
56. årgang 

Nr. 12 

Dec. 

2018 

Jul på landet år 1900 

Og Far gaar rundt paa Loen 
og ryster Halm og Havrestraa, 

han bærer Vand til Koen 
og Mælk til Kalve smaa; 

han stikker Hø i Faarets Hæk 
og stryger det om Kinden, 

imens han glider væk. 
 

Og Katten staar paa Hjaldet 
og strækker Hals og springer ned 

og mjaver lidt i Faldet 
af bare Kjælenhed; 

og Hakkelsemaskinens Hug 
de skjærer gjennem Kvælden 

som haarde, tunge Suk. 
  

Af Jeppe Aakjær 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET 



 

 

Fredslys – Brøndbyvester Kirke d. 4. dec.  

tirsdag d. 4. dec. kl. 19 

 

hvor Fredslyset bæres ind i Brøndbyvester Kirke. 

 

Efter en kort andagt ved Søren Broch Kjeldgaard. 

 

Efter andagten går vi over i Sognets Hus  
til et mindre arrangement. 

 

Gruppeledere bedes give besked til Gildebrødre,  
der ikke har mailadresse. 

 

Med Gildehilsen 

Kurt Lundsteen 
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Kirke- Juleturen til Brøndbyvester Kirke 

Søndag  9. december 
 

Vi mødes til højmesse kl. 10 ved pastor Søren Broch Kjeldgaard 

 

Efter gudstjenesten vil Søren fortælle os om Brøndbyvester  

Kirkes historie, og derefter samles vi i Sognets Hus til den 

traditionelle julestue og spiser vores medbragte mad.  

Hertil serveres en øl eller vand samt en snaps eller to.  

Der kan købes ekstra af arrangørerne.  

Derefter er der kaffe/te med lidt godt til. 

HUSK lige en lille gave til 25-30 kr. 

 

Prisen har vi endnu ikke sat, men det bliver ca. 40-50 kr. 

Den endelige besked herom får du på selve dagen. 

 

Brøndbyvester Kirke, Seminarievej, 2605 Brøndby 

Gruppevis tilmelding senest 6. dec. til Jens.  

på tlf. 24 42 89 13 eller til Else på tlf. 60 81 54 60 

 

Vi glæder os til at se dig 
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NytårsGildeHal 2019 
 

Lørdag d. 5. januar 2019 slås dørene op for nytårsgildehal på 
Rødovregård med forhal kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00. 

Den nye Gruppe 1 vil gøre sit bedste for, at vi får en rigtig hyggelig 
aften sammen. Der bliver serveret en tre retters menu, her-
efter serveres kaffe/the med småkager. 

Prisen for denne aften er 110 kr. Det er endnu ikke afklaret om det 
er med drikkevarer. Besked gives senere når tiden er tæt på. 

Bindende tilmelding senest torsdag d. 15. december. 

Tilmelding gruppevis til Lilli på mail:   lguld@adr.dk 
eller mobil:  28 63 18 02 

Vi glæder os til at sige Godt Nytår til jer alle 
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Fellowshipday d. 27. okt. 2018 

Efter buffeten tog Birgit Riemer og Gunnar Hauerberg over. Dagens 

emne var Grossarls 50-års jubilæum. Birgit fortalte hvordan det havde 

været at komme der gennem de mange år. Sct. Georgs gilderne har 

betydet meget for Grossarls udvikling fra en lille fattig landsby i en 

afsides dal over udnævnelsen til Europa-dorf og frem til at være et 

anerkendt skisportssted. Man blev indkvarteret i små pensionater, men 

spiste sammen på de større hoteller. Nogle gange sad danskerne sammen, 

andre gange var man mere heldig og fik plads sammen med tysk- eller 

fransktalende. Birgit har flere gange været dernede med sin søn og far. 

Gunnar Hauerberg supplerede Birgits oplevelser og fortalte bl.a., 

hvordan han havde truffet Birgit på vej til Grossarl. Samt om de arran-

gerede vandreture og udflugterne til natur og kultur i Salzburgerland. I 

begyndelsen blev det årlige træf holdt om vinteren senere om sommeren. 

 

Dagen sluttede med 

Gildehal med vores nye 

DGM Tommy i højsædet.  

Tommy havde valgt at 

sætte fokus på os dan-

skere. Vi er med i interna-

tionale spejderorganisa-

tioner og i internationalt 

Sct. Georgs gildearbejde. 

DGM er dansker med stort D og har i de senere år besøgt alle mulige 

kringelkroge i landet sammen med sin familie. Vi danskere har dog et 

lille problem. Vi forstår ikke at skelne mellem flygtninge og indvandrere. 

Der er forskel på, om man har været forfulgt og været i livsfare eller om 

man bare vil flygte til et land med en anden kultur og levestandard. 

Tommy sluttede med at læse nogle vers af Benny Andersen – nemlig: 

Verdensborger i Danmark. Kirsten Ravn læste Fellowshipday budskabet 

og Gunnar Kjær læste gildeloven. Ved indgangen til Gildehallen hørte vi 

Tango jalousi. Efter DGM-talen hørte vi ”I skovens dybe stille ro”. Ved 

udgangen Amazing Grace. 

                                                                         Ingeborg Olsen (DIS) 
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NovemberMødet 6. nov. i Loen 

på Rødovregaard med Jan Hertz 
Til mødet med Jan Hertz var gæster og Gildebrødre indbudt. Der blev 

serveret kaffe/te og sandwich. 

Vi startede med kaffen, så vi kunne få snakket af, inden vi skulle høre 

Jan Hertz underholde med sit show: Senior Stand Op. 

 

Jan Hertz (født 8. juli 1949 i Hellerup) er 

skuespiller, scenekunstner og tidligere 

teaterdirektør. For at undgå senere spørgs-

mål sagde Jan Hertz, at Lone og Helle er 

hans grandkusiner. 

Jan Hertz startede meget veloplagt med at 

fortælle om sine oplevelser samtidig med, 

at han parodierede de personer han fortalte om. Han startede allerede i 

skoletiden med at instruere, og har instrueret og optrådt og turneret i 

mange forestillinger og musicals. 

Jan Hertz er uddannet fra udenlandske skoler og fra skuespillerskolen 

ved Aarhus teater i 1974. 

Han var kunstnerisk leder af turneteatret Gentofte Scenen 1978-1981. 

Desuden direktør for Amager Scenen 1989-1997. Jan Hertz var 1999-

2001 Tivolis Underholdningschef. Her arbejdede han sammen med 

Dronning Margrete om opførelser på Pantomimeteatret, og Jan Hertz 

fortalte, at det var meget inspirende, at arbejde sammen med Dronningen. 

Jan Hertz havde i øvrigt instruktøropgaver i både Danmark og i Sverige. 

Han har også lavet en serie TV-programmer 

som samtalepartner, blandt andet med Ebbe 

Rode. 

Jan Hertz har også optrådt som komiker og 

som sådan parodieret adskillige kendte 

personer, blandt andet Dronningen 
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Han blev også inviteret til en middag for alle 

medvirkende ved Dronningens 50 års fødsels-

dagsfest, og her ville Prins Henrik have ham til at 

optræde som dronningen, men med et par smarte 

bemærkninger undgik han det dog.  

Dette er kun en meget lille del af Jan Hertzs show, 

Senior Stand Op, men det ville fylde hele Vold-

stafetten at referere det hele. 
 

  Vi havde en virkelig sjov aften, hvor vi rigtigt fik rørt lattermusklerne. 

Vi fik set manden med de mange grimasser, atityder og kropssprog, en 

mand der kunne ryge med to fingre uden cigaret - Grøn Cecil. 

En stor tak til arrangerende gruppe.                                   /referent Kurt 
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Gruppe 1 - GruppeMøde 14. nov hos Lilli 

Alle var tilstede, og vi startede med "I sne står urt og busk i skjul..." lidt 

misvisende måske, når det var 10 grader udenfor. Efter en bid brød og en 

kop kaffe startede Lilli med at berette om de byggerier, der er i gang i 

Nordhavns gamle industrihavn.  

Portland Towers var den første bygning, der stod færdig.  

 

Med deres 52 meter højde er tårnene nogle 

af de højeste bygninger i Nordhavn, men 

det er deres form, der er interessant. Det er 

tidligere industrisiloer, der blev bygget 

tilbage i 1979 til opbevaring af cement. I 

2013-14 blev siloerne bygget om og inde-

holder nu et kontorhus med 360 graders 

udsigt over København. 

De nye kontorer hænger udenpå siloen, og 

det originale rør huser reception, trappe og 

elevator til toppen. 

Et andet byggeri er The Silo en tidligere kornsilo lige ved havnefronten. 

Med hjælp fra arkitektselskabet Cobe er den ombygget og huser nu nogle 

luksuriøse lejligheder.  

 

Udefra er The Silo et avantgarde syn 

med dens stålbekædte facade. Indeni 

er de originale cementstrukturer be-

varet så uberørte som muligt, og rum-

opdelingerne har givet plads til 38 

unikke lejligheder. På 17. etage ligger 

Restaurant Silo, som alle kan besøge.  

Der er vinduesglas fra gulv til loft og 

360 grader udsyn ud over byen. 

Stueetagen er også åben for offent-

ligheden, hvor der i øjeblikket er en 

udstilling med Nordhavns store udvik- 

ling. Vi sluttede med " Nu er jord og himmel stille...." og sagde pænt tak 

for i aften.  

             ref. Inge 
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Gruppe 2 - GruppeMøde 20. nov. hos Annette 

    

       

  

Vi mødte fuldtallig, og startede med at snakke om Julemødet og 

Kirketur, som gruppe 2 står for søndag den 9. december. 

Annette serverede derefter en dejlig hamburgerryg med tilbehør, den 

smagte rigtig godt, og ligeledes var der en dejlig dessert.  

Aftenen sluttede med, at Annette fremlagde vores emne, "Epoker fra 

Danmarks Historie".  Annette havde valgt at fortælle om Kalmarkrigen 

1611-1613.  

Danske tropper landsættes ved Kalmar. 

Kalmarkrigen blev startet af Christian 4. som resultat af en strid med 

svenskerne om kontrollen over Nordnorge og handlen i Østersøen. 

Årsagerne til krigen. 

Sverige og Rusland havde ligget i krig siden 1590, og ved freden i 1595 

blev landene enige om, at Sverige skulle have adgang til kysten og havet 

mellem Titisfjord og Varangerfjord i det nuværende Norge, selv om 

området var en del af Danmark-Norge. 

Siden Sverige var udtrådt af Kalmarunionen (1397-1523) i 1523, havde 

landet ligget klemt mellem Danmark og Norge med det resultat, at 

Sverige kun havde adgang til Nordsøen via udmundingen af Götaelven, 

hvor Danmark, Norge og Sverige stødte sammen. Sverige havde derfor 

brug for adgang til havet via det nordlige Norge. 
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Christian 4., konge af Danmark-Norge, afviste de svenske krav om 

adgang til havet i Norge og forbød samerne i området at betale skat til de 

svenske fogeder. 

En anden konflikt, som bidrog til Kalmarkrigen, var handlen i Østersøen. 

Den svenske konge Karl 9. forbød de svenske handelsmænd at sejle ned 

gennem Østersøen til polske havne. Havnebyen Göteborg blev anlagt 

ved fæstningen Elfsborg, og det gav mindre Øresundstold til den danske 

krone, idet trafikken gennem Øresund blev reduceret. Samtidig kunne 

nederlænderne (hollænderne) undgå at sejle ned gennem Øresund og 

betale told til Christian 4., men i stedet lægge ind i Gøteborg og handle. 

Christian 4. erklærer Sverige krig 

Al dette irriterede Christian 4. voldsomt, og i april 1611 erklærede han 

Sverige krig med opbakning fra det danske rigsråd. Skatter og afgifter 

blev øget, så krigen kunne finansieres, herunder udgifterne til de 

udenlandske lejesoldater, som udgjorde en væsentlig del af de danske 

tropper. 

Kampene i Kalmar 

Kalmarkrigen foregik på flere fronter, men har taget navn efter Kalmar, 

hvor de hårdeste og mest afgørende kampe fandt sted. 

I slutningen af maj 1611 blev Kalmar stormet af danske tropper, som dog 

mest udenlandske lejetropper. Efter at de havde belejret byen i 3-4 uger. 

To gange slog svenskerne angriberne tilbage, men tredje gang lykkedes 

det de danske tropper at plante deres fane på byens vold, og Kalmar var 

dermed taget.  

 

Men fæstningen Kalmar Slot holdt dog stadig stand. 

Den svenske konge Karl 9. (død oktober 1611) var 

dukket op med en stor hær, og hans søn, Gustav 

Adolf, erobrede i juni den danske grænseby 

Kristianopel syd for Kalmar.  

Bemærk C4 logoet i stads-monogrammet. 

En dansk flådestyrke kom de udmattede danske tropper til undsætning, 

og Kalmar Slot blev endeligt indtaget i begyndelsen af august 1611 efter 

hårde kampe, og efter at slottets høvedsmand, Krister Some, var blevet 

bestukket af danskerne til at kapitulere. Christian 4. lagde herefter en 

stærk befæstning i byen for at sikre den mod generobring.  
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Andre krigshandlinger i det sydlige Sverige 

Året efter, i 1612, foretog den svenske konge Gustav 2. Adolf et 

hærgningstogt ned i den danske provins Skåne som gengæld for danske 

troppers hærgen i Småland og Västergotland. En lang række skånske 

byer blev plyndret, herunder købstaden Væ (nuværende Vä) i det 

nordøstlige Skåne, inden en dansk styrke satte sig til modværge mod 

svenskerne.  

 

Det var bl.a. disse begivenheder, der i 1614 fik 

Christian 4. til at grundlægge Kristianstad nord for 

Væ som en fæstningsby og værn mod fremtidige 

svenske angreb i regionen. Det kom også til kampe 

i den danske provins Halland, hvor svenskerne 

angreb og brændte Varberg. Og længere nordpå 

erobrede de danske troppers fæstningen Elfborg. 

Bemærk C4 logoet i stads-monogrammet. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kristianstad 

Freden i 1613 

som stod på i over to måneder og først blev afsluttet 20. januar 1613, 

resulterede i, at Sverige fik Kalmar tilbage mod at betale krigsskade-

erstatning  

Krigen ændrede ikke noget ved grænserne mellem Danmark og Sverige. 

Sverige måtte dog afstå sit krav om at få adgang til området fra 

Varangerfjorden til Titisfjorden i det nordlige Norge. Det betød, at Sve-

rige var afskåret fra Ishavet. Grænsen mellem Sverige og Norge blev 

først endeligt fastlagt i 1751. 

Vi kunne tage hjem efter en dejlig aften med gode gildebrødre og mætte 

af god mad og et godt foredrag om Kalmarkrigen. 

Arne 

Anm: 

Irmelin og Leo’s hus ligger ca. 60 km syd for Kalmar. Den nævnte 

fæstningsby Kristianobel ligger ca. 40 km fra huset og er et yndet 

udflugtsmål når Irmelin og Leo har gæster i Det Lille Romantiske Gule 

Hus i Hyltan.  

13 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kristianstad


 

 

Gruppe 4 - GruppeMøde 13. nov. hos Tove 

Vi deltog hele gruppen. Vi startede med en fin frokost. Vi snakkede lidt 

frem og tilbage om de foreslåede gruppeændringer. Gr.4 vil med glæde 

tage imod Sine. Vi var usikre på, hvornår skiftet skal være. Skal det være 

fra nytår, eller fra Gildetinget? Der var ønske om, at vi må bevare vort 

nr. 4. 

Derefter fortalte Tove om Nordjylland. Hun fortalte meget levende om 

mødet med vandreklitten Råbjerg mile. Der er en af de store af slagsen. 

Den har flyttet sig 1,5 km. fra 1900, og vil om 100 år begrave hovedvejen 

til Skagen. Milen er ca. 40 m høj. 

Derefter blev der almindelig samtale om sandstrande og tilsandet kirke, 

strandkørsel på Fanø og Rømø, om den forsvundne Skarreklit og Bul-

bjerg. 

Tak til Tove for et godt oplæg.                Ref. Bodil. 

 

Gruppe 6 - GruppeMøde 5. nov. hos Leo 

Vi manglede Mette og Mette, så vi var kun fire til mødet.  

Leo fortalt noget historie om Møn, helt tilbage til konflikter med 

Hansestæderne. Leo havde for nylig været på tur til Møn med fruen og 

begge døtre. Her havde Leo taget en del billeder, som blev vist. 

Vi fik også set billeder fra kirker, hvor der er nogle meget flotte 

kalkmalerier malet af Elmelundemesteren i Elmelunde Kirke og i Fane-

fjord Kirke.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Elmelundemesteren 

                               Leo 
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Gruppe 5 - GruppeMøde 13. nov. hos Birthe 

Værten for vores gruppemøde var denne tirsdag Birthe, som startede med 

at servere noget spændende mad med noget velsmagende grøn mos. Med 

efterfølgende kaffe og kage. 

Jørgen havde desværre været nødt til at melde afbud, da håndværkere 

skulle lave noget i Jørgens hus, og det krævede hans tilstedeværelse. 

Vi begyndte vores møde med at synge, ”Det lysner over agres felt”, og 

derefter skulle vi have styr på de forskellige møder, der kommer i den 

nærmeste tid. 

Vi fik talt om Fredlyset, der kommer til Brøndbyvester Kirke den 4. 

december. Der er ikke tilmelding, men da det er Vestvold-Gildet, der står 

bag, vil det være dejligt, om så mange Gildebrødre som muligt deltager. 

Dernæst skulle vi finde ud af, hvem der skulle med på juleturen, som i år 

er i Brøndbyvester Kirke og Sognets Hus. 

Vores eget julegruppemøde blev omtalt, og vi huskede os på, at vi hver 

skulle have en lille pakke med til en værdi på omkring 30 kr. 

Tilmeldinger til Nytårs Gildehallen fik vi også afklaret. 

Da vores gruppe 5? skal stå for Sct. GeorgsGildeHallen i april diskute-

rede vi datoen, som i sidste nummer af Voldstafetten fortsat er sat til 20. 

april, Kurt havde fået oplyst, at det i stedet ville blive den 27. april. Det 

ville have været rart, hvis alle Gildebrødre havde fået besked om 

ændringen. 

Endelig skulle vi diskutere modtager af vores Fødselsdagspris 2019, 

Vi blev hurtigt enige om, at vores gruppe vil indstille Hospitals klovnene, 

som modtagere. 

Dette hyggelige møde var ved at være slut, og som afslutning sang vi 

”Dag er endt” inden vi tog hver til sit. 

Ref. Kurt 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

2018 

Ti. 04. dec. Fredslys, Brøndbyvester Kirke 

Sø. 09. dec. Kirketur / Julemøde 

2019 

Lø. 05. jan. NytårsGildeHal 

Ti. 29. jan. Gilderådsmøde 

Lø. 02. feb. Forårsfest 

Ti. 05. marts Gildeting 

Lø. xx. marts I-dag. Roskilde 

Ti. 27. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fr. 17. maj Loppemarked 

Ti. 28. maj Gilderådsmøde 

Xx xx Tur i naturen 

 

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette 

link, hvor man kan holde sig orienteret. 

http://www.rohedi.dk/ 

 

Materiale til Jan. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i 

hænde aller senest den 20. Dec. kl. 18. 

Lederen i Jan.-nummeret skrives venligst af gruppe 2 

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form. 

Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk 

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89  

 

Hjemmeside:  www.vestvold.dk 

 

Gildemester: Bjarne Wichmann  Mørkhøjvej 132 st.C 2860 Søborg 48 41 25 96 

Gildekansler: Bodil Kæmpegaard Islevhusvej 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildeskatm.: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 

http://www.rohedi.dk/
mailto:8x202122@webspeed.dk
http://www.vestvold.dk/
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