
57. årgang 

Nr. 4 

April 

2019 

 April - og nye tider 

Som afgående Gildemester er der mange ting, jeg kommer til 

at tænke på, det være sig positiv såvel som negativ. 

Når jeg samtidig har sagt ja til at skrive Lederen til Voldstaffen 

kommer jeg til at tænke på, at det første vers i sangen JEG 

VÆLGER MIG APRIL passer fint. Nu skal en ny Gildemester 

overtage og jeg ønsker ham alt mulig held og lykke i hans nye 

embede. 

Jeg vælger mig april! - i den det gamle 

falder, i den det ny får fæste.  

Det volder lidt rabalder, dog fred er ej 

det bedste, men at man noget vil!  

Jeg vælger mig april, fordi den 

stormer, fejer, fordi den smiler, 

smelter, fordi den evner ejer, fordi den 

kræfter vælter, i den bli'r somren til!. 

 

Bjarne 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET 



 

 

Ny – Gildemester – Han en sin egen 

Velkommen til Jens Foghmar. 

Flot at du tager denne tørn – måske de næste seks år 

 

 

   Jeg er ikke som Bjarne. 

- Jeg er som mig selv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nu vil jeg være mig selv. 

               TAK fordi jeg måtte. 
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Sct. Georgs Gildehal 
LØRDAG d. 27. april på Rødovregård 

Forhal kl. 17.30 & Sct. Georgs Gildehal kl. 18 

 

Efter Gildehallen serverer gruppe 4 en dejlig middag med vin, øl, vand, 

og efterfølgende The/Kaffe med småkager til. 

Pris for al den herlighed er blot 110,00 kroner pr. næse. 

Tilmelding gruppevis til Jørgen senest søndag d. 21. april  

pr. mail  schioett146@hotmail.com   eller mobil: 52 61 02 94. 

Gruppe 4 (tidligere gruppe 5) glæder sig til at se dig den aften, på gensyn. 

Mange gildehilsener fra gruppe 4.                 /Jørgen 
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Tur i Naturen 2019 – Kongelundsfortet 

Tirsdag den 14 maj kl. 10:00  

tager vi med bus fra Viften, Rødovre. 

Medbring din egen luksusmadpakke og 

drikkevarer, som du forhåbentlig kan 

nyde på en bænk og på en solskinsplet i 

smukke naturomgivelser.  Vi vil derpå 

lave kaffe og te over bål, og du får derfor 

mulighed for at komme til at lugte lidt af 

røg. Medbring også et solidt drikkekrus. 

Til kaffen serveres  hjemmebagt kage. 

Husk solidt fodtøj og påklædning,  

som er passende til dagens vejr. 

Vi vil gå rundt på fortet og beundre de gamle bygninger. En soldat, som 

tidligere har aftjent værnepligt ved Kongelundsfortet, har lovet at guide 

os rundt og vil fortælle om fortet.  Desuden bliver det muligt at klatre op 

i udsigtstårnet. - Der bliver også en konkurrence. 

 

Københavns befæstning: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_Befæstning 
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På hjemturen vil vi gøre stop i nærheden af Amager Naturcenter, hvor vi 

vil vandre i naturen for at betragte flere store natur-kunstværker.  

 

 

Pris for denne tur er kr. 60.   -    Forventet hjemkomst kl. 16:30. 

Gruppevis tilmelding til gruppe 2 ved Jens på mail: jens@foghmar.dk 

senest den 7. maj 2019. 

- og naturligvis ta’r vi eget affald og tom emballage med os hjem. 

5 

 

mailto:jens@foghmar.dk
mailto:jens@foghmar.dk


 

 

 

 

   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

 

 Indkaldelse til Distriktsgildeting 

 mandag den 6. maj 2019 kl. 19:00 
 Taastrup Kulturcenter.     Poppel Allé 12,  2630 Taastrup 

 Dagsorden  
       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. 
       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 
 B: Valg til Naturlauget  
     10 Eventuelt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte  
 Beretninger fra gilderne, DIS, DUS og udvalg. 
     

OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være 
indsendt inden den 15. april 2019 til distriktsgildemesteren.  

Distriktsgildeledelsen 
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   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

 

 
Tur til Kastellet i København, 

Store Bededags aften. 

Torsdag den 16. maj fra kl. 18 - ca. 21 
Der knytter sig en særlig tradition for at gå tur på volden Store Bededags 

aften. Hvert år lægger masser af københavnere vejen forbi Kastellet på 

Store Bededagsaften, hvor der er udskænkning af te med varme hveder. 

Fæstningsanlægget Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst 

bevarede fæstningsanlæg. Samtidig er de store voldanlæg et af storbyens 

smukkeste åndehuller. I de senere år er både bygninger og volde på 

Kastellet blevet renoveret, og området er naturligvis fredet. Nærmeste 

nabo til Kastellet er Esplanaden, der har navn efter det flade område, der 

i sin tid var mellem fæstningsanlægget og bebyggelsen. Vi går tur på det 

store voldanlæg, der er udstyret med fem bastioner, hvor en række gamle 

kanoner understreger Kastellets militære betydning i gamle dage. 

Vi køber te og varme hveder i Kastellets kantine. Husk påklædning efter 

vejret. 

Vi mødes ved indgangen til den ydre voldsti fra Bernadottes Allé. 

Østerport S.-togs station ligger lige ved siden af. 
 

Pris: 10 kr. + udgift til te/kaffe og hveder. 
 

Tilmelding til Arne Bjerager, mobil. 29 21 98 70,  

e-mail: abjerager@mail.dk 

Senest onsdag den 10. april. 
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GLOSTRUP, DEN 26.2.2019 

Kære Gildebrødre. I går sagde jeg en del om den situation, som jeg 

mener, at vores nuværende landsgildeledelse har sagt og gjort i forhold 

til den kedelige situation, vi indtil nu er bragt i. Det var egentligt min 

mening at have været mere positiv og ville have sagt det, som står her 

efterfølgende. Men da jeg ikke kunne læse talen, som jeg havde skrevet 

den, var det vigtigt for mig at bringe det, som jeg har oplevet i debatten 

om et skrantende gildearbejde indtil nu.  

Gildemestertale til Distriktsgildehal i Roskilde 25. feb. 2019 

Sankt Georgs Gilderne har en næsten 100-årig historie. Vi blev grundlagt 

i 1933. Vi er en del af en verdensomspændende organisation, og det er 

jo egentlig, når alt kommer til alt, en dansk opfindelse. 

En af de digtere og sangskrivere, som jeg gennem en del år har holdt 

meget af, er Carsten Bo, som har skrevet en del til forskellige andre 

kunstnere. Han skrev for 35-40 år siden en sang han kaldte ”Shangri la”, 

og selv om han skrev den som en hyldestsang til en smuk forhenværende 

kæreste, synes jeg godt, jeg kan bruge den her om os og vores Sct. Georgs 

Gilder 

Shangri La 

Ligger meget lang herfra 

Og mange mange år tilbage. 

Og fordi et smukt træ ældes, 

Skal det ikke bare fældes 

Og for øvrigt syn´s jeg du 

er smuk endnu. 

Sådan har jeg det med Sankt Georgs Gilderne og det arbejde, jeg har 

været en del af i snart mange år. 

”En gang spejder altid spejder” er et motto vores bevægelse har haft i 

alle årene. Vi er mange, der er meget glade og stolte over at være gilde- 

brødre. Vi er en organisation, som har givet hver enkelt af os rigtig 

8 



 

 

meget. Vi føler hjerteblod for den organisation, som vi er en del af. 

Derfor går det os på og gør os ondt, når vores organisation har det skidt; 

vi mister medlemmer, vi bliver færre og færre, og vi er nødsaget til at 

lukke gilder ned rigtigt mange steder. Vi er en organisation med en meget 

høj gennemsnitsalder i medlemskredsen. Vi har efterhånden lullet os ind 

i, at sådan er det. Vi kan nok ikke gøre så meget ved det, men er det 

sandt, - nogle vil sige:” Ja, det er kedeligt, men sådan er det, og det kan 

vi ikke gøre noget ved. Vi er for gamle til det her med fornyelse og at 

finde på nye tiltag og nye former for aktiviteter.” Der er stadigvæk 

nogen, der siger det modsatte: ” Vi kan godt, vi vil, vi vil ikke lukke og 

slukke efter vores generation, der er meget at tilbyde de kommende 

generationer.” Hvis det er rigtigt, så skal vi i gang med at finde ud af, 

hvad det er, vi skal finde på. Fortæl mig ikke, at alt det vi har bygget 

vores spejder og gildetilværelse på, er passé og ude af sind og tanker. Det 

tror jeg nemlig ikke, at det er. 

For nogle år siden lukkede den ene spejdertrop efter den anden. Der 

kunne ikke skaffes ledere, og der kunne så heller ikke skaffes spejdere. 

Så vi var nede på omkring 30.000 spejdere på landsplan, men i dag er 

der mere en 78.000 spejdere i Danmark. De har fornyet sig uden at 

glemme friluftslivet, uden at glemme spejderlov og løfte, uden at 

glemme, at vi også skal være der for hinanden. Det er ikke kun mig, mig 

og mig, men der er også noget, der hedder os, vi og de andre, - eller vi 

andre. 

Skal en verden med ny teknologi, nye kommunikationsformer og en ny 

dagsorden for vores tilværelse virkelig have lov til at ødelægge vores 

gamle mønstre for samvær, for kammeratskab, for samhørighed og for 

de bånd, som vi hidtil har haft sammen. Jeg tvivler på, at det er det, det 

moderne menneske egentlig inderst inde ønsker, selv om det er store og 

stærke kræfter vi er oppe imod med alle de tilbud, som de moderne 

medier giver os.  

Jeg synes stadigvæk, at det at gå til en levende koncert, i teater, til 

foredrag, til debataftener, til live oplevelser er langt bedre, end det man 

kan opleve på tv og på de elektroniske medier. Skal det virkelig være 

sådan, at den tid, vi mennesker efterhånden bruger på kommunikation 

via facebok, nettet, e-mail og så videre, skal erstatte det, som vi menne-

sker kan have sammen, når vi kan sætte os og lytter til hinanden, opleve 

sammen med hinanden og ser hinanden i øjnene og får respons på det, vi 

siger og mener. Jeg tror, vi hurtigt kan få en fattig verden, hvor vi tror 
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mere på det, vi oplever på IT medierne, end det, vi oplever ved at bevæge 

os ud i det omliggende samfund og opleve sammen. 

Jeg har erfaret, at der i dag er organisationer, der helt alvorligt tilret-

telægger deres arrangementer efter, hvad der kommer i fjernsynet. Vores 

egen organisation Sct. Georgs Gilderne gør det også i nogen grad. Jeg 

synes det er ærgerligt og ødelæggende for vores forhold til hinanden, for 

der er da ikke noget, der kan være mere vigtigt end at opleve sammen, at 

nyde musik sammen, at diskutere sammen, at spise sammen, at nyde 

hinandens selskab sammen. Ja, hvad er egentligt, når alt kommer til alt, 

bedre end at være sammen. Vi kan tids nok blive ensomme og sidde alene 

og spise alene, sove alene og høre musik alene. Vi mennesker er skabt til 

at være sammen og gøre ting sammen. Vi er ikke skabte til ensomhed, 

selvom jeg da skal indrømme, at en ensom stund i ny og næ også kan 

have sine særlige og positive sider, men ikke som noget statisk og 

blivende. Sammenhold og samarbejde, samoplevelse, det er liv, det er 

det, vores tilværelse skal bygges op på.  

I kan så spørge mig: ” Har du de vise sten til, hvordan vores fremtidige 

gildeliv skal være? Ved du; hvordan vi skal bygge det op? Ved du; 

hvordan vi skal blive flere? skaffe nye medlemmer?” ”Nej” vil jeg svare, 

”det ved jeg ikke præcist.” Jeg vil have svært ved at svare på de fire 

spørgsmål, men jeg ved helt bestemt, at jeg vil være med til at finde ud 

af det sammen med alle jer, der er med i gildebevægelsen, og som tror 

på og har haft mange dejlige og spændende, hyggelige, sjove 

interessante, og helt specielle oplevelser i vores gildebevægelse. Er det 

ved at være tiden, hvor vi skal skære ned, lukke af og sige, vi har haft 

vores tid. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal tage skeen i den 

anden hånd. Vi skal ikke tro, vi kan vende situationen fra den ene dag til 

den anden eller i løbet af et halvt eller et helt år, men vi skal tage kampen 

op. Vi skal bruge det, vi har lært, og det, som vi selv har nydt godt af 

igennem de mange år, vi selv har været med i vores bevægelse. Det kan 

godt være der er nogle ting vi skal sige farvel til, men vi skal ikke bare 

smide over bord og lade stå til. Vi skal forsøge at værne om de idealer, 

som har været vores idegrundlag, og som vi har syntes om og været stolte 

af. 

Vores distrikt Roskilde Hedebo Distrikt har eksisteret som selvstændigt 

distrikt siden den 3.05.1995, så næste år bliver distriktet 25 år. Det synes 

jeg, vi skal fejre og forberede en overlevelseskamp, for at vi kan bevare 

og få flere medlemmer ind i gilderne i vores distrikt. Kunne det lade sig 
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gøre at vi bare fik 3-5 ind i hvert gilde i løbet af det næste år, så ville det 

da være en god begyndelse på nyt liv i gilderne. 

Jeg vil slutte min gildemestertale med at vende tilbage til Carsten Bo og 

med en let omskrivning af hans digt- vil jeg sige; 

Tænk hvad vi har set? 

Alt hvad der er sket! 

Stort og lidt af hvert 

Alt det vi har lært 

Kærlighed og krige 

Hatten af min pige 

Alt hvad du har delt 

Altid levet fuldt og helt – skønt 

Shangri La  

ligger meget langt herfra 

og mange mange år tilbage 

og fordi et smukt træ ældes 

skal det ikke bare fældes 

og for øvrigt synt´s jeg du  

er smuk endnu  

Ja, jeg synes stadigvæk at Sct. Georgs Gilderne og ideen om dem er smuk 

endnu. 

Tommy Carlsen, DGM 
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Gruppe 1 - GruppeMøde 4. marts hos Mette L. 

Efter nogle praktiske ting blev vi trakteret med en lækker gryderet og vi 

fik en grundig orientering om Mette skildpadder. 

Mette gik herefter over til emnet og fortalte om Falster. Det var meget 

langt og præget af et grundigt forarbejde. 

FALSTER - Først lidt Geografi 

 

Danmark består af omkring 1419 øer, som er mere end 100 m2 store. 

Heraf er de 443 navngivne øer og af disse er 72 beboede – men tallene 

ændrer sig hele tiden.     

Danmark har et totalt areal på 43.094 km² med en kystlinje på knap 9.000 

km – dvs. altså mere end at køre fra København til Rom fire gange!     

Danmarks sydligste punkt er Gedser Odde som ligger på Danmarks 6. 

største ø, der er 514 km2 stor. Øen ligger i Østersøen og har i alt godt 

42.000 indbyggere. Har I gættet hvilken ø jeg taler om? 

Falster er forbundet mod nord til Sjælland af to broer, nemlig Storstrøms-

broen, der blev indviet i sept. 1937. Den er 3,2 km lang, og er en bro til 

både tog og biler, samt en påhæftet bane for cykler og gående. Indenfor 

en årrække bygges en ny bro, da den gamle ikke vil kunne klare de mange 

hurtigtog, som der forventes, når Femern-Bælt forbindelsen er bygget. 

Her er forhandlingerne endnu ikke færdige og uenigheden med tyskerne 

drejer sig om økonomien, og om det skal være en broforbindelse eller en 

tunnel.  
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I 1985 blev Farøbroerne indviet. De er motorvejsbroer og går via Farø til 

Sjælland og er hver især godt 1½ km lange.  

Mod vest er Falster forbundet med to broer og en tunnel til Lolland. 

Navnet Falster menes at stamme fra oldtiden. Falster er formodentlig en 

afledning af enten faldan eller felhan (fællesgermansk) som betyder 'Den 

foldede ø' eller 'Den skjulte ø'.  

Fra middelalderen og frem til 1766 var størstedelen af Falster i kronens 

eje. (Kronens eje er Kongens eje). I Valdemar Sejr's Jordebog står alle 

sognene og de fleste byer på øen nævnt. Falsters to hovedbyer er 

Nykøbing og Stubbekøbing, og de blev begge grundlagt i slutningen af 

1100-tallet. I middelalderen blev øen mærket af mange uroligheder, bl.a. 

krige med venderne, der var et slaviske folk, som boede på Tysklands og 

Polens østersøkyster.  

Nykøbing Slot var et kongeligt slot, det blev bygget pga. de urolige 

forhold i Østersøen. Man havde brug for en borg til beskyttelse. Den 

ældste borg menes at være opført i anden halvdel af 1100-tallet. 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/det-glemte-renæssance-slot-på-falster 

Ca. 100 år senere boede Christoffer 1.'s enke, Margrethe Sambiria, som 

enkedronning på Nykøbing slot. I 1253 blev slottet indtaget af 

Lybækkerne, der samtidig afbrændte Nykøbing by. I 1289 løb den 

fredløse Marsk Stig (dømt fredløs for mordet på kong Erik Klipping i 

Finderup Lade den 22. november 1286) og hans mænd storm imod 

slottet. I 1320 blev det indtaget af Christoffer 2., som var søn af Erik 

13 

https://da.wikipedia.org/wiki/Middelalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Middelalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemars_Jordebog
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemars_Jordebog
https://da.wikipedia.org/wiki/1100-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1100-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Vender
https://da.wikipedia.org/wiki/Vender
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/det-glemte-renæssance-slot-på-falster
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/det-glemte-renæssance-slot-på-falster


 

 

Klipping. Han var i 12 år hertug af Lolland og Falster i sidste del af 1200-

tallet, blev senere konge i flere omgange i 1300-tallet. Ironisk nok sad 

han som fange her de følgende år, hvor han døde i 1332. 

Slottet har tillige flere gange dannet ramme om politiske møder, som 

f.eks. da der i 1365 sluttedes fred mellem Valdemar Atterdag og Hanse-

stæderne. 

Da området bød på mange jagtmuligheder, havde de skiftende konger 

ofte ophold her i kortere og længere perioder. Desuden var det enkesæde, 

således for Christian 1.'s dronning Dorothea.  

Kun en ganske lille del af slottet eksisterer i dag som en ruin. 

I 1500-tallet var en del gårde ejet af adelen, men fra 1560 til 1630 blev 

de langsomt givet tilbage til kronen, der endnu engang kom til at eje hele 

øen. Falster kunne derfor gives som medgift til Frederik 3.s dronning 

Sophie Amalie, (dronning i Danmark og Norge 1648-1670) men som 

følge af de høje skatter, der fulgte, blev mange gårde efterfølgende 

forladt.  

Falster blev forvaltet som kronens eje indtil 1766, hvor øen blev solgt på 

auktion og delt op i ti store gårde, af hvilke fem fik nye store 

markområder. Men da markerne blev drevet via livegenskab af lokale 

bønder ledte dette til mange tvister.  (Livegenskab er et udtryk brugt om 

en person, der var en godsejers personlige ejendom – altså faktisk som 

en slave). 

Falster oplevede en betydelig økonomisk ekspansion efter 1880 med 

oprettelsen af andelsmejerier og slagterier, fordi landbruget var koncen-

treret om husdyrproduktion og foderafgrøder.  

 

Der skete også en stigning i dyrkningen af 

sukkerroer, som blev forarbejdet på sukker i 

Nykøbing. Mange sæsonarbejdere, især 

kvinder fra Sverige og Polen, kom til Falster 

for at hjælpe med at høste sukkerroer, og 

nogle af dem bosatte sig der.  

Redaktøren: Mettes indlæg var meget fyldigt og meget grundigt og 

meget interessant. Jeg har valgt at bringe hele indlægget som et 

selvstændigt dokument ved siden af selve Voldstafetten.       /Leo H 
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Bodils gruppe - GruppeMøde 12. feb. hos Bodil 

Vi sang Alt verden kalder det væmmelig, og derefter fortalte vi om, hvad 

der var sket siden sidste møde. En dejlig frokost blev serveret. 

Bodil fik ordet. Bodil er født Kalundborg, og boede de første 10 år der. 

Derefter flyttede familien til Slagelse. 

Bodil viste og fortalte om Kalundborgs gamle bygninger fra middel-

alderen. En bog fra 1920 med nogle meget flotte tegninger, af de gamle 

huse, tegnet af Hans Rasmussen. Kalundborg er i første række og i højere 

grad end nogen dansk by, bærer den præg af, at være skabt af de forhold, 

der karakteriserer Danmark i middelalderen. 

Kalundborg Højby. På toppen af Højby blev Vor Frue kirke opført l116-

1180 i romansk stil. Bygherren var Esbern Snare. Kirken har fem tårne. 

  

I 1827 styrtede det midterste tårn sammen. Der blev foretaget en 

foreløbig istandsættelse indtil 1870. Arkitekt Tvede ledede ombyg-

ningen af tårnet og den samtidige istandsættelse af hele bygningen.  

Staten har foretaget den nu afsluttede restaurering under ledelse af 

arkitekterne A. Og Clemmensen. Altertavlen er skåret af Lorenz Jørgen-

sen 1650.   
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Lindegården siges at være opført i første halvdel af det 17. Århundrede 

af Hans Lindenov den yngre. I slutningen af det 18. århundrede synes 

den at have været en slags Borgmesterresidens, idet en række af byens 

borgmestre har haft bolig der. I 1807 solgte borgmester Rommedahl 

Lindegården til de to købmænd Niels Holst og Visti Raae. Den tilhørte 

familien Raae indtil 1907 - navnet er bibeholdt i "Raae's Banke". I 1907 

købte etatsråd Georg Bestle Lindegården, for at redde den fra at blive et 

offer for byggespekulationer og skænkede den senere til Nationalmuset, 

som velvilligt har overladt Kalundborg museum plads i bygningen. 

 

https://kalundborg.blog/2019/02/19/lindegaarden-kalundborg-museum/ 

Gården består af seks fløje, som danner to gårdrum. I hjørnet, hvor nord- 

og vestfløjen støder sammen, findes Riddersalen med fantasirige og 

yndefulde Rokokostukaturer.  

Denne og de tilstødende smukke rum, er en smuk ramme om museets 

samlinger. Riddersalen er indrettet af amtsforvalter Rasmus Saltens's 

enke ca.1765. Nordfløjen mod Adelgade er ældst og stammer sikkert fra 

gårdens første tid, selv om interiøret og vinduesformerne er undergået de 

skiftende stilperioders forandringer. De øvrige fløje er bygget i løbet af 

det 18. Århundrede. 

Bodil fortalte om flere gamle bygninger. Nu var en god dag endt, og vi 

sang, hvorfor skal man da gå og la' sig tynge. Næste møde hos Nils. 

 Tove 
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Gruppe 4, - GruppeMøde 19. marts hos Grethe 

Vi manglede Inge, som havde sendt afbud. 

Dette gruppemøde blev holdt hos Grethe. Grethe havde lavet noget 

meget velsmagende mad, med efterfølgende kaffe og æblekage. 

Vi startede mødet med at synge sang nr. 179, Humøret fejler ingenting 

Jørgen havde udarbejdet gruppeplanen for det kommende år, og den blev 

gennemgået for eventuelle rettelser. Husk alle møder starter kl. 13, 

undtaget Mixmødet. 

Vi fordelte samtidig posterne i gruppen således: 

 Gruppeleder Jørgen Gruppekasse Jørgen 

 Spejderlaug Jørgen Festlaug Ulla 

 Aktivitetslaug Kurt og Lone  Optagelsesudvalg Birthe og Ulla. 

Derefter blev gruppegebyret opkrævet af vores gruppeskatmester Jørgen.  

Så blev Gildetinget diskuteret. 

Vi skal stå for Sct. Georgshallen, og vi fik de sidste detaljer på plads. 

Vi skal mødes kl. 16.00 og gøre klar med mad og drikkevarer. 

Så var det tid til at aftale vores afslutningsmøde, det bliver som 

sædvanlig i Kabyssen på Ishøj Havn. Lone bestiller. 

Aftenens emne var tildelt Lone, og hun havde valgt at fortælle om 

Flensborg. FDM havde nogle lejligheder der, og Lone og Kai-Ole havde 

været der mange gange, så det var en af deres favoritbyer, blandt andet 

fordi der en stor pladebutik, hvor Kai-Ole hyggede sig, medes Lone gik 

på shopping. 

Lone begyndte sit indlæg med lidt om Flensborgs historie.  

I Middelalderen blev Flensborg, som mange andre købstæder ved 

Jyllands Østkyst, grundlagt i 1100-tallet. Et ideelt sted for en landsby. 

Ved Flensborg fjord krydsede den historiske Hærvej handelsvejen 

mellem Angel Nordfriesland, Angelboveje). I 1284 fik Flensborg 

købstadsrettigheder, og samtidig blev Mariakirken ved Nørretorv 

(Nordermarkt) opført. I 1400-tallet opførte Margrete Sambiria (Margrete 

Springhest) slottet Duborg. 
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Mellem 1450 til 1600 havde Flensborg sin første velstandsperiode. Med 

5000 indbyggere og 200 skibe var byen den største handelsby under den 

danske krone. 

Anden velfærdsperiode oplevede Flensborg fra 1775 til 1806, hvor byens 

skibe sejlede med rørsukker, tobak og rom. De nyklassicistiske huse og 

købmandsgårdene stammer fra denne periode. 

Der er usikkerhed om bynavnet Flensborgs oprindelse. Måske stammer 

navnet fra en sammentrækning af Flæ (oldnordisk floi svarende til 

flodbund) og Næs betegner et kystfremspring eller en halvø. Ordet burg 

henviser nok til et tidligere fæstningstårn. 

Byens navn skrives i stadsretten Flænsborgh, i hertug Valdemars 

bekræftelse Flensaavwrgh, og fra 1261 kendes Flensaburgh altså Borg 

ved Flenså. 

Flensborgs kirkegård har et areal på 2,6 ha, og blev etableret i 1811. Her 

er der begravet 2000 soldater fra slagene ved Bov, Isted 1850, Sankel-

mark og Dybbøl 1864. 

På Flensborgs gamle kirkegård blev Istedløven rejst i 1862 til minde om 

slaget ved Isted Hede i1850 og efter krigen flyttet til Berlin. Efter 2. 

verdenskrig blev den flyttet til Tøjhusmuseet i København og den 10. 

september 2011 igen ført tilbage til den gamle kirkegård i Flensborg, som 

ligger mellem Stuhrsalle og Reepschlägerbahn. 

Istedløven eller Der Flensburger Löwe 

er skabt i 1860 af Billedhuggeren H. 

W. Bissen.  

Lones indslag var meget længere, tak 

til Lone. 

Vi sluttede mødet med at synge 337 

Hvad var det dog der skete? 

Ref. Ulla 
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Gruppe 4, snart 3 - GruppeMøde 12. marts Tove 

Gruppen mødtes denne gang hos Tove, som stod klar med et veldækket 

bord med både kippers og lammerullepølse m.m. Hele gruppen var mødt. 

Dvs. Tove, Birthe S., Sine, Karen, Bodil, Margit og undertegnede. Vi 

spiste og snakken var som sædvanlig fin. 

Vi fik en sunget en sang Velkommen Lærkelil, passende til foråret og 

efter sigende var lærken allerede begyndt at synge i hvert fald i Jylland. 

Så havde vi en ’kalender-snak’ – det er dog utroligt, hvor travlt vi 

pensionister har! 

Så skulle vi udfylde blanketter med tilladelse til anvendelse af vores 

billede i Voldstafetten mv. Persondataloven! (Nogle vil måske kræve at 

få deres billede i hver gang). 😊 

Tove fortalte herefter 

om sit arbejdsliv – mest 

fra starten – som prak-

tikant i åndssvagefor-

sorgen for både børn og 

voksne med psykiske 

problemer. Bl.a. fra 

Ebberødgård ved Bir-

kerød. Et hovedindtryk 

var, at der ikke var 

nogen form for akti-

vering af patienterne – 

eller i hvert fald meget 

mangelfuldt. Dengang var det mere simpel opbevaring. Senere flyttede 

Tove til en børnehave for åndssvage. Her var forholdene måske lidt 

bedre. Senere fortalte Tove om andre institutioner stadig indenfor 

åndsvage-forsorgen, med specielle oplevelser. Efter adskillige år kom 

Tove til børnehaveklasser og almindelige børnehaver med såkaldte 

’normale’ børn. 

Hermed siger vi tak til Tove for god behandling. Vi ses næste gang d. 9. april 

hos undertegnede.    

    Nils 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

2019 

Lø. 27. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fr. 17. maj Loppemarked 

Ti. 28. maj Gilderådsmøde 

Ti. 14. maj Tur i naturen 

Xx xx. juni FriluftsGildehal 

 

 

 

 

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 Maj nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i 

hænde aller senest den 20. April. 

Lederen i Maj-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 
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