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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

  60. årgang nr. 2 

februar 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Et nyt år 
 

Endnu et år er gået, og endnu flere minder har vi fået. 

Vi kan med sorg se tilbage på sygdom, eller en nær slægtning vi har mistet. 

Hvad med at vende blikket fremad, og nyde de dage der kommer. 

Vi ved ikke hvor mange vi har, så hvorfor ikke glæde sig over hver eneste af dem. 

Så husk at smile i dag, i stedet for at gemme det til i morgen, så er det måske for sent. 

Lilli gr. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 

Nytårs-Gildehal: 12. februar 2022 kl. 17.30 på Rødovregård (se nedenfor) 

 

Distriktsgildehal med Ridderoptagelser den 21.februar 2022 UDSAT TIL EFTERÅRET. 

GILDETING: tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 i Stuehuset på Rødovregård (se nedenfor) 

 

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 MARTS-nr. skrives venligst af gruppe 2 (er modtaget)  Nils 

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

TAK 
 

 

Rigtig stor tak for hilsener og gaver 

ved min fødselsdag. 

Bjarne 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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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. 
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INDKALDELSE TIL GILDETING 
Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19:00 

i Stuehuset på Rødovregård 

 

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 1.1.2021 til 31.12.2021 og fremlægger  

 budget for året 1.1.2023 til 31.12.2023 

 herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. Valg 

 a)  Valg af gildemester 

 b)  Valg af gildekansler  

 c)  Valg af gildeskatmester  

9. Valg 

 a)  Valg af suppleant for gildemester 

  Valg af suppleant for gildekansler 

  Valg af suppleant for gildeskatmester 

 b)  Valg af Gildets udviklingsmedarbejder (GU) 

 c)  Valg af Gildets internationale medarbejder (GIM) 

 d)  Valg af Flagherold 

  Valg af Dørherold 

 e)  Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse 

10. Eventuelt 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være 
gildemesteren i hænde senest en måned før gildetingets afholdelse.  

Med Gildehilsen  

Kurt Lundsteen (GK) 

 

NB. Gruppeledere bedes orientere gruppemedlemmer uden mail 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kommende arrangementer i Distriktet: 
Distriktsgildehal med Ridderoptagelser UDSAT TIL EFTERÅRET 2022 

Kære alle. 

Netop hjemkommet fra GM-møde i Taastrup kan jeg meddele, at 

riddergildehallen mandag den 21. februar er aflyst. 

Vi påtænker i stedet at gennemføre den efter sommerferien. 

Årsagen er, at vi synes, vi har haft for få forberedelsesmøder bl.a. på 

grund af corona. 

En anden årsag er, at vi finder, at det pga. de høje smittetal er 

betænkeligt at gennemføre et større arrangement, som en 

riddergildehal jo er. 

Venlig gildehilsen   Jørgen DGK 

 

 

    

  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:  p 
   
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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 Distriktets 25-års jubilæum 

vil vi endnu en gang fejre. Denne gang med: 

En sejltur med Sagafjord med frokost om bord 

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 13. 

Vi mødes ved Sagafjord og går om bord. 

Skibet sejler kl. 13.30, og turen varer ca. 2½ time. 

På skibet påregner vi at have vores egen salon. 

Efter sejlturen går de, der har lyst, op i Sct. Georgsgildernes hus i 

Roskilde, 

hvor vi byder på kaffe og kage. 

Sagafjords pris for sejltur og frokost er kr. 139,- og 195,-, men 

da distriktet giver et pænt tilskud, er deltagerbetalingen kun 

Kr. 100,- 

Hertil kommer drikkevarer, der afregnes særskilt med skibet.  

          Gildeledelsen vil gerne have jeres forhåndstilmelding  

til Bjarne Wichmann snarest, og senest 1. marts. 

Og oplys om i deltager i spisning på Sagafjord  

og til kaffe og kage i Sct. Agnes, Sct. Georgsgildernes hus i 

Roskilde, Eller kun deltager i spisning på Sagafjord 
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REFERATER:  
Gruppe 1 

Ikke møde i januar. 
 

Gruppe 2  

Vi var hos Else og Arne til et hyggeligt møde med vores lille gruppe. 

Else havde rigtig dejlige walesboller og småkager. 

Vi fik så talt lidt frem og tilbage om dagligdagen.  

Så fortalte Else om Fyn – alle byerne fik vi fortalt om, Nyborg skulle have været hovedstad, men - 

men sådan går det ikke altid som man vil. 

Vi har en hyggelig lille gruppe, men vi glæder os også til at vi bliver lidt                Jytte grp. 2 

 
 

Gruppe 3  

Vi - Margit, Birthe og undertegnede – mødtes hos Bodil (lidt til Bodil s overraskelse). Tove havde 

bedt om ”orlov” de næste par måneder.  

Vi havde et hyggeligt møde, hvor Bodil hurtigt fik fremtryllet både kaffe og ostemadder mm. Vi 

talte om gruppesammenlægningen, hvor vores gruppe er foreslået delt op i 2 grupper. Vi fik også 

planlagt resten af årets møder nu Sine ikke er der mere og Tove holder pause. Vi berørte også lige 

eftergildehal til Sct.Georg i april, som gruppen skal arrangere. Mere om det i marts nummeret. 

Vi siger tak til Bodil for et hyggeligt møde og ses næste gang 8. februar hos Birthe.          Nils 

 

Gruppe 4  

Møde 12.1.22 hos Jørgen 

Vi mødtes hos Jørgen men måtte desværre undvære Inge da hun er syg. 

Vi fik talt om forskelligt bl.a. at vi kun skal bruge egne billeder så vi ikke kommer i klemme igen. 

Vi Fik dejligt frokostbord og snakken gik som sædvanligt. Det sidste blev planlagt til 

Nytårsgildehallen som jo er flyttet til d. 12.2.  

Kurt havde emnet og han havde valgt at fortælle om Vordingborg. 

Navnet Vordingborg kommer af borgen ved bredden. Vordingborg er en by og købstad på 

Sydsjælland og er hovedby i Vordingborg Kommune. Vordingborg kommune havde i 2021 i alt 

45.268 indbyggere. 

Vordingborg er en gammel færgeby med en rig historie. Ruinerne af den gamle kongeborg som var 

hjemsted for 3 Valdemarkonger er byens fremmeste seværdighed. 

Vordingborg har gymnasium handelsskole, seminarium samt jernbanestation. Byen har 3 havne og 

egen garde Prins Jørgens garde.  

Den tidlige historie starter i 1157 hvor Valdemar den store opførte en borg. Valdemar drog i krig på 

Rugen og erobrede Arkona. Han døde i 1182. 

i 1415 blev Vordingborg købstad mens Erik af Pommern var konge. Han forlod byen med sine 

guldskatte og tog til Gotland. Det begyndte at gå nedad for byen og det fortsatte i 1600 tallet. 

Fra 1671 til 73 opførte Christian d. 5. et trefløjet jagtslot i italiensk barokstil til bror Prins Jørgen 

der rev store dele af det gamle borganlæg ned. Gåsetårnet fik dog lov at blive. 

Takket være industrialiseringen og byens betydning som overfartssted til Lolland-Falster blev det 

19. århundrede en generel opgangsperiode for Vordingborg. 

Fra 1912 til 15 blev Masnedøfortet opført til observation og forsvar af farvandet Storstrømmen og 

senere blev Storstrømsbroen blev bygget og færgetiden var slut. 

Næste møde hos Grethe 22.2. 

                                                                                                                Gruppe 4 Lone 
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Fra Frimærkebanken har vi igen modtaget tak til 

Vestvold-Gildet for 0,015kg frimærker siden 

Landsgildetinget 2021 i Middelfart.  

Siden Landsgildetinget er der i alt indsamlet 

145,385kg. Så nogle frimærker bruges der trods alt. 

 
 

Voldstafetten har modtaget følgende ’tanker på vers’ 

Tænk, hvis al surhed forsvandt i nogle minutter 

så fik dagen ny kulør.  

Nul råben op eller gnavenhed, men lutter 

glade smil og godt humør.                         

Kunne det mon tænkes, at man så talte med hinanden 

og glemte alt om ”mig først” og det at være på? 

Tjah, det ved jeg ikke, nogen fik nok sved på panden,  

fordi de har så pokkers travlt med alt det, de skal nå. 

Hans Jørgen Buchberg 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens februar nummer 

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

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Arne har oplevet frost i sit fuglebad i haven.  Det har givet nogle sjove faconer, hvor vandet presses 

op af et hul i isen og fryser til en ”is søjle” indtil der ikke er mere vand i fuglebadet.  

 

Noget med at frost udvider vandet. Så længe der er vand - og et hul i isen - så vil søjlen vokse.  

 

 

Tak til Arne for at han er så opmærksom på naturens luner.  


	LØRDAG DEN 12. MARTS 2022

