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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

58. årgang nr. 2 

februar 2020 
  

 

                                      

 
 

Februar  
 

Dejligt det nu er blevet februar, som jeg betragter at være vinterens sidste mørke måned eller sagt 

på en anden måde: Nu er vi en måned nærmere foråret.  

Februar er årets korteste måned på 28 dage, men hver fjerde år er det skudår, hvor vi bliver 

velsignet med en dag mere.  

Det tager et år for jorden at dreje rundt om solen, men det er en lidt upræcis udlægning af 

astronomien, fordi der ikke er et helt antal dage i solåret, så derfor passer det ikke med døgnet. Det 

tager nemlig 365 dage + et kvart døgn for jorden at dreje helt rundt om solen og løsningen på det er 

at tilføje en skuddag, så kalenderens dage passer med solen. Det er tankevækkende, at det var den 

romerske kejser Julius Cæsar (født 100 år før vor tid) som indførte, at der hvert fjerde år skulle være 

366 dage i året.  

Senere fandt man ud af, at udregningerne fejlede med én dag på en periode over 128 år, så derfor 

udelades der 3 skudår hvert 400. år. Sidste gang det skete var i år 1900.  

I år er det skudår, men hvorfor er skuddagen sat til den 24. februar og ikke den 29.? Skuddagen blev 

indført i den romerske kalender, hvor 23. februar var årets allersidste dag. For at rette op på året, 

blev der tilføjet en ekstra dag, så derfor er 24. februar skuddagen og ikke 29. februar.  

Vi nærmer os skuddagen, hvor kvinder ifølge den gamle tradition må fri til deres udkårne og hvis 

manden afslår, skal han forære kvinden 12 par handsker eller silkestrømper.  

Som kvinde kan jeg dog kun anbefale, at traditionerne brydes, for hvad skal vi med handsker, når 

vinteren bliver varmere og hvad skal vi med silkestrømper, når vi har taget bukserne på?  

       Mette  

 

 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2019/2020 (se også hjemmesiden): 

Lørdag d. 22. februar: forårsfest (se nedenfor) 

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 1900: distriktsgildehal. Rødovregård (se nedenfor) 

Tirsdag d. 3. marts: Gildeting på Rødovregård (se indkaldelse nedenfor) 

Lørdag d. 14. marts: I-dag i Roskilde (se nedenfor) 

Lørdag d. 18. april: Sct. Georgs Gildehal på Rødovregård 

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  Nils 

 

mailto:krogh@musling.dk
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Vibeke Mørch 
VESTVOLD-GILDET har mistet en kær gildebror, Vibeke Mørch. 

Vibeke var en spejder efter det gode gamle princip med: 

EN GANG SPEJDER – ALTID SPEJDER! 

Vibeke var spejder som ung og Vibeke var spejder som voksen og Vibeke 

var spejder indtil hun døde. 

Vibeke interesserede sig for spejderbevægelsen på international vis og 

havde deltaget i mange spejderlejre i udlandet og derfra havde hun mange 

gode kontakter. 

Som voksen var Vibeke lærer på Egholmskolen i Vallensbæk. 

Vibeke var som voksen også spejderleder og formand for fællesrådet for alle de forskellige 

spejderkorps, som findes i Vallensbæk. 

Vibeke blev optaget som gildebror i VESTVOLD-GILDET i 2008. 

I VESTVOLD-GILDET var Vibeke altid parat til at yde et stykke arbejde, både når det gjaldt om at 

arrangere ulveløb i Brøndbyskoven og når det gjaldt om at yde en arbejdsindsats dels med opmåling 

af stadepladser og dels med at ekspedere på eget stade ved det årlige loppemarked i Rødovre 

Centrum. 

I VESTVOLD-GILDET var Vibeke desuden, igennem mange år, Gildets Internationale 

Medarbejder.  

. 

Æret være mindet om Vibeke Mørch!    Jens 
 

 

Indbydelse til Distriktsgildehal 
Mandag den 24. februar 2020 

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Distrikts-Gildehal kl. 19:00 
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe og DGM vil 

orientere om situationen for Landsgildet: Fremtid, med de ændrede vedtægter. 

Prisen for dette arrangement er: 75,00kr. pr. person 

Gruppevis tilmelding, senest den 15. februar 2020 

Bindende tilmelding til: Arne Bjerager Tlf. 29 21 98 70    E-mail: abjerager@mail.dk 

m.v.h. Distriktsgildeledelsen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I-DAG 
LØRDAG DEN 14. MARTS 2020 

 

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 90,00 kr. pr. 
person inkl. drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe  

Bindende tilmelding senest den 10. marts 2020 til:   
GU eller DUS: Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com  
 Mobil: 6080 3795   eller 4396 6980  På gensyn DUS/GU gruppen  
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-plads. 
Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud fra deltagerantal  

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

mailto:birthesander@gmail.com
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Alle tiders fastelavnsfest. 
På Rødovre gård lørdag den 22. februar kl.17.30 

 

Kom som da du var ung i 1940-1950-1960. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For denne fantastiske aften med mad og fastelavns halløj: Kun 110 kr. 

Gruppevis tilmelding senest den 9. februar til Ulla 23637231          
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Mødereferater: 

 

Gruppe 1 -  
 

Gruppen mødtes hos Bjarne, der var desværre afbud fra Mette L. og Mette. Vi ser ikke Knud så 

meget. 

Efter at Lilli havde informeret om de forskellige opgaver der lå forude, og de ændringer der sker på 

grund af Vibekes alt for tidlige død, satte vi os til bords. 

Trods den noget trykkede stemning kom vi igennem de forskellige opgaver. 

Fødselsdagsprisen var noget af en opgave. Vi kunne ikke rigtig finde nogen, som havde et behov for 

at modtage den. De foreninger der før var ”fattige” er efterhånden i en bedre økonomisk fremgang, 

så vi skal måske til at tænke anderledes. 

Vi fik også talt om tur i naturen, og vi blev enige om at undersøge en mulig destination. Jytte, Lilli, 

Preben, Vibeke H og Bjarne vil tage ud for at se på en mulighed, mere om det senere. 

Ref. Bjarne  

 

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

 

Gruppe 2,   
 

Referat af gruppe 2’s januar-møde hos Else A. Vi startede med at synge og så spiste vi Elses dejlige 

mad. 

Derefter fortalte Mogens om løst og fast og hvad vi skulle tage stilling til. 

Vi havde en hyggelig aften med megen sang. 

Tak til Else.                                   

Annette 

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

Gruppe 3, januar møde 07.01.2020 
 

Gruppen mødtes hos Bodil. Afbud fra Karen og Sine.  

Vi resterende 5 tog så fat på dagens program, der startede ved Bodils veldækkede frokostbord. Så 

gik snakken, DVS vi diskuterede bl.a. emner til jubilæumsprisen. Det kan efterhånden være 

vanskeligt, at finde emner, som gerne skulle være lokale projekter og helst involvere børn og unge. 

Vi sang en sang: En gammel spejder kan aldrig glemme, hvad 

spejderliv af værdier bød; 

Planeterne er vores emne i vinterhalvåret, så undertegnede 

havde Wikipedia'et lidt om MARS  

Den røde planet. Mars er Jordens nabo og en af de planeter, 

der er blevet mest undersøgt. Nok fordi den ligger relativt tæt 

på os. Det vil dog tage 2-3 år at foretage en bemandet 

rumflyvning til Mars – og retur til Jorden. Så selvom man taler 

om det, så varer det nok lidt endnu. Mars har nogle 

lighedspunkter med Jorden, f.eks. er et 'Mars-døgn' næsten 

som Jordens. Kun 39 min. længere. 

Overfladen er noget mere kuperet, med et bjerg der er 26 km højt og en bjergkløft der er 4.000 km 

lang og 7 km dyb. Desuden er temperaturen meget svingende (-140 til + 25 grader) pga. tyndere 

atmosfære og noget længere væk fra Solen end vi er. Så det bliver nok ikke beboet af jord-boere i 

den nærmeste fremtid. 

Vi siger tak til Bodil for god behandling.   Nils 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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GRUPPE 4, Referat gruppemøde 13. januar 2020 

 

Vi mødtes til gruppemøde i gruppe 4 denne tirsdag i januar hos Inge. 

Traditionen tro begyndte vi vores møde med lidt at spise, og Inge havde som vært, valgt at servere 

Pitabrød, blandede grøntsager og kylling samt dressing, og vi lavede så selv vores mad, det var nyt 

for flere. Vi fik derefter en lækker chokolade dessert. 

 

Og så blev det alvor. Jørgen fandt kassen frem, og vi måtte så betale vores bidrag.  

Vi kommenterede, at der til Nytårsgildehallen var meget koldt, og mange frøs meget. 

Derefter omtalte Ulla Forårsfesten, som skal tilmeldes efter næste gruppemøde. 

Sct. Georgshallen blev berørt, vi skal stå for den, og vi talte om, hvad vi skulle spise. 

Så skulle vi beslutte, hvem vi ville pege på som modtager af Fødselsdagsprisen. Efter lidt snak, blev 

vi enige om at give Prisen til Himmelekspressen. 

 

Og så til dagens emne. Birthe havde valgt at tale om Santiago, hvor hun selv har været 2 gange. 

Santiago blev grundlagt i 1541 af spanieren Pedro de Valdivia og  

senere, i 1818, blev den hovedstad i Chile. 

Santiago har 5,9 mio, og ligger centralt i 

landet, omgivet af Andesbjergene mod øst 

og kystbjergkæder mod vest. Santiago 

rummer en stor del af Chiles industri og 

huser flere uddannelsesinstitutioner bl.a.  

 

Universidad de Chile og Universidad Catolica.  

 

 Under sit besøg i Santiago besøgte Birthe Chiles 

Nobelpristager Pablo Nerudas hus i Isla Negra, syd for 

byen. Han blev født i 1904 i det sydlige Chile. Pablo 

Neruda modtog Nobelprisen i Litteratur i 1971. han 

havde bygget sit hus med udsigt over havet. 

Han inviterede sine gæster på drinks i sin båd,  

den lå på land, da det var mere sikkert, da der er en meget voldsom brænding. 

Pedro Neruda døde i 1973. han blev i al hast begravet, for det forlangte diktaturet, ellers ville der 

komme for mange mennesker. 

Det var en stor oplevelse for Birthe, at gå rundt med en engelsktalende guide, der fortalte så levende 

om det hele. 

Birthe fortalte desuden en masse om republikken Chile, landets historie og Ledere. 

Derudover havde Birthe samlet en masse billeder. 

 

Tak for et spændende foredrag om Santiago. 

 

Ref. Ulla 

 

 

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

Annonce: Gæstebogen   
Tove har igennem snart rigtig mange år tegnet, malet, klippet og klistret 

nye sider ind i vores gæstebog. Tove synes, at tiden nu er inde til  

at få en ny til at overtage ansvaret for bogen. Så meld dig gerne. 
PS.: På seneste gilderådsmøde er det besluttet, at de 4 grupper får ansvaret et år ad gangen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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GILDETING 

Tirsdag d. 03. marts 2020 

kl. 19:00 

i Havestuen på 

Rødovregård 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesterens beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

                      a) aktivitetslaugs forslag. 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 

 regnskaber for 1.1.2019 til 31.12.2019 og fremlægger  

 budget for det kommende år 1.1.2020 til 31.12.2020 

 herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. a) valg af gildemester  

 b) valg af gildekansler  

 c) valg af gildeskatmester  

9. a) 1.valg af suppleant for gildemesteren 

     2. valg af suppleant for gildekansleren 

     3. valg af suppleant for gildeskatmesteren 

 b) valg af gildets uddannelsesmedarbejder (GU) 

 c) valg af gildets internationale medarbejder (GIM) 

 d) valg af herolder 

 e) valg af to revisorer og to suppleanter for disse. 

10. Eventuelt 

 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gilde-

tinget, skal være gildemesteren i hænde senest en måned før gilde-

tingets afholdelse.  

Med venlig gildehilsen Bodil Kæmpegaard (GK) 

 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GILDETINGET: 

 

Hermed fremsendes Aktivitetslauget forslag til ændrede vedtægter for  

VESTVOLD-GILDETS AKTIVLADE 

Forslag 1: 

Ændring af paragrafferne:  

§2 Aktivladens formål: 

I sidste afsnit en tilføjelse 

§3 Økonomi:  

Nyt indhold 

§4 Administration:  

Tilføjelse samt ændringer 

§5 Regnskab:  

Tilføjelse samt ændringer 

 

Forslag 2: 

Såfremt ændringerne vedtages, træder disse i kraft pr. dags dato, med virkning for uddelinger i 

2020. 

Mvgh Aktivitetslauget 

FORSLAG TIL NYE ÆNDREDE  

Vedtægter for VESTVOLD-GILDETs AKTIVLADE 

§1 Navn: 

Ladens navn er ”VESTVOLD-GILDETs AKTIVLADE” 

 

§2 Aktivladens formål er: 

At uddele ”VESTVOLD-GILDETS FØDSELSDAGSPRIS”. 

At donere midler til humanitære formål i VESTVOLD-GILDETs geografiske område. 

At yde støtte til spejderenheder i VESTVOLD-GILDETs geografiske område. 

At støtte kulturel mødeaktivitet i VESTVOLD-GILDET.  

At uddele midler til VESTVOLD-GILDETs udadvendte aktiviteter. 

At afholde VESTVOLD-GILDETS fødselsdagsfest. 

 

§3 Økonomi: 

Aktivladens midler hidrører fra eventuelle aktiviteter, som kan give indtægter. 

Af Ladens formue uddeles hvert år donationer i henhold til Aktivladens formål. Donationernes 

størrelsen fastsættes af GM og laugsmestrene for Aktivitetslauget, Spejderlauget samt Festlauget. 

Der kan ikke ydes støtte til enkeltpersoner. 

Ladens midler kan ikke anvendes til bespisning af Gildebrødre. 

1. Ved Gildets fødselsdagsfest uddeles det fastsatte beløb til VESTVOLD-GILDETS 

FØDSELSDAGSPRIS. Uddeling foretages på grundlag af gruppernes indstillinger 

fremsendt til Aktivitetslaugets formand. Indstillinger skal fremsendes senest 1. april. 

2. Ved Gildets fødselsdagsfest uddeles det fastsatte beløb til humanitære formål i 

VESTVOLD-GILDETs geografiske område. Uddeling foretages på grundlag af indsendte 

ansøgninger til Aktivitetslaugets formand. Ansøgningsfristen er 1. april, og ansøgningen 

skal indeholde formål og begrundelse. 
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3. Ved Gildets fødselsdagsfest uddeles det fastsatte beløb som støtte til spejdere i 

VESTVOLD-GILDETs geografiske område. Uddeling foretages på grundlag af indsendte 

ansøgninger til Spejderlaugets formand. 

4. Fra Udadvendte aktiviteter kan det fastsatte beløb anvendes til medlemskontingenter efter 

Gilderådets bestemmelser. 

5. Fra Kulturelle formål kan det fastsatte beløb anvendes ved Gildets novembermøde. For 

eksempel til en foredragsholder. 

6. Til Fødselsdagsfesten ydes et fastsat beløb. 

§4 Administration: 

GM, GS, GK samt laugsmestrene for Aktivitetslaug, Spejderlaug og Festlaug administrerer 

ladens midler under ansvar over for gildetinget. 

§5 Regnskab: 

 Aktivladens regnskab føres af gildeskatmesteren. Regnskabet følger kalenderåret. 

Gildeskatmesteren aflægger på gildetinget beretning om ladens økonomi. 

§6 Vedtægtsændringer: 

Ændringer i vedtægterne kan finde sted på et gildeting, når forslag herom er medtaget i 

indkaldelsen, og når to trediedele af de fremmødte gildebrødre stemmer herfor. 

§7 Opløsning: 

VESTVOLD-GILDETs Aktivlade kan opløses på et gildeting, når forslag herom er medtaget i 

indkaldelsen, og når to trediedele af de fremmødte gildebrødre stemmer herfor. 

Ladens indestående midler fordeles ligeligt mellem spejderenheder i VESTVOLD-GILDETs 

geografiske område og til humanitære formål i VESTVOLD-GILDETs geografiske område. 

For at afgøre hvordan midlerne anvendes, indkaldes til ekstraordinært gildeting, tidligst 2 uger 

efter og senest 4 uger efter det ordinære gildeting. Her besluttes ved simpelt flertal, hvem der 

skal modtage donationerne. 

Vedtaget på Gildetinget den 3. marts 2020 

      

Jens Foghmar 

Gildemester 

 

 

 Bodil Kæmpegaard 

Gildekansler 

 Grethe Lykke Mortensen 

Gildeskatmester 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens februar 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. marts 2020. 

 

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: Jens Foghmar, Bygaden 72 B, 2605 Brøndby. Tlf.: 2442 8913 

Gildekansler: Bodil Kæmpegaard, Islevhusvej 82 A, 2700 Brønshøj. Tlf.: 3860 9782 

G. skatmester: Grethe Mortensen, Hyrdeengen 321, 2625 Vallensbæk. Tlf.: 5137 3926 

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1475/ krogh@musling.dk 

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