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                           Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

  60. årgang nr. 4 

april 2022 
 

 

April 

April måned har altid været en meget omskiftelig måned – i hvert fald med hensyn til vejret. Men 

også i gildesammenhæng sker der ændringer i april. Vi har Sct. Georgs gildedag, som så betyder, at 

vi kan starte det nye gildeår. I år betyder det blandt andet at vi har dannet nye grupper. Vi bliver til 

3 grupper i stedet for 4. Grupperne var blevet så små, at de ikke var fuldt funktionsdygtige. Tag 

bare min gruppe. Der er ikke noget referat fra marts måned, da vi ikke fik holdt vores møde. Ved 

starten af året var vi 7 i gruppen. Én døde desværre før jul, én kommer af forskellige årsager ikke 

mere til gruppemøderne, én har bedt om orlov i en periode. Så nu er vi kun 4, der deltager. Når så 

én bliver syg og én har et uopsætteligt ærinde, så er vi 2 til at holde mødet. Hyggeligt nok men 

måske ikke så effektivt. Derfor kan det kun gå fremad, når vi nu igen bliver 7 (måske 8) i den nye 

gruppe. Vi ser positivt på fremtiden og satser på at få det bedste ud af det nye samarbejde. 

Nils på hidtidige grp. 3s vegne 

 

 
 

Oversigt over kommende arrangementer i 2022 (se også hjemmesiden): 

 

 

Sct. Georgs Gildehal: lørdag d. 23. april kl. 17.30 på Rødovregård  

Tur til Kastellet: torsdag d. 12. maj kl. 18.00 overfor Østerport  

Tur-i-naturen: tirsdag d. 17. maj kl. 11.00 fra RC ved Vandtårnet  

Distriktsgildeting: mandag d. 23. maj kl. 19.00 I Taastrup Kulturcenter  

Tur med Sagafjord: lørdag d. 18. juni kl. 13.00 i 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 MAJ-no. skrives venligst af gruppe 4 

 Nils 

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

Vi siger   TILLYKKE til 

 
Knud Eriksen som d. 22/4 har været gildebror i 40 år. 

 

TAK 

for de mange hilsener i forbindelse med min fødselsdag. Vi befandt os i Florida på dagen og havde 

en dejlig, minderig tur. 

Mgh. Jytte W. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TAK 

Guldbryllup  

Tusind tak for opmærksomheden til vort guldbryllup  

Hilsen Ole og Lone 

 

TAK 

Jytte Ulstrup siger tusind tak for det flotte fremmøde på dagen og for alt det der var medbragt, 

inkl. fødselsdagssang. Med venlig hilsen  Jytte Ulstrup.  

 

~Arne’s foto. Mvgh Arne  
 

 

Sct.Georgs Gildehal. 
Lørdag d. 23. april 2022 på Rødovregård 

 

med forhal kl. 17,30 og Sct. Georgs-gildehal kl. 18,00. 

Efter Gildehallen serverer gruppe 3 en 3-retters middag med vin, øl og vand, 

med efterfølgende  

the/kaffe med småkager til. 

Prisen for denne fornøjelse er 150 kroner pro person. 

Tilmelding gruppevis til Bodil senest: lørdag d.11. april på mail:  

bodilk@outlook.dk 

Eller på 2738 5149 

 

Mange gildehilsner fra gruppe 3 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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GRUPPE 1 INVITERER TIL EN TUR I NATUREN 

TUREN GÅR  

TIL 

NIVÅGÅRDS STORE RODODENDRONHAVE 
Vi mødes på pladsen ved Rødovre C Vandtårn 

Den 17. Maj kl. 11.00 
Prisen for turen inkl. kaffe er ca. Kr. 30.00 

Vi forventer at være tilbage ved Vandtårnet kl 17. 

Tilmelding senest den. 10 maj til Lilli På telefon 2863 1802 

Skulle nogen have lyst er der mulighed for at besøge  

Nivågårds kunstsamling (for egen regning) 

Efter vi har nydt vor medbragte mad og drikke 

vil vi vandre rundt i den smukke have 

så vil gruppen serverer kaffe og lidt hjemmebag 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
                 

 

 

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

  

For gruppe 1 

 Bjarne 
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                           Roskilde Hedebo Distriktsgilde 

Indkaldelse til Distriktsgildeting 
Mandag den 23. maj 2022 

                                            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. 

       5          Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til 

godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. 

Distriktsgildeledelsen foreslår, at kontingentet for 2022 fastsættes til kr. 80,- pr. 

gildemedlem. 

    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 2022 

til distriktsgildemesteren. 

 Distriktsgildeledelsen 

 

 

Tur til Kastellet 12. maj 
Distriktet indbyder igen i år til den gode vandring på Kastellet. 

Vi mødes kl. 18.00 overfor Østerport Station ved krydset Grønningen/ Folke Bernadottes Allé og vi 

smutter ind på anlægget ad den lille sti, over den lille bro og ender oppe på voldanlægget, hvor der 

bydes på en lille forfriskning. 

(Man at velkommen til at medbringe lidt slikposer.) 

Turen går så langs voldgraven hen til Norgesporten og ind på paradepladsen. 

(måske skal vi ind ad Kongeporten (den mod Esplanaden) og det gør vi så som gode spejdere) 

På paradepladsen lyttet vi til musikken og derefter er der frihed til at besøge studenterkoret i kirken 

( mod en billet, der skal købes),  gå en fin tur på voldene og måske få en varm hvede med 

kaffe/chokolade i den store kantine. 

Kl. 22 er der tappenstreg, nedtagning af det store flag og tak for en god aften. 

(Selvom det er Store Bededag er det fornuftigt med en sweater) 

 

Ingen tilmelding, I kommer bare; men et bidrag på ti kroner/gb vil vi gerne have. 

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



SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 5 

Distriktets flittige ledelse 

 

 
 

 

 

 

Vi er nu 69 forhåndstilmeldte til turen med Sagafjord den 18. juni kl. 13, 

hvor vi endnu en gang vil fejre distriktets 25 års jubilæum. 

Jeg har gennem GM’erne fået alle navnene. 

I annonceringen, der var i bladene i januar/februar har vi bedt om bindende tilmelding senest 1. maj. 

Såfremt jeg ikke hører andet, går vi ud fra, at forhåndstilmeldingen også er en endelig tilmelding. I 

modsat fald må I sige til senest 1. maj. 

Og så skal jeg bede om, at I indbetaler prisen – kr. 100,- for gildebrødre og kr. 335,- for ledsagere – 

til distriktets bankkonto i Nordea, reg. nr. 2277 konto nr. 3499100069 senest 1. maj. Tilmeldingen 

er ikke endelig, før beløbet er modtaget. 

Jørgen L., DGK 

E-mail: dsl402366@vip.cybercity.dk 

 

 

REFERATER:  
Gruppe 1 Den 7. marts havde gr. 1 møde hos Preben. Vi startede med lækkert mad, 

hvorefter vi talte om vores arrangementer. Vi blev enig om, at inviterer Margit 

og Birthe S. til vores næste møde. 

Preben holdt et foredrag om Birgitta af Vadstena, også kaldet den hellige Birgitta. 

Hendes mor døde da hun var ganske ung, og blev gift da hun var 13 år gammel med 

Ulf Gudmarssøn, de fik 8 børn. 

Efter hendes mands død i 1344 levede Birgitta i streng askese. 

Det påstås at hun allerede som barn havde syner. Hendes første store åbenbaring kom 

fra gud, og hun grundlagde i 1344 et kloster i Vadstena i Sverige. 

Birgitta havde over 700 syner, som hun skrev ned i fire store bind på 1400 sider. 

Birgitta-ordenen blev grundlagt i 1370. Omkring år 1500 havde ordenen 25 klostre. 

I dag findes nonneklostre i Vadstene, Bayern, Holland, England fem i Spanien og 2 

i Mexico. 

Den danske Margrethe 1. var betaget af Birgitta og foranledigede, at der nogle år efter 

hendes død i 1373 oprettees to birgittineræklostre i Danmark, et i Maribo i 1420 og et 

i Mariager omkring 1445. 

Lilli 

 

Gruppe 2  

Vi mødtes hos Else og Arne, og Arne fortalte om Ærø. Her bor der knapt 6000 mennesker, dog 

langt flere i sommerferie perioden, da øen er et eftertragtet turistmål. 

Ærøskøbing med de mange ældre huse med stokroser opad facaderne, og de mange krogede 

brostensbelagte gader, er en fryd for øjet, Og Marstal, der kan berette om livet på havet, med fiskeri 

såvel som skibsfarten på de store verdenshave, der er nok at se. 

Naturen og de mange museer byder ligeledes på en mangfoldighed af oplevelser, der gør øen til en 

charmerende ø i det sydfynske øhav. Tak til Arne. 

Vi havde en hyggelig eftermiddag omkring ”det runde bord”, med både fortæring og små-debatter, 

vi fik fastsat den 24. maj kl. 13,00 frokost, her vil vi sammen med Bodil og Nils, og forhåbentlig 

også Tove, planlægge hvordan vi griber det an, tiden fremover. 

Næste gruppemøde er hos undertegnede den 12. april.           Mogens. 

 

Gruppe 3   Intet møde i marts.                      Nils 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gruppe 4  

Hermed referat fra gruppe4; mødet afholdt 15marts. 

Mødet blev afholdt hos Ulla og Kurt, 6fremmødte, desværre måtte vi undværer Grethe som var sløj, 

vi  samledes ved bordet hvor dejlig mad blev serveret med rødvin til, alt snakken gik. 

Så gik vi over til dagsordenen: kassen-siden sidst- Gildetinget- mødeplan- mødetid- lederen for 

maj- jubilæum m.m 

Inge skulle have stået for dagens emne, men da Inge har været en hel del syg sprang vi emnet over 

og så kunne snakken fortsætte og som Den kloge læser Du jo er er du sikkert ikke i tvivl, her blev 

talt om alt muligt fra gravsteder, tekst TV, ferier, Corona, og Ulla fortalte om alle de  vidunderlige 

ting fraTupperware som Ulla ikke kunne undvære, og Birthe  skulle også have en ny dejskraber. 

Hendes var var vist omkring 40 år gammel og også fra Tupperware. 

Og meget andet blev vendt og drejet, alt mellem himmel, og jord, så atter en fornøjelig eftermiddag 

med megen latter, tak. 

Jørgen. 

 
 

LGL/DGM-MØDE referat: 

Make our Guilds great again 
I week-enden 26.-27. marts holdt LGL møde med alle os gyldne DGMer, med GU 

(uddannelsessekretær Inga Gustafsen), IK (international sekretær Birthe Ømark)  og indbudt 

foredragsholder (Erik B. Jørgensen, prof. Eventyrer). 

Det foregik i ”Huset” i Middelfart, (det er et dejligt sted). 

Lone (vores DGM) bød velkommen og orienterede om LGL, om Ukraine og om Grønlandssagen 

(der nu er afsluttet).  

På trods af faldende medlemstal var der ingen triste miner; 

Tværtimod blev der fyldt op med fornyet kampgejst for at få vores fornøjelige gildeliv fornyet og 

effektivt igen. 

Vi fik slagord som ”Hvem er vi”, ”Synlighed”, ”Spejderkontakt” og ”Markedsføring” grundigt 

gennemgået og debatteret. 

Nye forslag, nye veje at gå, nye muligheder. 

Vores internationale interesser blev nævnt med nordisk samarbejde i Baltikum og kommende 

konference i Ranum. 

Hotelt projektet er godt i gang til kommende spejderlejr i Hedeland Henning Rasmussen). 

Sct. Georg Gildet har jubilæum 23. april 2023, og der er LGT til september næste år. 

Som vi alle var enige om at arbejde for: 

”Det skal stadig være sjovt at være gildebror”! 

Mogens.-DGM 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens april nummer 

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