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                           Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

  60. årgang nr. 5 

Maj 2022 
 

 

 

 

Rejse 
 

Dannebrog var noget man altid sku hejse 

Det ku man tit se når man var på rejse 

Så rejste man til jul og grundlovsdag. 

der ku man altid se mange flag. 

 

I førsteklasses kupe ku man sidde og knejse 

og føle sig stolt over den fornemme rejse. 

Noget andet var det med dem der sku splejse, 

og skillinge sammen til en billigere rejse. 

 

Men hvordan er det at rejse med tog i dag.? 

Når robotterne sir. Der er ingen tog I kan ta 

Der er sporarbejde, så ingen tog I kan få. 

Så klik ind på rejseplanen punktum dk. 

 

Hilsen lone 

 
 

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

 

 

 

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 juni-no. skrives venligst af gruppe 1 

     Nils 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores 40 års jubilar Knud Eriksen 

taler med GM Bjarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Motionssangen afsynges. 
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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. 

Distriktets flittige ledelse 

 

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

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

Igen et hyggeligt gruppemøde med gæst Margit og Birthe S var inviteret, desværre måtte Birthe S melde 

afbud da hun var blevet indlagt på Hvidovre hospital.  

Jytte W holdt et indlæg over ”slottet” Aldershviles ejer. (Slottet ligger i Bagsværd)  

Angelica Pierri kom til verden som ældste barn af en gibser og overspillemand i dennes 2. ægteskab og en 

københavnsk mor. Som treårig blev hun plejedatter hos et ældre ægtepar, der havde en Toddykælder 

i Blågårdsgade. Som 20-årig fik hun hemmeligt en datter Stella uden for ægteskab og kom til Kolding på en 

præstegård. Det siges, at hun var både meget kvik og køn og havde en sjælden magt over mænd. Hun giftede 

sig i Kolding med Arndt Burchardt], søn af en fabriksejer, og rejste med sin mand til Sydafrika. Her gik 

Arndt til grunde, hun blev skilt og fik arbejde som servitrice. Hun serverede for diamant- og guldgravere, 

men en dag også for diamantmineejer Adolf Goertz, der var dødsmærket af tuberkulose. Han forelskede sig 

og giftede sig med hende og de havde to lykkelige år, hvor også Angelicas datter Stella kom med i familien. 

Angelica blev enke som 27 årig og arvede i 1897 syv millioner danske kroner samt det fornemme Manor 

House i St. James Wood-parken i London, der bl.a. indeholdt en ægte Rembrandt. 

Ifølge datteren forandrede det moderens lyse og lystige sind til et noget mere koldt kalkulerende væsen. I 

1901 giftede Angelica sig i Søllerød Kirke[5] med Rigsgreve Carl Valdemar Sponneck. der var Stellas far, 

forgældet og ikke så præsentabel. Derefter kunne hun pryde sig med en nitakket krone og titlen grevinde. 

Efter et par år blev parret skilt og grevinden drog til London for en tid. 

Her blev hun 10. november 1905 gift med den velstående og højt ansete kunsthandler Gustav Mayer, som 

åbnede dørene for grevinden til hoffets sale og de fineste kredse i England. Hun solgte sit palæ i James 

Wood-parken og flyttede sammen med Mayer i Consort Road i en lejlighed på tolv værelser, bibliotek, 

arbejdsværelser, saloner, spisesal og gæsterum. Men til Derby på væddeløbsbanen tabte Angelica sit hjerte 

til den unge rytter William Ewans af adelig herkomst, og i dette sidste ægteskab fik hun sat hele sin formue 

over styr. Hun gav den unge ægtemand, alt hvad han ønskede. Der blev trænet fuldblodsheste på 

Aldershviles jorde og festet i slottet. 

Den 9. juni 1909 vågnede grevinden ved at slottet brændte, og det lykkedes både hende, datteren og 

husjomfruen at redde sig ud af slottet, mens alt nedbrændte. Der er en teori om, at branden var påsat af en 

utilfreds arbejder eventuelt som håndlanger for andre. Med Slottet brændte også en stor del af grevindens 

formue, der lå som værdipapirer, og slottet blev aldrig genopbygget. Hun festede stadig, men druknede sin 

sorg i whisky. Hun solgte Aldershvile slot med tilhørende jorder til Gustav Mayer, for en aftale om at blive 

forsørget resten af sit liv, men fik ikke papir på aftalen. Mayer overholdt ikke aftalen og grevinden endte 

som en fattig pantelånerske. Angelica døde for egen hånd, da hun drak gift blandet med whisky og endte sit 

begivenhedsrige liv 43 år gammel i baglokalet til sin pantelånerforretning. Grevinden af Bagsværd var en 

kvinde, der både ødsel og godgørende. 

Ved Aldershvile Slotsruin står en mindesten for hende med teksten "Min Kære lille gode Mami Ange Evans, 

Født Pierri" og hendes fødsels- og dødsdato.    Bjarne 

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

https://da.wikipedia.org/wiki/Angelica_Ewans#cite_note-3
https://da.wikipedia.org/wiki/Angelica_Ewans#cite_note-5
https://da.wikipedia.org/wiki/England
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Gruppe 2  

Gruppemøde hos Mogens 12. april. Vi havde glædet os til at se Mogens’s ”nye hus”. 

Det var blevet så flot med nye trægulve og nymalet i flere rum, og så duftede der så dejligt af   

lækker mad. Vi fik en skøn omelet/æggekage med tomat og bacon. 

Det var så sidste gang vi kun var 4 i gruppen, men vi har nu altid hygget os. Vi glæder os dog til at blive 

flere i det nye gildeår, det giver mulighed for flere input og så er vi flere om arbejdet, når der skal inviteres 

til fest i Gildet. 

Efter frokost satte vi os over i de bløde stole til kaffebord med lun kage. Vi snakkede lidt om  

hvad der var sket siden vi sidst var sammen og så gik Mogens over til vores emne: Danske øer. 

Mogens fortalte levende om Orø, hvor han havde så mange barndomsminder fra. 

Orø ligger midt i Isefjorden og er et morænelandskab af sten, grus, lerjord og tidens aflejringer. 

Øens gamle navn var Warthærø, det har nok betydet vagtøen, med observation af, hvem der var på vej mod 

Holbæk i bunden af Isefjorden. Øen er knap 15 km2 stor og den har godt 900 fastboende. Der er 

færgeforbindelse fra Holbæk og førhen en primitiv forbindelse fra Hammer Bakke. 

Orø har været beboet fra stenalderen, flere steder er der spor af køkkenmøddinger, og øen har haft 125 

bronzealderhøje, dog nu kun 3 tilbage. Orø har også en kirke fra 1100-tallet, kro og museum. I 1849 fandt 

Bodil Margrethe Hansdatter et stort guldkors med halskæde og 

indskriften ”Olav Konge”. Korset ligger nu på Nationalmuseet. 

Grunden til at Mogens valgte Orø skyldes mange personlige minder. Hans 

farmor voksede op på Orø og vi fik en spændende historie om hans 

oldeforældre, Jens og Sidse Marie, der blev viet i 1865, da Jens kom hjem fra 

krigen i Sønderjylland. De fik 2 børn: Anders og Petra (Mogens farmor). 

Imellem 1932 og 1944 holdt Mogens og hans familie deres ferier på Orø. De 

cyklede 54 km fra Vanløse til Hammer Bakke. Færgemanden på Orø blev ad 

viseret og så kom han roende de 700 meter over og hentede familien og 

cyklerne. 

Vi fik mange flere historier fra ferierne på Orø. Bl.a. var der i kirkemuren en 

fortykning, hvor sagnet fortalte, at en heks var blevet muret inde, da hun ikke 

kunne blive begravet i indviet jord. 

Det kunne godt sætte fantasien i gang på en lille knægt, når det blev mørkt om aftenen. 

Det blev en hyggelig og meget spændende eftermiddag hos Mogens.                                   Else 

 

                                                            

 

 

 

 

Gruppe 3    

Vi mødtes hos Bodil, som igen havde arrangeret et lækkert frokostbord til os. Denne gang havde vi også 

Tove med os igen. Desværre var Birthe S. kommet på hospitalet og kunne således ikke deltage. Men vi 4 

andre hyggede os ved bordet med snak om alverdens ting.  

Men det væsentlige indhold ved mødet, var dog at få fastlagt eftergildehallen til Sct. Georgs Dag. Der blev 

sat tjekmærker ved det meste og lidt blev overladt til den enkeltes kreativitet. Selvom vi kun var fire, så gik 

det alligevel godt – efter egen mening – (vi havde dog glemt brød til forretten – uha da). Vi havde også god 

hjælp fra andre gildebrødre og ikke mindst fra Jyttes datter Anne. Det siger vi naturligvis tak for. 

Vi siger tak til Bodil for et hyggeligt møde. 

Nils 

 

Gruppe 4  

Her lidt fra gruppe 4til maj nr. 

Ak ja, desværre blev aprils mødet ikke til noget grundet sygdom, og det er jo noget af et tab, det er jo møder 

hvor vi får talt og snakket om alt både løst og fast, men så er det jo skønt at vi har mobilen så vi hele tiden 
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kan være i kontakt med hinanden og sende hinanden en lille hilsen. Og så har man jo dette at glæde sig til, vi 

ved der kommer atter et møde igen, og vores næste er en afslutning inden sommeren, en frokost i Ishøj havn. 

Sagde du sommer, vi skal jo ikke klage vi har haft det skønneste vejr hvor man har kunne sidde ude og nyde 

det, set på alle de skønne små blomster i haverne og parkerne, ja hvor har vi meget at glædes over selv om 

man smerter her og der. Tak er kun et fattigt ord. Du ønskes en rigtig dejlig sommer, og pas så på dig selv. 

Mange kærlige gildehilsener fra gruppe 4. 

JS. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens maj nummer 

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