
SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 1 

Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

58. årgang nr. 8 

oktober 2020 
 

 

 

Oktober 

Nu er natten blevet længere end dagen, ikke meget endnu, men det er årets mørkeste 

tid vi går i møde. 

Når vi tænker på den dejlige september vi har haft, så må vi håbe det fortsætter ind i 

oktober. 

Så bliver det lidt lettere at vænne sig til at vi skal bruge mere tøj. 

Det værste ved oktober er, at dagslyset svinder mere og mere. Jeg bryder mig ikke så 

meget om den mørke årstid. 

Det lysner da heldigvis når først vi har passeret jul. 

Det må vi så glæde os til. 

Hav et godt efterår alle sammen. 

                                                                       Bodil.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

 

Mix-møde: tirsdag d. 6. oktober (mødeplan se nedenfor) 

Oktober-gildehal: onsdag 21. oktober på Rødovregård (gruppe 3) 

November-møde: tirsdag d. 17. november på Rødovregård (gruppe 2) 

Kirketur: søndag d. 6. december (gruppe 4) 

Fredslys: tirsdag d. 8. december i Brøndbyvester Kirke (Kurt) 

 

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 nov-nr. skrives venligst af gruppe 4  Nils 

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

MIX MØDET 2020 

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19(?) 

Kurt og Ulla Lilli/ Mette Mogens og Inger Bodil K 

Nils Arne  Birthe A Jytte U 

Annette Else Tove Preben 

Jytte Birthe S Inge A Grethe 

Bjarne Sine Lone M Jørgen 

    

 

Der blev på et gilderådsmøde vedtaget, at der kun skal være et meget let traktement 

Da man forventede at mange havde spist hjemmefra. 

Med venlig gildehilsen 

Bjarne Wichmann 

Gildemester  

mailto:krogh@musling.dk
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Oktober-Gildehal 

Onsdag 21. oktober 2020 

på 

Rødovregård 

Forhal: Kl. 17.15 - Gildehal: kl. 17.30 

Efter gildehallen vil gruppe 3 sørge for noget spiseligt og drikkeligt, 

der kan indtages med behørig respekt for Corona’en. 

Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding senest 10. oktober. 

Tilmelding til Tove: Tlf.: 2967 2150 

Med venlig gildehilsen Gruppe 3 

 

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

 

 

 

Novembermøde 

Tirsdag de. 17.11.2020. kl. 19.00 på Rødovregård. 

 

KINA…   ”riget i midten”. 

Organist Preben Andreassen vil fortælle og vise billeder 

fra sine mange rejseoplevelser i verdens største nation. 

Vi vil høre lidt om Kinas historie og dets kejsere, om hvordan kineserne 

lever og bor og se billeder fra de mange smukke steder. 

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød, en øl/vand samt te/kaffe. 

Gæster er velkomne og entréen er gratis.  

Tilmelding er nødvendig, gruppevis til Mogens, Tlf.: 4055 1252 
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Referater: 

 

 

Fødselsdagsfest med uddeling af 

fødselsdagsprisen mmm  

Vestvold-gildet fejrede sin 57 års fødselsdag den 

1. sept.2020. 

Festen fandt sted på vores sædvanlige mødested Rødovregaard. 

Vi var i alt 34 gildebrødre, incl. indbudte gæster. 

Gildemester Bjarne Wichmann, Spejderlaugsformand Bodil Kæmpegaard og formanden for  

aktivitetslauget Kurt Lundsteen, tog imod de fremmødte. 

Gildemesteren bød velkommen, og foreslog at vi startede med at synge ”Du danske sommer, jeg  

elsker dig”. Og Preben sad ved pianoet, så det hele var så festligt. 

Derefter præsenterede Gildemesteren den indbudte festtaler hr. Bjørn Christensen fra  

Himmelekspressen. Han holdt en fin festtale, og derefter sang vi ”Minderne står i erindringens  

billede”. 

Vestvold-gildet uddeler normalt til fødselsdagen en fødselsdagspris på 25.000 kr., som 

Gildemesteren nu overrakte til Bjørn Christensen fra Himmelekspressen. Denne takkede mange 

gange, og fortalte at det var en stor hjælp, for organisationen støttede mange ensomme mænd. Disse 

mænd kunne normalt få en soveplads hos Himmelekspressen, og lidt mad foruden. 

Igen sang vi, denne gang ”Det er en fin ting”, derefter blev der båret mad ind, alle fik noget dejligt  

mad at spise med behørig iagtagelse af corona-situationen. 

Så igen en sang ”Marken er mejet” 

Kurt Lundsteen uddelte donationer til Menighedsplejen i Brøndbyvester, Vallensbæk og Islev samt 

til Dansk Blindesamfund. Alle fik en donation hver på 4.000 kr. 

Vores præst i Brøndbyvester Marianne Graae holdt så også en fin tale. 

Derefter sang vi ”Og vi går en tur i lejren”. 

Så blev det Bodils tur til at uddele gaver fra Spejderlauget til flere spejdergrupper, og det skabte  

også megen glæde. 

Den sidste sang blev ”Nu flyver mørkets fugle ud”, inden afslutningen ved Gildemester Bjarne  

Wichmann. - Det blev igen en fin aften hos Vestvold-gildet. 

                                                                                                    Arne 

 

 

 

Gruppe 1 
Referat fra Gruppe 1. d. 7.september 

Endelig kunne vi mødes igen hos Lilli efter en meget lang pause, og selvfølgelig var de fleste 

tilstede, dog manglede vi Knud. 

Lilli havde arrangeret et hyggeligt bord, hvor vi startede med at indtage smørrebrød, herefter blev 

der serveret kaffe og småkager, det var rigtig hyggeligt. 

Vi fik vores kalender ført ajour og valgt et emne, som blev historiske figurer/personer, som vi vil 

arbejde med. 

Der blev talt om den forgangne tid hvor vi nærmest havde ligget brak med gildearbejdet. 

Men nu ser det ud til, at det så småt er ved at komme i gang igen, hvilket glæder os. 

Dette er et meget kort referat, men sådan er det jo når man lige starter op. 

Bjarne 
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Gruppe 2 
GRUPPEMØDE 15.SEPT. HOS ARNE OG ELSE. 

Efter en lang pause på grund af CORONA-restriktioner og sommerferie holdt 

vi 15.sept. gruppemøde hos Arne og Else. 

Vi startede med at synge Marken er mejet. derefter spiste vi dejlig mad. 

Mogens talte om et møde, som Else og Arne havde deltaget i, det var et 

møde om fordeling af møderne. 

Der blev talt om november-mødet, som vores gruppe skal arrangere. 

Arne holdt foredrag om Slangerup, hvis kirke er en langhusbygning fra 1588. 

Den er afløser for en ældre gotisk kirke, som var blevet for lille. Af den ældre 

kirke er tårnets underdel bevaret, men konstruktionen er noget ændret. 

Indvendig er kirken meget rigt udsmykket. 

Efter et hyggeligt møde sluttede vi af med at synge Nu rinder solen op af østerlide. 

INGER. 

 

 

Gruppe 3 
Vi mødtes 8. september hos Margit, som havde sørget for dejligt smørrebrød til at starte med. Hele 

gruppen med undtagelse af Sine var mødt. (= 6 personer). 

Vi havde aldrig rigtig fået afsluttet vores emne om Planeterne fra sidste sæson, så vi besluttede, at 

ved vores møde i november ville vi forsøge et besøg på *Planet-stien* i Hvidovre (hvis vejr og 

vind er passende). Samtidig fik vi emnet for denne sæson: ”Efter eget valg”.  

Gruppen står for efter-gildehallen i oktober, så vi brugte nogen tid på at planlægge. Og ’hvordan gør 

vi med Corona’en? Kan sådan nogle gamle nogen som os overhovedet tillade sig at holde fest?? 

Nå men planen blev lavet og arbejdsopgaverne fordelt. 

Vi sang også lidt: ’Marken er mejet’ og vi siger mange tak til Margit. 

      Nils 

 

Gruppe 4 
Vi mødtes hos Inge d. 15.9. til dejlig frokost. Vi måtte desværre undvære Jørgen og Grethe. 

Vejret var dejligt så vi satte os udenfor og fik kaffe efter frokost og ordnede diverse ting med 

fremtidige møder som vi skal være vært for. 

 

Det var Ulla som skulle holde foredrag og hun fortalte om Amager Fælled. 

Fællederne blev brugt som kreaturgræsning mens de dyrkede marker lå længere inde på øen hvor 

terrænet var højere. 

Amager Fælled strakte sig fra stadsgraven mellem Amager og Christianshavn og ud til den 

nuværende Vejlands Alle. Længere sydpå ligger Kalvebod Fælled og mod nordøst Christianshavn 

Fælled. 

I folkemunde kendes udtrykket ”Amager Fælled” som en slags besværgelse man udtaler samtidig 

med at man fører hånden henover halsen. Man mener det stammer fra 1600-tallet. 

I 1600-tallet etableredes en lille fæstning Amackburg der formentlig lå omkring krydset mellem 

Artillerivej og Ørestads Boulevard. 

Der blev senere anlagt skydebaner som vi sikkert alle kan huske. 

I dag er det er dejligt område som bliver brugt flittigt 

Gruppe 4 Lone 
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NYT fra Distriktet: 

 

25. august modtog jeg to lidt kedelige mails, én fra vores DGM Tommy Carlsen og én 

tilsvarende fra DGK og webmaster Arne Bjerager, at de begge, hver for sig og pr. dato 

udtrådte af ledelsen af Distriktet. 

Vi tre suppleanter, Gunnar Kjær (1. Tå), Jørgen Lauterbach (2. Ro) og jeg selv Mogens 

Tangaa-A (G-S) danner nu ledelsen af Distriktet som hhv. fung. DGS, DGK og DGM 

og Jørgen Lauterbach som fung. webmaster. 

Ændringen skal jo godkendes ved et DGT, som vi har i maj 2021 

Mogens.- 

fung. DGM 

 

 

Sct. Georgs Gilderne i Roskilde 

FREDSLYSET 2020 TÆNDES  

Tirsdag d. 24. november 

ALLE ER VELKOMNE 
Kl. 18 Sankt Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, 

Roskilde Fredslyset tændes 

Faklerne tændes – fakkeltoget startes Kl. 19 

Roskilde Domkirke Fredslyset føres ind Gudstjeneste 

Herefter vil Gildehuset Sankt Agnes være vært ved lidt hygge med varme æbleskiver og kakao 

og/eller kaffe. 

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys ved Fredslysets flamme. 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (1. Johannes v. 4-5 

 

 

 

 

 

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

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens oktober nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. november 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: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 4841 2596 

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.:2762 0524 

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

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

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

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

