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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

59. årgang nr. 10 

december 2021 
 

 

Farvel og Far Vel 
 

Ordet farvel bruger vi jo hele tiden uden at tænke nærmere over det. Med far vel ønsker vi, at det 

skal gå den anden godt, indtil vi ses igen. Der er lidt forskellig betydning af ordet alt efter den 

situation man er i.  

Det kan være et farvel og på gensyn = vi glæder os til at ses igen i morgen/næste gang = hav det 

godt så længe. Der kan også være det mere bydende: farvel med dig, nu skal du vist gå! 

Så er der også et sidste farvel. Nogle måske med en slags lettelse, f.eks. når vi går på pension og 

siger farvel til kollegaerne. Alle ønsker én det bedste i den nye tilværelse, som man nu skal i gang 

med. Og måske ses vi en anden gang.  

Endelig er der det alvorlige farvel og helt uventede farvel, hvor vi ikke ses igen.  

For fjorten dage siden havde gruppe 3 møde hos en tilsyneladende frisk Sine. Som I kan se af 

referatet senere, serverede Sine en flot frokost for os med efterfølgende kaffe og dejlig æblekage. 

Ydermere holdt Sine et fint og velforberedt foredrag for os om Voergaard. Vi sluttede mødet og 

sagde farvel til hinanden. Jeg sagde farvel til Sine med et lille kram, selvom vi begge sagde ”nå det 

burde vi måske ikke i disse tider”. Men Sine og jeg blev optaget i Vestvold-Gildet sammen for 37 år 

siden. Vi har været i gruppe sammen i næsten alle årene, og vi kendte hinanden ret godt. Så dette 

farvel – som altså blev et helt uventet sidste farvel – kommer til at betyde noget særligt for mig. 

Sine betød noget særligt for mig.      Nils 

 

 

 

 

  

 

 

Det er med stor sorg, at Sine efter kort tids sygdom er død i dag 

den 26.november 2021. 

 
Vi har alle sammen mange minder om Sine, og disse minder skal vi 

hjælpe hinanden med at holde i live. 

Sine var en gildebror som var utrolig aktiv, ikke kun i gilde- 

sammenhæng, men også i hjælpen til fattige i Rumænien. Hvordan Sine klarede det 

med kun 24 timer i døgnet har nok undret mange. 

Trods sine mange opgaver oplevede man aldrig en negativ holdning. 

Sine havde et stort medmenneskeligt syn og vil altid blive husket som et godt 

menneske og Gildebror. 

Æret være Sines minde. 

Bjarne Wichmann 

Gildemester 
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Oversigt over kommende arrangementer 2021/2022 (se også hjemmesiden): 

 

KIRKETUR: 5. december 2021 KL 10.00 i Brønshøj Kirke (se nedenfor) 

Fredslys: 7. december 2021 kl. 19.00 i Brøndbyvester kirke (se nedenfor) 

Nytårs-Gildehal: 8. januar 2022 kl. 17.30 på Rødovregaard (se nedenfor) 

 

Distriktsgildehal med Ridderoptagelser den 21.februar 2022 i Gildehuset, Sankt Agnes 2 B, 

4000 Roskilde  

 

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 januar-nr. skrives venligst af gruppe 4  Nils 

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

Vi siger Tillykke til Karen, der fylder 

95 år den 13. december. Tillykke 

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke 

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke 

 

Vi siger Tillykke til Bjarne, der fylder 

75 år den 30. december 

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke 

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke 

 

TAK 

Mogens har sendt: 
En rigtig stor TAK for virakken i anledning af min 90-års dag, 

for hilsner, gaver og fremmødet på dagen.             Mogens.

  

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

Gruppe 3 byder Velkommen til Novembermøde d.16.11 kl.19.00  

på Rødovregård 

Vi har fået Lars Andersen til at komme og 

fortælle os om De Baltiske Hovedstæder.  

Husk november mødet er et åbent møde, så 

gæster er velkomne. 

Der vil blive serveret kaffe og kage, øl og 

vand. Tilmelding sker gruppevis til Bodil, 

enten på mail eller telefon. Senest d.12.11. 

 
 

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

mailto:krogh@musling.dk
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Kirketuren søndag den 5. dec. går til: 
 

 Brønshøj Kirke 
 Brønshøj Kirkevej nr. 8 

 

Vi deltager i Højmessen kl. 10.00, 

derefter får vi en rundvisning i den 

gamle kirke, Kbh.s ældste bygning 

opført i 1180-erne af Biskop Absalon. 

Bagefter tager vi til Rødovre, Lucernevej 136 til en 

julepyntet stue, hvor vi spiser vores medbragte mad, dertil øl/vand og en snaps. Efter frokosten 

serveres der kaffe og kage. 

 Husk venligst en lille gave til ca. 25-30 kr. Prisen for juleturen er kr. 50.- 

 Tilmelding gruppevis til Mogens, 4055 1252 eller mail: mogens@jeberg.eu  

 Senest mandag den 29. november 2021 

 

 

Fredslyset fra Betlehem kommer til Brøndbyvester kirke 

Tirsdag den 7. december 2021 
 

 

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke. 

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 7. december kl. 19.00. 

 

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem. En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling 

herfra bliver tirsdag den 7. december ført til Brøndbyvester Kirke. 

 

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, herefter 

tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem. 

 

Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Søren Broch Kjeldgaard vil holde en kort 

andagt. 

 

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus. 

 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5) 

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

mailto:mogens@jeberg.eu
https://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nsh%C3%B8j_Church
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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FREDSLYSBUDSKABET 2021 

 

”Fred – et håb for fremtiden” Skulpturen "FRED ER LØFTE OM FREMTID" lavet af kunstneren Håkon 

Anton Fagerås, fra Bø i Telemark, Norge, blev afsløret 6 august 2006 i Narvik. 60 år efter USA kastede 

atombomben over Hiroshima. Det har været klart for menneskeheden efter anden verdenskrig, at jorden med 

dens befolkning kun har en chance for at overleve, hvis verdensbefolkningen finder sammen i en fredelig 

sameksistens. Der har været mange gode forsøg på samarbejde, som er blevet iværksat af den almene 

befolkning, og enkelte statsledere. Dog må vi konstatere at mange politikere og folkeforførere ikke har lært 

af fortiden. Krig, undertrykkelse, forfølgelse, sult, død og sygdom er stadigvæk dagligdag i forfærdelige 

mange lande, og det truer verdensfreden. Efter smitsomme sygdomme som KOPPER, MÆSLINGER, 

TUBERKULOSE, DIFTERI, HIV/AIDS, PEST, KOLERA, POLIO og mange flere, er der nu den nyeste 

Pandemi Covid 19, som hærger vores dejlige planet, og som dræber mennesker sideløbende med at 

nationerne kæmper om magt, penge, og indflydelse. Vi må konstatere, at statslederne og religionerne i de 

mange lande som udgør vores jordklode, måske ikke magter opgaven at holde og skabe ” FRED” – og 

dermed ødelægger muligheden for ” ET HÅB FOR FREMTID ”. Vi må nok erkende, at der kun kan skabes 

fred, når vi alle kæmper sammen om at sikre vores livs fundament, ” JORDEN ”. Men, hver især kan kun 

kæmpe for noget godt, når vi selv har en indre fred samt fred i et fællesskab. Lad os skabe fred i os selv, så vi 

kan skabe fred med og for andre. Pandemien 2020/2021 er grunden til, at der lige nu er stilhed mellem 

mennesker. Mangel på møder med fysisk nærhed, stemme, øjenkontakt, men også kropssprog som 

indimellem kan skabe store misforståelser. Og når vi IKKE har for travlt, i vores tanker, og især på de 

sociale medier med at kommentere og forholde os til andres væremåde, til andres opgaver, til andres 

udseende, til andres liv generelt, så kan vi pludselig høre.de vigtige beskeder. Så gør det til en dyd at være 

stille. Ikke for at være tavs. Gå blot nysgerrigt på opdagelse i stilhedens små pauser i vores hverdag. Hør på 

verdenen omkring os, så vil alle vores sanser vende tilbage og give os styrke og viden. Så vil vi kunne 

koncentrere os om at være den del af vores samfund, der skaber fred og fordragelighed, uden alle de 

misforståelser, der er årsag til konflikter. Lad Fredslyset minde os om, at det også er os selv, der kan skabe 

FRED. 

 

FRED - ET HÅB FOR FREMTIDEN 
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Lørdag den 8. januar 2022 indbyder Gruppe 4 til Nytårsgildehal. 

Vi mødes på Rødovregård til forhal klokken 17.30. 

Klokken 18.00 er der gildehal. 

Efter gildehallen vil Gruppe 4 byde på en 3-retters menu og dertil 

Vin eller vand samt hyggeligt samvær. 

Prisen for denne aften er sat til 150,00 kroner. 

Tilmelding senest den 2. januar til Jørgen på  

mail schioet146@hotmail.com 

eller mobil 52 61 02 94. 

Med ønsket om et godt nytår og på gensyn fra Gruppe 4. 

 

 

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

 

 

 

Kommende arrangementer i Distriktet: 
Distriktsgildehal med Ridderoptagelser den 21.februar 2022 

i Gildehuset, Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde 

mailto:schioet146@hotmail.com
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REFERATER: 
Gruppe 1 
holdt novembermøde hos Preben. Han havde været nødt til 

at tage på arbejde, så vi kom næsten samtidig. 

Han stegte nogle fiskefileter til os, så vi fik et par lækre stykker smørrebrød. 

På grund af hans arbejde, havde han ikke planlagt noget emne, 

så vi nøjes med at hygge os og planlægge vores julemøde. 

Lilli 
 

Gruppe 2 

Vi mødtes hos Else / Arne og indledte med at få serveret Elses velsmagende tun mousse. Efter at 

have rørt stemmerne til Jeppe Aakjærs Jens Vejmand, talte vi om emnerne på sidste gilderådsmøde, 

og var meget enige om beslutningerne på mødet. 

Herefter var det planlægning af kirketuren anden søndag i advent og vores næste gruppemøde den 

14. dec., hvor vi mødes kl. 13.00 medbringende en julegave (max 50 kr.). 

Arne havde mødets emne og fortalte om Eskilsø, der ligger i Roskilde fjord. 

Øen er ejet af en naturfredningsfond og der er spor af mennesker helt fra stenalderen. I 1100-tallet 

blev der grundlagt et kloster på øen, fra hvilket ruinerne stadig kan ses. På øen er der to boliger. 

Arne fortalte om en familie med to børn, der flyttede til øen for ti år siden. Her kunne man leve tæt 

på naturen, selv havde de hund, kat, høns, ænder og får. Og så havde de fuglene, der kom flyvende 

dertil: klyder, skalleslugere og andefugle. Havørne kunne også observeres, når de jagede langs 

fjorden. 

Adgang til fastlandet foregår med egen båd de små 200 meter, der er til Selsø Hage. Der holder 

deres bil, som er nødvendig når der skal provianteres, det foregår helt afhængig af vejrliget. 

Tak for beretningen om en familie, der blev øboere for at leve midt i naturen, og tak for et hyggeligt 

møde.       Mogens.   

 

Gruppe 3 

Bodil, Tove, Birthe, Margit og undertegnede mødtes den 9. november hos Sine. Nogle kom en time 

for tidligt, eller også var der andre, der kom en time for sent. Fremover holder vi gruppemøde kl. 

13.00 bortset fra julemødet og maj-mødet, som starter kl. 12.00.  

Vi startede mødet med at gå til Sine s meget veldækkede frokostbord. Der manglede bestemt ikke 

noget. Hyggesnakken gik rask der-ud-ad. Samtidigt fik vi planlagt november-mødet, som vi stod 

for. (Som alle ved blev det desværre ikke til noget). (I øvrigt ville jeg have været glad, hvis jeg 

havde skrevet dette referat umiddelbart efter mødet. Meget er siden ændret). 



SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 7 

I vores tema om store gårde/godser, havde Sine valgt at 

fortælle om Voergaard Slot, der ligger i nordøst Jylland 

nærmere betegnet i det sydøstlige Vendsyssel i 

nærheden af Dronninglund.  

Slottet stammer fra 14/1500-tallet med mange skiftende 

ejere i tidens løb bl.a. biskoppen i Børglum, kong 

Frederik 2., Karen Krabbe, Ingeborg Skeel (slottets 

nuværende spøgelse!!). Ingeborg Skeel var også den der 

i slutningen af 1500-tallet fik opført den rigt 

udsmykkede hovedbygning i renæssancestil. På det 

tidspunkt fuldt på højde med Kronborg. Sidenhen har der været flere ejere bl.a. Erik Scavenius 

(udenrigsminister mm) og siden 1955 har Voergaard været ejet af den dansk-franske greve og 

rigsgreve af Rom Ejnar Oberbech-Clausen (siden 1963 af en familiefond). I dag kan man besøge 

slottet og se en meget stor kunstsamling bl.a. med kunst fra Ludvig 14., Ludvig 16., Marie-

Antoinette og Napoleon. Iflg. Sine var der rigtig meget at se på. 

Vi sagde alle tak til Sine for en rigtig god eftermiddag i gruppe 3. 

      Nils 

 

Gruppe 4  

holdt gruppemøde tirsdag d. 9. november hvor vi skulle have holdt mødet hos Birthe, men grundet 

at man havde lukket for alt vand hos Birthe tilbød Kurt og Ulla at åbne døren til dem og så bytter de 

møder en anden gang. 

Alle mødte op og som altid når vi er sammen går snakken ligesom en flok store skolepiger sikken 

glæde ved at mødes og Ulla havde lavet dejlig mad og Kurt skaffet herlig rødvin. 

Efter maden fik vi en lille sang og så gik vi over til dagsordenen, hvor vi fik vendt gilderådsmøde 

hvor især emnet gruppernes måske deling ned til 3 grupper optog os en hel del, og godt det ikke er 

os som skal løse den knude. Og nedskæringen af gilderådet og af gilderådsmøde m.m. 

Så gik vi over til vores julestue som blev lagt hos Lone, vi enedes om alle at have noget mad med, 

og fandt ud af hvem det tager hvad med, og så den lille gave til vort spil. Tilmeldinger til 

november-mødet og kirketuren blev ordnet, og hvem som stod for lederen i januar md. 

Derefter gik vi over til Nytårsgildehallen som vores gruppe står for. Først og fremmest maden hvad 

skulle vi have og hvor skulle det købes, men hvorefter Birthe ordnede det til alles tilfredshed, så var 

der bordplan udsmykning m.m. Også det fik vi ordnet, som gildeledelsen for år tilbage traf 

beslutning om at den gruppe som står for aftenen, også skal holde 5 min. Sct. Georg og læse 

gildeloven, det fik vi også ordnet, Men vi var enige om at det er en dårlig ide, gruppen har rigeligt 

at tænke på den aften. Måske skulle det laves om. 

Vi fik klaret det hele og pludselig var klokken 10 min. i 5, så vi sluttede en hyggelig dag med en 

sang. Hurra for at vi lever.     Jørgen. 

 

Gildebrødre bedes venligst huske på Gildets Hjemmeside: www.vestvold.dk 
Her kan læses om mange ting vedr. Gildet. Under Arkiverne kan vi bl.a. læse om Mogens og Anni, 

som blev optaget i Gildet i1982, da de lavede den fine dug som benyttes i Gildet. 

Og Mogens lavede Øksen som ligger på bordet ved Gildehaller.  Ja Gildet har meget at takke for, 

rigtig hjertelig Til Lykke Mogens med det runde 

tal, 90 år, det siger vi alle!  

Her holder Bjarne fin fødselsdagstale. 

  PR Arne 

 

 

 

 

 

http://www.vestvold.dk/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Voergaard
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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ANNONCE 

SPEJDERNES LEJR 2022 i Hedeland 
Kunne du tænke dig at være med til at være frivillige hjælpere i Nordens 

Største spejderlejr? Så meld dig som hjælpere af lejrorganisationen  

og være med til at skabe verdens bedste spejderoplevelse lige her i Danmark. 

Spejdernes Lejr er i perioden fra den 23. til 31. juli 2022 
Du kan tilmelde dig på følgende hjemmeside adresse: 

         httpt://spejderneslejr.dk 

   
Arne Bjerager  

Den 23.09.2021 

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

 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens december nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. januar 2022 

 

 

 

 

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: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802 

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

