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                           Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

  60. årgang nr. 6 

juni 2022 

 

 

Året 
 

Foråret er min yndlings årstid, alting spirer og grønnes.  

Når sommeren kommer, og jeg kan slikke 

sol og bade i bølgen, er det min yndlings årstid.  

Om efteråret, når bladene gløder i smukke 

farver er det min yndlings årstid. 

 

Når det kommer til stykket, finder jeg nok på at sige, at når sneen 

falder om vinteren, så er det min yndlings 

årstid. 

For det er lige det med årstider, at de alle er mine yndlinge. Det er 

sæsonernes skifte, der husker mig på, at jeg lever, og at jeg skal 

være omstillingsparat. For hvad ville livet være uden omskiftninger?  

 

Det sure med det søde. Det døde med det levende. Enden med en ny begyndelse. 
Gruppe 1       Bjarne 

 
Oversigt over kommende arrangementer i 2022 (se også hjemmesiden): 
Tur med Sagafjord: lørdag d. 18. juni kl. 13.00 i Roskilde  

Fødselsdagsfest: 6. september 2022 på Rødovregård kl. 19.00 

Distriktsgildehal:  12. september 2022 kl. 1900 i Rønnevang kirke, Taastrup 

 

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 september-no. skrives venligst af gruppe 2 

     Nils 
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Husk GILDESKAT 2. halvår 2022 
 

Gildeskat fra d. 1/7-31/12 2022 bedes betalt senest d. 10/7 2022. 

 

Indsæt kr. 400,00 på konto 1551 3159142620. 

 

Hilsen Lilli 

 

 

 
 

Vi siger tillykke til 

Inge, som runder de 80 den 5. juni 2022 

 

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke 

 
Roskilde Hedebo Distriktsgilde 

 

Referat af Distriktsgildeting 23. maj 2022 

20 deltog i tinget og heraf 15 stemmeberettigede. 

Alt forløb, som det skulle mellem gode 

gildebrødre. 

De der skulle vælges, blev valgt (bortset, at vi stadig 

mangler en DIS til vores Fellowship dag), økonomien blev 

ivrigt diskuteret- og godkendt, DGM og GM’erne berettede 

nyt fra deres gilder. 

Alt forløb som forventet og i god stemning. 

Sidste punkt på dagsordenen ”Eventuelt” blev rigtig 

interessant: 

Vi bliver beklageligvis færre og færre og det medfører det kedelige spørgsmål:  

Vil vi betale mere eller deltage mindre (i fælles arrangementer)? 

 

Den nuværende holdning blandt de fleste er jo, at vi til vores ellers gode gildesamvær ikke vil betale lige så 

meget, som vi bruger fx på en tur i biografen (eller i teatret). 

Er det stadig nok med en foredragsholder, der kan nøjes med at få to flasker vin? 

Skal vi have et minimums krav til antal deltagere for gennemførelse af oplevelser, der ellers vil koste for 

meget? 

Kan vi mon invitere hinandens gilder for at minimere omkostningerne? 

Det nuværende (og vedtagne) kontingent på kr. 80 blev vedtaget, og Distriktet har lidt i reserve; men ikke i 

lang tid. Fremtidige arrangementer skal/bør kunne hvile i sig selv (med bistand fra det snart tabsgivende 

budget). 

Hvad gør vi? 

Men ellers havde vi et godt Distriktsgildeting.   Mogens.- DGM 

 

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

 

 

 
 

RIDDERHAL 

 

Invitation til Distriktsgildehal 

med ridderoptagelse 
mandag den 12. september 2022 kl. 19.00 

i Rønnevang Kirke, 

Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup. 

(forhal kl. 18.30). 
 

I tre år har vi måttet vente, men NU kan vi igen samles 

om gode traditioner og godt samvær. 

Vi skal optage de to ridderaspiranter: 

Grete Westh Olsen, 2. Roskilde og 

Jørgen Lauterbach, 2. Roskilde 

 

Efter gildehallen vil der være en let anretning, 

med øl, vand eller vin. Pris: kr. 85,00 pr. person. 

 

Bindende tilmelding senest søndag den 4. september 

til Arne Lærkeborg, mail: arne@laerkeborg.dk 

eller tlf. 20613216. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Distriktsgildeledelsen. 
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REFERATER:  
 

GRUPPE 1 

AFHOLDT 

TUR I 

NATUREN 

17. maj 

TIL 

NIVÅGÅRDS STORE 

RODODENDRONHAVE 
Vi (15 + gæst fra Distriktet Jørgen) mødtes på pladsen ved Rødovre C 

Vandtårn. Bussen bragte os med lethed igennem til Nivågård, hvor vi 

efter at have fundet den bedste 

solskinsplet fik samlet 3 borde 

sammen, hvor vi straks nød vore 

fantastiske madpakker/kurve. 

Herefter vandrede/slentrede vi rundt 

i den smukke have nogen tid, 

hvorefter vi fandt tilbage til de 

”reserverede” borde, hvor gruppe 1 

serverede kaffe og dejlig kage. 

  

 

 

 

Fotografer: Arne, Jørgen 

Lauterbach, Preben og Nils  
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Gruppe 1  

Gr. 1 havde det sidste møde før sommerferien hos Bjarne, 

Jytte og Bjarne havde lavet en lækker 3 retters menu til os. 

Vi var som sædvanlig 4, og vi talte om tur i naturen, 

og fik ordnet det sidste. 

Vi talte også lidt om vores næste opgave, men da der så lang tid til, 

er det svært at planlægge noget. 

Vi glæder os til vores næste møde d. 5. september, hvor vores gruppe 

bliver til 6. 

Lilli 

 

 

Gruppe 2  

Den ”nye” gruppe 2 (Else, Arne, Jytte U., Mogens, Bodil, Tove og Nils)  mødtes 24. maj hos Else og Arne, 

som havde stillet et lækkert frokostbord frem. Efter således at være veltilpasse på alle måder gik vi i gang 

med at gennemgå de ting der var sket siden sidst. Gilderådsmøde og Tur-i-naturen.  

Vi fik fastlagt laugsposter og mødedatoer næste år. Emnet for næste år blev: Hvordan laves det? 

Gruppen har arrangementet ’november-mødet’, som vi skal finde underholdning til. 

Else blev gruppeleder for ét år. 

 

 

Den gl. Gruppe 3  (Margit, Tove, Bodil, Birthe og 

undertegnede)  

Gruppen holdt afslutningsmøde ved havet – for 

Margit havde sagt, at hun ville se vand. Så vi tog til 

Ishøj Havn og fandt restaurant SeSa, som kunne 

servere en glimrende frokost, hvor hver især fandt 

det de lige havde lyst til. Efter have spist tog vi ”på 

stranden” – uden dog at bade! 

Til slut indtog vi kaffen og rabarbertærte med 

mandellåg hos undertegnede. 

   Nils 

 

 
 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens juni nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. september 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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Lidt flere billeder fra Tur-i-Naturen 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


