende sommer til os alle. 

Onsdag d. 16. juni 2021 i ”Naturhytten” Herredsfogedvej 25 Roskilde (Krak side 163) 

Fællesspisning kl. 18.00, Gildehal kl. 19.30 og fri sang og tale bagefter. 

En aften, vi alle trænger til at genopleve. Og I får kaffe med tilbehør undervejs! 

Tilmelding senest onsdag d. 9. juni til DGK Jørgen Lauterbach 

Dsl402366@vip.cybercity.dk eller mob. 21604672 gerne gilde- eller gruppevis 

Mvh. Mogens, Distriktsgildeledelsen 

 

Og prisen: kr. 65.-/pers. 

 

 

Referater 

GRUPPEMØDE – GRUPPE 1:  14.april 2021 

Denne gang holdt vi vores gruppemøde hos Mette. 

For at gøre det så nemt som muligt for Mette, medbragte vi selv det vi 

skulle spise og spise med. 

Vores emne tog Bjarne sig af, han havde valg at fortælle om Ørsted, ikke 

firmaet Ørsted men H.C. Ørsted født den 14. august 1777 i Rudkøbing. 

Dansk fysiker, kemiker og farmaceut. 

H.C. Ørsted udgav naturfilosofiske afhandlinger m.m. og stiftede 

Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824 og Den Polytekniske 

Læreanstalt i 1829 (i dag DTU). Endvidere var han stifter af forløberne til 

Meteorologisk Institut og Patentdirektoratet. I 1808 indvalgt som medlem 

af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvor han fra 1815 var sekretær (svarer til 

Generalsekretær i dag) til sin død. Ørsted var en meget aktiv sekretær og fremlagde både egne og 

andres videnskabelige resultater og opfindelser på Selskabets møder. 

Ørsted var en nær ven af H.C. Andersen Han tilskrives i almindelighed opdagelsen af 

elektromagnetismen i 1820. Sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme var dog allerede 

påvist i 1802 af Romagnosi, men den var stort set ukendt i videnskabskredse. Ørsteds opdagelse 

blev derimod straks anerkendt i videnskabsverdenen, og andre arbejdede videre med opdagelsen. 

Bl.a. Faraday, der opdagede induktionen, mens Maxwell i 1873 formulerede en endegyldig teori om 

elektromagnetismen. Han konstruerede et piezometer, isolerede grundstoffet aluminium for første 

gang 

Mange af de ord vi benytter i dag er skabt af H.C. Ørsted. f.eks. ilt og brint, hvalfisk, varmefylde, 

faldskærm. Også ord som erfaringsbegreb, grundforestilling, billedkunst, medborgersind, hverdagen 

og meddelsom. 

H.C. Ørsted døde den 9 marts i 1851. 

En spændende aften. Tak til alle i gruppen.   Preben 
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GRUPPEMØDE – GRUPPE 2: 

Mødet blev holdt hos Inger, også denne gang måtte vi undvære Annette p.gr. af sygdom. Efter at 

have nydt den dejlige udsigt fra 6. salen, drøftede vi de opgaver gruppen skal stå for fremover, 

festgildehal og kirketuren. 

Inger tog sig af mødets emne og fortalte om Grønland, verdens største ø, 50 gange større end 

Danmark. Inger fortalte meget personligt om sine oplevelser, fra de tre ferier hun havde været der, 

hun besøgte sin søn og svigerdatter, som arbejdede der i to omgange. Vi hørte om en kultur der 

ligger langt fra vores, præget af en barsk natur og mange sociale problemer. 

I Grønland bor der 56.000 indbyggere, ”regionen” modtager ca. fem mia. om året fra Danmark, det 

svarer til ca. 80.000 kr. pr. indbygger. Siden øen fik selvstyre har man ønsket selvstændighed men 

vejen dertil er meget vanskelig. 

   Tak til Inger for sit indlæg, 

      Mogens. 

 

GRUPPEMØDE – GRUPPE 3: 

Vores første møde i år foregik hos Bodil, som med kort varsel havde disket op med lækker mad. 

Hele gruppen undtagen Karen deltog og vi gik i gang med at planlægge næste år. Tove ville gerne 

afløses som gruppeleder. Bodil overtager jobbet og vi andre takker og bukker. Birthe 

bliver ’sangbogsfører’. Af større opgaver gruppe 3 har næste sæson er november-mødet 16/11/21 

og Sct. Georgs Gildehal 23/4/22. Vi fik også fastlagt mødedatoer og værter for den kommende 

sæson. 

Vi sluttede sidste år med at tage på ’planettur’ i Hvidovre. Vort næste møde 20. maj bliver en tur 

ud i naturen på Vestegnen, hvor vi vil forsøge at finde nogle kæmper, der har gemt sig godt. Vi 

starter ved indgangen til Avartas Fodbold Stadion på Korsdalsvej i Rødovre og kører derefter 

videre til andre udfordringer i samlet trop. 

Således oplyst om det nye år og nogenlunde styr på det hele kunne vi sige tak til Bodil for god 

forplejning og husly.    Nils 

 

Dette er så 

afslutningen på 

Nyhedsbrevet 

Voldstafettens maj 

nummer 

Det planlægges, at 

næste nr. vil 

udkomme ca. 1. 

juni 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

