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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

60. årgang nr. 1 

januar 2022 
 

 

 
 

Rigtig godt nytår til alle Gildebrødre 

Desværre har vi måtte droppe mange af vores Gildehaller og andre sammenkomster 

på grund af endnu en omgang Corona i det forgangne år. Desværre har vi også mistet 

nogle dejlige gildebrødre. 

Vi må håbe, at vi går bedre tider tider i møde i år 2022, og ikke skal rammes af Corona- 

skræk udover den omgang, vi fortsat ikke er kommet helt over. 

 
Den ro og fred der var i vores barndom og ungdom, findes ikke mere. Tiden er en anden og 

vores viden om, hvad der sker rundt om i verden, er blevet meget stor, takket være de for- 

skellige medier. Der er nød og terror m.m. der bevirker, at mange har det forfærdeligt. 

I Danmark har vi desværre også mærket lidt til problemerne. Men vi kan ikke løse alverdens 

problemer.  Danmark gør det på vores måde, og yder støtte bl.a. økonomisk til de lande, 

der har det værst. 

Jeg vil ønske, at vi i gildet får mulighed for at holde de allerede dato besluttede aftaler,  

så vi igen kan samles i hinandens hyggelige samvær. 

Vi har mange gode traditioner i gildet, der er værd at værne om. 

 

 
Livet er ganske, som sådan et spil 

Let eller svært, som man gør det til 

og når de enkleste regler er lært 

så er det lettere at gøre svært. 

 af    Piet Hein 

                                                                                                                                     Grethe gr. 4 

 
 

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

 

 

Nytårs-Gildehal: FLYTTET til: 12. februar 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 februar-nr. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

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

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Sine’s sygdom, død og bisættelse. 

 

Jeg syntes ikke at det er mange dage siden, at min mor var 

på weekend hos mig, og jeg hjalp hende med, at finde 

oplysninger om Voergaard slot. 

Hun glædede sig meget til I skulle komme, og til at tilbringe 

nogle hyggelige timer sammen med jer. 

 

Nu er alting forandret, min mor er ikke mere, og jeg er i chok. 

 

Fra at være en meget aktiv dame, hvor man nogle gange måtte bestille tid for at 

komme i audiens, er alting forbi. 

 

For at komme videre, er man nødt til at have hjælp, den hjælp har I hver især været 

med til at give, mig og min familie. 

 

I skal vide, at I var højt værdsat af min mor, og jeg tror kærligheden gik begge veje. 

Jeg vidste god, at min mor var elsket af mange, men at hun har været så elsket har 

virkelig været en kæmpe overraskelse. 

 

Jeg vil gerne have lov til at sige jer alle et kæmpe tak. Tak forsøde sms’er mens hun 

var syg, hver og en er blevet læst op for hende og hun var dybt taknemlig for dem. 

Tak for hjælpen med telefonkæden, for forsiden på Voldstafetten, for blomsterne til 

hendes bisættelse, for flagvagten, for fine taler og ikke mindst for alle de 

fantastiske kram som er så hårdt tiltrængt i denne meget svære tid. 

 

Dagen før hendes bisættelse fandt jeg hendes tørklæde, og jeg er så glad for, at 

hun fik det med på sin sidste rejse, sammen med jeres mærke som er gemt i 

blomsterne. 

 

1000 tak for jer, for det I har været for min mor, og det I har været for mig. 

 

Min mor var ved sine fulde fem hele tiden, og en sidste besked jeg skulle give jer 

alle var: 

Græd ikke over mig, jeg har haft et fantastisk liv. 

 

På familiens vegne  

Laila 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Lørdag den 12. februar 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 5. februar 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  

Kære Gildebrødre 

Så kom I forhåbentlig alle godt ind i 2022 hvor vi nu kan se tilbage 

på et fint år for Distriktet og med optimisme til det nye gildeår i  

2022 

Sidste år havde vi i august et gildeting, hvor den nye ledelse blev indsat, økonomien ordnet og planer 

vedtaget for den kommende tid. 

mailto:schioet146@hotmail.com
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I juni måned samledes vi Hedeland, hvor distriktets 25 års jubilæum blev markeret. 

I september blev der afholdt Landsgildeting, og en ny ledelse blev det også til der. 

Oktober bragte os den traditionelle Fellowship med indlæg af Birthe Ømark om internationalt 

gildearbejde. Sidst i november en aften igen med fredslys, gudstjeneste, fakkeltog- og æbleskiver i 

Roskildegildernes hus, Sct. Agnes. 

I løbet af året er det lykkedes os at få genoptaget vores ridderoptagelses aftener med endda tre 

aspiranter med om bordet. (det er Margit Fohlmann, der igen har påtaget sig opgaven.) 

 

Her i 2022 skal vi have mestermøde i januar, en længe savnet rigtig ridderhal i februar; en I- dag til 

marts og den store jubilæumstur i juni, her med frokostudflugt med Sagafjord og afsluttende 

fødselsdags kage/kaffe bord også i Sct. Agnes. 

Til sommer kommer jo også den stort anlagte Spejdernes Lejr 22, der netop skal afholdes i vores 

område- ude i Hedeland. 

 

Vi håber for fremgang i alle distriktets gilder, vi bliver jo færre og ældre; men med en indsats fra Jer 

alle, skal det nok gå alt sammen. 

Godt nyt gildeår.    Mogens, Gunnar, Jørgen 

 

 

  

 
I-DAG 

 
LØRDAG DEN 12. MARTS 2022 

 

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 100,00 kr. pr. person incl.  
drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe. 
 

Bindende tilmelding senest den 4. marts 2022 til:   
   
GU        
eller 
DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com 
 Mobil: 60803795    

 
På gensyn DUS/GU gruppen 
Forhåbentlig er Corona så meget overstået at vi må mødes igen. 3. gang bør være 
lykkens gang 
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads.Tilmelding er bindende da vi 
bestiller mad ud fra deltagerantal 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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REFERATER: Fredslyset fra Betlehem. 
Tirsdag den 7. december kom Fredslyset til Brøndbyvester Kirke, men først skulle det hentes i Sct. Laurentii 

Kirke i Roskilde. 

Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den flamme, som altid brænder der. Fredslys 

traditionen opstod i Østrig i 1986. Hvert år fik den østrigske radio ORF (Osterreihischen Rundfunk) fløjet et 

Fredslys ind fra Fødselsgrotten i Betlehem til Wien. Efter en økumenisk gudstjeneste i Wien tog spejdere og 

gildemedlemmer årets Fredslys med hjem for at sende det rundt i deres eget land. Fra begyndelsen gik de 

østrigske spejdere ind i arbejdet og det er nu primært spejderne, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig 

og Europa. Til stafetten i Europa bruges både tognettet og privatbiler. I flere lande 

er det nu blevet til et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. 

Udbredelsen af Fredslyset går ad en rute fra Wien over Frankrig, England, 

Skotland og til Irland. En anden rute fra Wien går gennem Tyskland nordpå til 

Skandinavien og Østeuropa. Siden 1996 er det lykkedes at få Fredslyset bragt ud i 

Danmark og videre til Sverige, Norge og Finland. I Danmark blev det bragt til 

Roskilde, til Sct. Laurentii Kirke, hvor det brænder året rundt i en stage skænket 

af Sct. Georgs Gilderne. 

 
 På billedet ses Sct. 
Laurentii Kirke udefra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et kig i Kirkeskibet. Den røde lampet er  
helt bagerst til venstre bag søjlerne 

 
                  Her ses den røde lampet, hvor lyset findes  

 

 

 

 

Billederne her viser den røde lampet med den evige flamme, hvorfra en stikling tages og overføres til vores 

flagermuslygte, så den kan transporteres til Brøndbyvester Kirke. 

 

Efter at lyset var bragt til Brøndbyvester Kirke blev det båret ind i den mørke kirke, og medens orglet 

spillede, blev olielampen på døbefonden tændt, herefter Alterlysene og Adventskransen. 

Herefter blev der holdt en smuk andagt, med læsninger og salmesang.  

Aftenen sluttede med kaffe og kage i Sognets Hus. 

Kurt 
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Kirketuren søndag den 5. dec. gik til: Brønshøj Kirke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hyggelig frokost hos Mogens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 1 

Dagen efter en vellykket Kirketur mødtes vi hos Lilli medbringende vore retter til julebordet. Lilli´s   

stue var julepyntet og nisserne var krøbet frem fra deres skjul. 

Vi satte os ved et veldækket bord og nød maden, det eneste skår i glæden var, at vi måtte undvære 

Preben. Vi håber, han snart bliver frisk igen. Vi snakkede om løst og fast til det var på tide at bryde 

op. Tak for en hyggelig dag Lilli. 

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.   Jytte 

 

Gruppe 2 Julemøde 

Vores lille gruppe mødte fuldtallig op til Julefrokost hos Mogens. 

Han havde dækket det fineste julebord og vi nød vores frokost med  

øl og snaps, og ind imellem sang vi julesange og snakkede hyggeligt sammen. 

Efter frokosten diskede Mogens op med juleboller og godter, 

Og vi legede gaveleg som vi plejer. Vi talte om hvad der er sket i gruppen  

og tilmeldte os til Nytårsgildehallen, som vi håber bliver til noget trods corona 

Tiden gik hurtigt i godt selskab og det blev næsten aften før vi brød  

op og ønskede hinanden glædelig jul og godt Nytår.                 Else 
 
 

Dette billede efter Ukendt 

forfatter er licenseret under CC 

BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nsh%C3%B8j_Church
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nsh%C3%B8j_Church
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Gruppe 3 

Vi havde så småt aflyst vores juleafslutning, men vi har også lært, at man ikke skal udsætte ting 

mere end højst nødvendigt. Så som Margit sagde ’så fik vi også klaret det’. Vi = Bodil, Birthe S., 

Tove og undertegnede mødte op i Margits hyggelige stuer velforsynede med diverse frokostretter 

(og passende snaps). Så vi manglede ingenting, hvad det spiselige angik. Der var nok at tale om, så 

det gjorde vi. Vi snakkede lidt om fremtidigt gruppearbejde mm. Senere spillede vi som vanligt 

terning om de smågaver vi hver især havde medbragt. Vi hyggede os selvom vi savnede Sine og 

Karen. Tak til Margit for veltilrettelagt julefrokost.   Nils 

 

Gruppe 4  

Tirsdag d. 14.december mødtes vi alle hos Lone, medbragt diverse madretter til et lækkert 

julefrokostbord, lækker mad en god stemning, der blev talt om familier, politik og gildeting med 

mere. Så havde vi dagsordenen: kasse, siden sidst, lederen i januar md. Nytårsgildehal, eventuelt, alt 

blev klaret uden problemer. Coronaen og gildemøder blev også diskuteret, og her må vi vente og se 

hvad den næste tid viser. Så gik vi over til kaffe og terningespil om vores sm gaver, og som altid 

mange morsomme stunder vedrørende pakker og terning. Og ja, så blev klokken ca. 17, og 

pakkerne havde fundet sin ejermand, vi takkede af og ønskede hinanden en Rigtig dejlig Jul og et 

Lykkebringende Nytår, og gruppen ønsker også dig et Lykkebringende Nytår og på gensyn kære 

gildebroder. 

J’s. 

 

 

Fra Frimærkebanken har vi modtaget tak for 0,380kg 

frimærker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 8 

 
Frimærkeindsamling 
En rettesnor for Gilder, der vil deltage i den humanitære hjælpeopgave, 

det er at indsamle brugte frimærker-til Frimærkebanken ' ' 

Vælg først en indsamlingsleder i Gildet. 

Opsøg f.eks. offentlige kontorer, dagblade, større som mindre virksomheder og aftal at 

afhente evt. brevpost med frimærker på, en gang om ugen eller måneden - og vigtigt - 

overhold aftalen, så det ikke hober sig op hos vedkommende virksomhed. 

På møder - evt. gruppemøder - sorteres og klippes kuverterne. Dette kan udmærket 

gøres samtidig med behandlingen af et diskussionsemne. 

Ved afklipning af frimærker skal der være ca. 0,5 - 1 cm papir af kuvertens forside rundt 

om frimærket - og ikke mere eller mindre og heller ikke kuvertens bagside! 

 
Frimærkerne bedes nu sorteret således, at danske afvaskede (uden kuvertpapir), danske 

ikke-afvaskede (med kuvertpapir) og udenlandske (evt. landevis) holdes hver for sig. 

HUSK: Vi modtager IKKE mobilporto og frankostempler, dvs. afstempling med 

frankeringsmaskiner, til indvejning, men gerne frimærkesamlinger i album. 

Det er nu indsamlingslederens opgave at viderebringe de behandlede frimærker 

til Frimærkebankens adresse, men husk endelig afsendergilde! 

Ønskes andet end PostNord anvendt kan afleveringsmetode aftales, ring tlf. 2139 5020. 

Frimærkebanken kvitterer for modtagelsen ved udløbet af kvartalet ved brev til 

Gildets indsamlingsleder. 

Kvitteringen viser det nye registrerede samt Gildets total i hele indsamlingsperioden 

Gildets totale indsamlingsresultat offentliggøres ligeledes på Frimærkebankens 

hjemmeside under Indsamlingsresultater. 

Det indkomne beløb ved salg af frimærkerne fordeles ligeligt mellem ISGF's Development Fund 

og Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond. 

Det er en lille ulejlighed, med en stor virkning! 

Mange bække små, gør en stor å! 
 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens januar nummer 

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

 

Rigtigt godt nytår 2022 til alle. 
 

 

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 

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