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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

60. årgang nr. 10 

december 2022 
 

                                

                           Jeg glæder mig i denne tid, 
                           Nu falder julesneen hvid 
                           Så ved jeg julen kommer. 

                          Min far hver dag i byen går, 
                          og når han kommer hjem jeg står  
                          og ser hans store lommer. 
. 
Johan Krohns juleklassiker fra 1866 er blevet 
indbegrebet af dansk hyggelig jul i gamle dage. Vi følger 
drengen Peter fra decembers nedtælling til juleaften, til 
nytåret, og det visne juletræ, der køres bort efter 
Helligtrekongers aften. 

Hele den originale tekst på vers er illustreret af Peter Bay 
Alexandersen med masser af julestemning og nostalgi, 
tryghed og familieidyl. 

Min mor læste den for os så mange gange hver december, at jeg kunne den udenad, så jeg kunne 
”læse” den for mine søskende selvom jeg ikke kunne læse. 

Den har absolut en stor plads i min barndoms jul og adventstid. 

Vi har nok alle traditioner fra vores barndoms jul, som vi bringer videre til vores egen familie. 
I det hele taget er julen en dejlig tid, hvor vi trods travlhed giver os tid til at være sammen med 
familie og venner. Og det at vi tænder lys, der gør den mørke julemåned festlig, sætter humøret 
op 
 
Vi lever i en hård tid her i 2022 med inflation, klimaforandring, høje energipriser og krig i Ukraine.  
Men vi må ikke glemme juleglæden   
 
Rigtig glædelig jul til alle gildebrødre.                                    Else  

 
 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer i 2022/23 (se også hjemmesiden): 

Kirketur  søndag den 04. december 2022 (se nedenfor) 

Fredslyset  tirsdag den 06. december i Brøndbyvester kirke kl. 19.00 (se nedenfor) 

Nytårsgildehal fredag den 06. januar 2023 kl. 17.30 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 januar-no. skrives venligst af gruppe 3 

     Nils 

mailto:krogh@musling.dk
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Kirketuren den 4. december 2022 går til: 

 

Vi mødes til Højmesse kl. 10.30. Efter Gudstjenesten vil vi få fortalt lidt om 

Kirken. 

Derefter spiser vi vores medbragte mad i Kirkens lokaler. Gruppe 3 serverer 

1 øl, vand og 1 glas snaps. Efter maden er der blive serveret kaffe og brød. 

Husk en pakke til 25-30 kr. En pakke du selv gerne ville modtage. 

Deltagelsen er 50,00 kroner. 

Tilmelding til Jørgen på telefon 5261 0294 senest 29. november. 

Opstandelseskirken ligger i Albertslund, og adressen er Gymnasievej 2, 

2520 Albertslund. 

Der er masser af parkeringsmuligheder. 

 

 

 

Fredslyset fra Betlehem kommer til 

Brøndbyvester kirke 

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19.00 
 

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke. 

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 6. december kl. 19.00. 

 
 
 

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem. 

En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling herfra bliver  

tirsdag den 6. december ført til Brøndbyvester Kirke. 

 

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på 

billedet, vil blive tændt, herefter tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og 

kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem. 

 

Fredslysets budskab er naturligvis FRED. De senere år har vi desuden hvert år 

haft et slogan for at sætte særligt fokus på Fred i en bestemt vinkel. I 2022 er 

sloganet:  

 

Fred begynder med dig. 

 
Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Søren Broch Kjeldgaard vil holde en kort andagt. 

 

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus. 

 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5) 
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NYTÅRS GILDEHAL 2023 
Fredag d. 6. januar 2023 Kl. 17.30  

På Rødovregård 

 
Efter gildehallen vil gruppe 2 servere festmiddag med vin/vand og 

efterfølgende kaffe. - Til en pris på 160 kr. pro persona. 

(Vi har været på Black Friday og fået et godt tilbud). 

 

Vi vil gerne have tilmelding gruppevis senest 29. december til 

 

Else Madsen mobil: 6081 5460 eller på elsema16@gmail.com 

 

Med venlig gildehilsen 

Gruppe 2 

 

REFERATER: 
Fellowshipday 2022 

Vi var 25 gildebrødre fra distriktet, der mødtes lørdag den 22. 

oktober til Fellowship på Rødovregård. Vi blev fint fordelt ved 

bordene, så vi også sad sammen med gildebrødre fra andre 

gilder. Frokostmenuen stod på sild, færdigsmurt smørrebrød fra 

Meny i Himmelev og franskbrød med brieost. Senere kaffe med 

småkager. 

Dagens hovedtaler var Finn Dybbøl, der var områdechef ved den store spejderlejr 

SL2022 i Hedeland. Han fortalte om planlægningen og gennemførelsen af lejren – og 

om afviklingen. Vi kender jo alle til lejren, og mange af os har besøgt den. Men vi ved 

ikke så meget om de to til tre års arbejde, der er gået forud. Det fortalte Finn om. 

Organiseringen var opdelt i 6 områder, hver med to områdechefer: 

Lejrplads og infrastruktur – Deltagere – Aktiviteter og events – Kommunikation – 

Frivillighed - Økonomi 

Finn var en af de to områdechefer med hovedansvar for lejrplads og infrastruktur. På niveauerne højere oppe var der 

en bestyrelse og de to lejrchefer.  

Under ”Lejrplads og infrastruktur” var der ikke mindre end 39 områder med hver deres ansvarlige. Her skal blot 

nævnes nogle enkelte: Ambulance, brand, redning – Indretning af teknik- og beredskabsby – Trafik – Indkøbsaftaler – 

IT-service – Myndighedsgodkendelse – VVS, kloak, sanitet – El – Scenepladsen. 

Der blev gennemført udbudsrunder for flere entrepriser i løbet af 2021 og begyndelsen af 2022, f.eks. vand og kloak, 

telte, el og bad og toiletter. På grundlag heraf blev de firmaer udvalgt, der skulle udføre opgaven. F.eks. valgte man 

for vand og kloak at grave ledningerne 120 cm ned i stedet for ca. 60 cm, for så kunne de overtages af kommunen, og 

så slap man for at grave dem op igen. Det var i øvrigt kommet bag på nogle af kommunerne, at der var tale om en så 

stor begivenhed med så mange deltagere. Der var på lejren 32.000 spejdere. 

Sikkerheden for spejdere og gæster blev prioriteret meget højt. Man minimerede trafikken på og omkring lejrområdet, 

og der var tæt kontakt til både politi og beredskab. 

For det tilfælde, at der skulle opstå uforudsete situationer, var der udvalgt nogle personer ”sneryddere”, der kunne 

træde til med kort varsel. 

mailto:elsema16@gmail.com
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Der opstod også under planlægningen uforudsete ting. F.eks. viste det sig, at et af de områder, man havde udset til 

lejrplads af naturhensyn ikke måtte benyttes til det formål. Heldigvis kunne man så indgå aftaler med nogle lodsejere, 

der stillede deres jord til rådighed. 

For mig var det imponerende at høre om, at så mange frivillige kræfter kan arbejde sammen om at få gennemført et så 

stort og kompliceret projekt. Hovedformålet var jo, at spejderne skulle få nogle gode oplevelser – og det man sige 

lykkedes. 

Herefter fortalte Jørgen kort om de aktiviteter, han havde været med til ved Vikingeskibsmuseet, Helen fortalte om 

spejdernes besøg i Domkirken, og Tina fortalte om projektet med fuglekasser, der var blevet udført i samarbejde med 

Thomas Damsbo. 

I den efterfølgende gildehal fortalte Mogens om de aktiviteter, der er foregået i distriktet i det sidste halve år, og han 

gjorde sig nogle tanker om, hvordan vi får vendt udviklingen med det faldende medlemstal. 

Ref.: Jørgen, DGK 

 
Novembermøde  

Tirsdag 15. november 2022 på Rødovregård  

Knud Haargaard besøgte os og holdt foredrag om sin tid i politiet fra 1970 til 2009. 

Han fortalte spændende om tiden i Rejseafdelingen, hvor han i sagens natur for 

land og rige rundt og næsten aldrig var hjemme. Han fortalte om at være 

landbetjent på Færøerne, hvor han både skulle samle de unge mænd op fra deres 

polterabend og få dem anbragt i detentionen, så han også kunne vie dem næste dag 

til deres tilkomne. Haargaard fortalte også om sit arbejde som kriminalkommissær 

hos Bagmandspolitiet. Der kom mange sjove historier frem om sager som vi har 

hørt om mens de stod på. Stein Bagger-, Tvind- og Klaus Riskær-sagerne. 

Haargaard kunne sige, at med Stein Bagger-sagen havde han haft den største 

økonomiske sag i Danmark; men som han sagde: ”den blev (desværre) hurtigt 

overgået efter hans pensionering med ’udbytte-skatte-sagen’.” 

 

I pausen serveredes en tun-anretning med øl/vand og kaffe. 

      Nils/Gruppe2 

 
Gruppe 1 

Gruppemøde den 7. november Jytte 

Så er vi i gang igen med fuld fart. Denne gang var Ruth Meyer med som gæst. Vi fik da også nogle ting på 

plads i forhold til vores juleafslutning, og hvad der ellers var af mere officielle sager. 

Vores emne tog Jytte sig af, hun havde valgt at tale om valg og enevælden. 

Der var især 2 personer der agiterede for afskaffelsen af Enevælden, det var Grundtvig og Blicher, men de 

var klar over, at det krævede noget mere folkeoplysning. Grundtvig fik oprettet højskoler, Blicher gik ind for 

almen værnepligt (tidl. kun bønder) og at udligne skellet mellem bønder, borgere og embedsmænd.    

Han indkaldte folk og fæ til et festligt folkemøde på Himmelbjerget i 1839. der mødte ca. 500 mennesker op 

og der blev festet, sunget, talt og danset. 

Toppen af Himmelbjerget var ejet af husmand Peder Nielsen på Himmelbjerggården, og næste år nægtede 

han Blicher adgang til bjerget. 

Christian d. 8. (1839-1848) ville overvære folkemødet, og da han fandt ud af grunden til aflysningen, købte 

Christian d. 8. grunden og gav den til det danske folk. Den sidste folkefest var i 1844. 

I dag er det Naturstyrelsen og Tårnkomiteen (Komitéen til bevarelse af mindesmærker på Himmelbjerget), 

som i fællesskab ejer og driver arealerne. Men gennem historien har Himmelbjerget haft forskellige ejere. 

I 1849 blev Enevælden afskaffet og d. 5. juni blev Danmarks første Grundlov underskrevet. 

Himmelbjerget er i den nordiske mytologi det højeste bjerg i gudernes verden, Asgård. Guden Heimdal bor 

på Himmelbjerget og sidder for enden af regnbuen Bifrost og vogter over, at ingen jætter sniger sig ind i 

Asgård. 

Bjarne og Jytte havde som sædvanlig lavet noget rigtig dejlig mad, som vi takker meget for. 

Næste møde er hos Margit den 5. december.    Preben Sørensen 
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Gruppe 2 

Vi mødtes den 8. november hos Jytte U., som serverede lækkert smørrebrød til os, så vi med maverne fulde 

kunne behandle de emner, som kom op. 

Gruppeleder Else gennemgik det seneste Gilderådsmøde f.eks. omkring nye mødetider på Rødovregård.  

Der var oprettet et nyt ’Turlaug’, der skal sørge for, at ’vi ser lidt mere til hinanden’. I øvrigt kommer 

fremtidens ture til at foregå med offentlig transport – for egen regning og 

rejsekort – da kassen til busleje åbenbart var ved at 

være tom. 

Planlægning at november mødet gik i gang og var 

hurtigt overstået. Nytårsgildehal, som vi også står for, 

fik vi overvejet lidt omkring spisning mv. Hvor meget 

er det nu det må koste for en festmiddag?  

Næste punkt var vores julemøde hos Mogens. Skulle 

vi have en platte hver, eller skulle vi hver især komme 

med noget spiseligt. Det blev det sidste. Så vi fordelte 

lækkerier. Jeg tror vi bliver mætte – igen! 

Dagens emne: ”hvordan laves det?” blev fremført af 

Jytte: ” Jeg laver juletræer”.  Jytte viste og 

forklarede hvordan hun med pailletter på knappenåle 

byggede juletræerne op. Det kan tage op til 3 dage at 

lave et enkelt træ. Jeg fik ikke at vide, hvor mange 

pailletter, der medgår til hvert træ. Men det er jo nok 

et anseeligt antal. Nogle bliver lavet på hvid baggrund og andre på grøn baggrund. Jytte producerer og datter 

Anne får dem videre ud i Verden.  

Vi siger tak til Jytte for en hyggelig eftermiddag. Vi ses igen til novembermøde og hos Mogens tirsdag d. 

13. december kl. 13.00 medbringende diverse spiseligt og husk lige en gave til julemandens omgang til 

omkring 50 kr.      Nils 

 

Gruppe 3 

Gruppen manglede Birthe ved dette møde, Vi startede som altid med varm mad, kylling i karry, og derefter 

æblekage lavet af Lones egne æbler. Under spisningen gik snakken livligt. 

Så var det tid til at Jørgen kom med meddelelser. 

Så skulle kassen lige ordnes, og vi gav alle vores bidrag. 

Vi talte derefter lidt om Gildehallen i oktober. 

Vi skulle så lige have rørt stemmerne, og vi valgte at synge: Er du sur min ven, Vi står for kirketuren, og 

opgaverne skulle lige fordeles. Gudstjenesten begynder klokken 10.30, og vi blev enige om, at vi kommer 

klokken 9.30. 

Vores næste møde, julemødet, holdes hos Inge, og vi fik fordelt, hvad vi hver især skulle tage med, og huske 

en pakke til 25-30 kroner. 

Så var det tid til dagens emne. Grethe havde valgt Bornholm, og fortalte om øens historie. 

På Bornholm ligger grundfjeldet nær jordoverfladen, og derfor klipper meget almindelige. Granit findes i 

forskellige varianter og er blandt andet anvendt til Christiansborg, elefantporten på Carlsberg. Sandsten er 

blandt andet brugt til Frihedsstøtten. 

Omkring Hammershus er der en meget stor biodiversitet, og de vokser omkring 300 sjældne planter. 

Øen er desuden hjemsted for Danmarks eneste art af fugleedderkopper; tapetseredderkoppen. 

På Bornholm er der fundet 9 forskellige flagermus arter. 

I vikingetiden var Bornholm selvstændig med egen konge. 

Bornholm har ikke haft egentlige landsbyer, men siden oldtiden bestået af spredtliggende enkeltgårde. En 

registrering fra 1616 viser det. 

Efter Svenskekrigene blev Bornholm svensk, men en oprørsgruppe medvirkede til, at Bornholm blev befriet 

i 1658. 

Den 10. april 1940 blev Bornholm besat. Bornholm blev ikke som resten af Danmark befriet den 4. Maj 

1945, men blev besat af Sovjetunionen, og først befriet den 5. april 1946. Under krigen blev Rønne stærk 

beskadiget ved bombardementer. Vi sluttede af med at synge: Spejderbror Her er min hånd.  

       Ulla 



6 

 
Roskilde Hedebo Distrikts hjemmeside - www.rohedi.dk  

Det er med beklagelse, at jeg har, måtte tage denne beslutning om at lukke distriktets 

hjemmeside. 

Det er på grund af, at mit redigeringsprogram ikke kan opdateres, dvs. at jeg ikke kan 

komme ind på hjemmesiden og opdatere/rette og at jeg ikke har energi til at få oprettet en 

ny hjemmeside. 

Hvis der er nogle, der ønsker, at Distriktet fremover skal have en hjemmeside, skal der oprettes et nyt 

domænenavn, men det kræver, at det er nogle der vil påtage sig denne opgave. 

Med gildehilsen 

Arne Bjerager 

 

Tove meddeler: 

Hej alle, 

Jeg har fået nyt telefonnummer og det er 7110 8813. 

Mvh: Tove   

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens december-nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. januar 2023 

 

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside:  www.vestvold.dk  
På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten. 

 

Glædelig jul fra alle os til alle jer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Arne har fotograferet en skuffet kat 

http://www.rohedi.dk/
tel:71108813
http://www.vestvold.dk/
mailto:krogh@musling.dk

