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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

59. årgang nr. 8 

oktober 2021 
 

 

 

Oktober 
Jeg bliver lidt vemodig, når sommeren takker af, og efterår og vinter venter forude. 

Men der er rig lejlighed til at glæde sig over efterårets pragtfulde farver i skoven og 

ud over landskabet. Se hvilken skønhed året er iklædt, nu det snart går på hæld. 

Fra forår til efterår har hvert blad arbejdet med i naturens store åndedrag og skaffet 

næring til træet. Når bladene visner og falder til jorden indgår de i livets kredsløb. 

Intet i naturens store husholdning går til spilde. 

Forhåbentlig varer det lidt endnu, før kulden på ny gør sig gældende. Om 

temperaturen skulle falde, isen spærre farvandene og sneen give besværligheder, kan 

intet standse den grøde, som varsler foråret. Det kan nok give anledning til eftertanke, 

at naturens urværk arbejder uanfægtet af vind og vejr. Helt ubegribelige kræfter 

udfolder sig i det skjulte. Flora og fauna og et utal af levende småtterier som kun 

lader sig afsløre under mikroskop, er i fuld gang med at forberede den frugtbarhed 

der, når tiden er inde, vil åbenbare sig. 

På en grå og våd efterårsdag er det godt at tænke på alt det, der ligger og venter på os. 

Jytte gruppe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Oversigt over kommende arrangementer 2021 (se også hjemmesiden): 

 

MIX-møde 5. oktober 2021 kl. 19.00 (se grupperne og værter nedenfor) 

Gilderåd: 12. oktober på Rødovregaard NB kl. 18.00 – Indkaldelse udsendt. 

Oktober gildehal: 19. oktober 2021 kl. 18.30 på Rødovregaard (se nedenfor) 

Fellowship-dag lørdag 23. oktober kl. 12.00 på Rødovregaard (se nedenfor) 

November møde: 16. november 2021 kl. 19.00 på Rødovregaard (se november nr) 

Kirketur: 5. december 2021 

 

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 november-nr. skrives venligst af gruppe 2  Nils 

 

 

mailto:krogh@musling.dk
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MIX-MØDE 5. oktober 2021 

NB: BEMÆRK VENLIGST ÆNDRINGERNE 

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

 

GRUPPE 1. INVITERER TIL 

GILDEHAL 

TIRSDAG DEN 19. OKTOBER 

KL. 19.00 FORHAL KL. 18.30. 

Efter gildehallen serveres en 

middag, hovedret og dessert Pris. 

Ca 100 kr. pr. person  

Tilmelding gruppevis senest den 8. oktober til Lilli 

Tlf. 28 63 18 02 

 

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

Fellowshipdag 2021 

Lørdag 23. oktober på Rødovregaard, Kirkesvinget 2, 2610 

Rødovre 

 
Så indbyder Distriktet igen til den traditionsrige og fornøjelige Fellowship 

Dag på Rødovregaard. (I véd, vi mødes kl. 12.00 og når forinden både morgenkaffe og avis- og vi er 

hjemme igen efter kl. 16.00 til den første TV-avis) 

 

Vi møder hinanden, snakker sammen (snart længe siden), spiser en fælles god frokost og 

overværer et spændende foredrag (”power-point billeder”) ledet af Landsgildets internationale 

koordinator, Birthe Ømark. 

 

Værter      
Nils KURT ULLA BODIL   

Jørgen PREBEN MARGIT TOVE  
Jytte U GRETHE LILLI SINE  

Bjarne JYTTE W LONE BIRTHE S                           MOGENS 
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Birthe er en rigtig spejder/gildebror og hun har i mange år aktivt taget del i det internationale 

gildearbejde; Birthe har faktisk været overalt i vores vide Gildeverden og har mange sjove og 

interessante oplevelser at fortælle os om. 

 

Dagen afsluttes selvfølgelig med en rigtig Gildehal 

 

I anledning af Distriktets 25- års Jubilæum betaler I kun kr. 60.- pr. deltager (resten betaler 

Distriktet) 

 

Bindende tilmelding med navn og gilde meddeles senest 15. oktober til GIM i eget gilde eller til 

DGK Jørgen Lauterbach, 4648 0850 eller Dsl402366@vip.cybercity.dk 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Referater:  

Vestvold-gildets Fødselsdagsfest 
7. september 2021 

Vanen tro, holdt Vestvold-gildet sin fødselsdagsfest på Rødovregård 

med uddeling af donationer til spejdergrupper og humanitære formål. 

Gildemester Bjarne Wichmann bød velkommen og derefter sang vi fra det uddelte 

sang-blad "Du danske sommer, jeg elsker dig” 

Derefter holdt Thorsten fra Ulf Jarl spejdergruppe festtalen. Han kom bl.a. ind på at mange 

spejdergrupper i området i år havde 75-års jubilæum, og det pga. den store tilgang til 

spejderbevægelsen kort efter 2. verdenskrig. Han fortalte også, at man igen i denne tid havde stor 

tilstrømning til spejderne, antagelig pga. Corona-tiden,  

Vi sang igen fra sangbladet og så stod festlauget for det store ”Tag-selv-bord” med mange lækre 

retter samt drikkevarer. 

Kurt Lundsteen, der er formand for Aktivitetslauget, uddelte 

derefter gaver til menighedsplejen i Brøndbyvester og Vallensbæk 

og til Nygård Sogns julehjælp. Der var også donation til Dansk 

Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd. 

Efter endnu en sang uddelte Bodil Kæmpegaard, der er formand 

for Spejderlauget, gaver til spejderne. 

Vi sang ”NU flyver mørkets fugle ud” og derefter sluttede 

gildemesteren aftenen af.  Ref. Jytte 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
GRUPPE 1 -  

Så mødtes gruppen igen efter sommeren. Alle mødte op 

som sædvanlig. Efter at have indtaget noget dejligt 

smørrebrød, satte vi os til at planlægge oktober 

gildehallen, og Gruppens arbejde fremadrettet.  

Her kom vi også ind på fødselsdags prisen.  Preben 

fortalte om gadebørn i Danmark, som kun fik hjælp fra 

frivillige voksne. Vi blev 

enige om, at vi ville 

undersøge det nærmere. 

Efter kaffen blev der også lidt tid så vi kunne fortælle om, hvordan 

vores sommer var gået. 

Igen en hyggelig og interessant aften. 

 

Ref. Bjarne 

1 af gaverne til Ulf Jarl 

about:blank
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GRUPPE 2 - september 2021 

Vi startede med dejlige Walesboller og kaffe. 

Vi fik så ordnet de forskellige ting vi havde på tavlen. 

Kirketuren i år går til en rigtig gammel kirke – nemlig Brønshøj Kirke. 

Så fortalte Else om den dejlige ø Samsø, der bl.a. har verdens længste labyrint på 5,4 km. 

Så hørte vi om vikingernes rasteplads midt på Samsø. Og til slut om en hellig kilde. MADE hedder 

den og skal helbrede folk Valborg aften. 

Vi havde et rigtig godt møde hos Else og Arne.   Jytte 

 

 

GRUPPE 3 – MØDE 14. september 2021 

Vi mødtes hos Birthe Sander og startede straks med at spise en udsøgt frokost med alt hvad der til 

hører. En hel julefrokost – lidt for tidligt måske – men alligevel. 

Vi fik styr på kassebeholdningen 1kr.! – så vi måtte til lommerne. Herefter fik vi efter nogen snak 

fastlagt emnet for vinteren. Det blev slotte og herregårde mv et sted i Danmark. 

November-mødet i Vestvold-Gildet står vi for. Vi aftalte hvem der skulle gøre hvad. Det er 

lykkedes for Bodil at overtale Lars Andersen til at holde foredrag om de baltiske hovedstæder. 

Vi siger tak til Birthe for et hyggeligt møde.   Nils 

 

 

GRUPPE 4 -GRUPPEMØDE,  

Referat fra Gruppen 4. 

Gruppe 4 samledes til møde den 14. september hos Lone klokken 13, som sædvanligt. 

Vi mødte alle gruppens medlemmer op, og efter noget varmt at spise, hvor vi samtidig talte om 

diverse dagligdags emner og oplevelser, gik vi over til dagens dagsorden. 

Vi startede med en sang. Tak Gud for hver en nyfødt morgen. Herefter blev kassen ordnet.  

Af praktiske årsager måtte der ændres lidt på planen for mixmøderne. 

Herefter gik vi over til aftenens foredrag. Birthe havde valgt at referere en bog om gamle 

vejrvarsler, skrevet af Jesper Theilgaard. 

Lige siden mennesket begyndte at kolonisere vores klode, har der været behov for at have kendskab 

til vejret og dets udvikling. 

Birthe startede med ”Islag er tø inden tredje dag” i dette mundheld indgår tallet 3, men det skal ikke 

tages bogstaveligt, 3 er et magisk tal, som blev anvendt i mange sammenhænge for at signalere 

troværdighed. 

Næste mundheld var ”Luende morgenhimmel og rødstribede morgenskyer er tegn på blæst og regn” 

Det lidt gamle ordvalg ”luende morgenhimmel” dækker over en rødfarvning af skyerne, som 

strækker sig hen over himlen, hvor solen står nær eller un der horisonten, og sollyset derfor skal 

bevæge sig langt gennem atmosfæren. 

”Makrelskyer med vinden ind fra siden varsler regn og blæst”. Makrelskyerne har et meteorologisk 

navn, idet de kaldes cirrocumulus. Forstavelsen cirro antyder, at det er en issky. 

”Hvis solen skinner klart på kyndelmissedag, så vil der følge meget sne herefter”. Kyndelmisse er 

den 3. februar og kendt som den koldeste tid på vinteren. 

” Når månen vader i skyerne, kommer der nedbør dagen efter” nu er det muligt at forestille sig flere 

skytyper, som det kan lade sig gøre at se månen igennem, især et tyndt lag altostratus - og 

altocumulusdkyer. 

” Mange silkehaler lover streng vinter”. Silkehalen er en hyppig vintergæst. 

”Frost på valborgnat giver frost i endnu 40 nætter”. Valborgnat er natten mellem 31. april og 1. maj. 

” Som det blæser på tamperdag, skal det blæse i tre måneder.” Året havde 4 tamperdage, nemlig  

3. marts, 1. juni, 21. september og 14. december. 
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Alle Vejrvarslerne var ledsaget af en tegning:        

      
Vi sluttede med at synge ”Nu falmer skoven” 

Igen et spændende møde i Gruppe 4. 

Referat ved Kurt. 

 

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

Referat fra distriktsgildeting den 16. august 2021, miniudgave  
Der blev den 16. august afholdt DGT i Taastrup. Der deltog i alt 23 

gildebrødre, heraf 16 stemmeberettigede. Af de 7 gilder i distriktet var 6 

repræsenteret. Der var ikke deltagere fra Glostrup gildet. 

Beretninger fra de enkelte gilder var forinden udsendt. 

Arne Lærkeborg, GM 1. Taastrup, blev valgt som dirigent og Jørgen 

Lauterbach, DGK som referent. 

I sin beretning gjorde DGM Mogens Tangaa rede for dannelsen af den nuværende ledelse. Han 

nævnte endvidere bl.a. friluftsgildehallen i Hedeland i sommer, hvor der deltog 40 gildebrødre. 

23. oktober er der Fellowship dag på Rødovregård og 12. marts 2022 I-dag. 

DGS, Gunnar Kjær aflagde regnskab. Der har i regnskabsåret fra 1.4.2020 til 31.3.2021 været 

indtægter på kr. 12.400,00 og udgifter kr. 2.621. Overskud kr. 9.779. Egenkapitalen var pr. 

31.3.2021 kr. kr. 44.160 (alle beløb i hele kroner). 

Der blev vedtaget ændringer at distriktets vedtægter § 2. De er hermed bragt i overensstemmelse 

med landsgildets nugældende vedtægter. Det indebærer bl.a., at ledelsen fremover kun består af 

DGM, DGK og DGS. Men hos os deltager også DUS og DIS i ledelsesmøderne. Endvidere udgår 

valg af medlemmer til natur-lauget. 

Mogens Tangaa blev valgt som DGM, Jørgen Lauterbach som DGK og Gunnar Kjær som DGS. 

Birthe Sander blev valgt som DUS og Gunnar Hauerberg som DIS. Gunnar har dog senere trukket 

sig, og han er så blevet GIM i 2. Roskilde. 

Bjarne Wichmann, GM i Vestvold, blev suppleant for DGM, og Kurt Lundsteen, DGK i Vestvold, 

blev suppleant for DGK og DGS. 

Chr. Fohlmann og Helge Nedergaard blev valgt som revisorer og 

Arne Bjerager og Arne Lærkeborg blev suppleanter. Margit 

Fohlmann, Mogens Tangaa og Bjarne Wichmann blev valgt til 

Ridderudvalget. 3 gildebrødre har ønsket at deltage i 

ridderforberedelse. 

Der blev nedsat et udvalg bestående af 4 gildebrødre til at 

undersøge muligheden for, at vi kan fejre distriktets 25-års 

jubilæum med en sejltur med Sagafjord incl. spisning. Som et 

resultat af dette arbejde er Sagafjord nu reserveret til en tur med 

frokost lørdag den 18. juni 2022. Efterfølgende er der gildehal i 

Roskildegildernes hus. 

Det fulde referat kan ses på distriktets hjemmeside, 

www.rohedi.dk  v/DGK Jørgen L. 

 

http://www.rohedi.dk/
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     Distriktes hjemmeside: 
Adresse på hjemmesiden: www. rohedi.dk 

Hjemmesiden blev oprettet i 2014, den har været besøgt 3242 gange i perioden, dvs. 

gennemsnit 1,3 pr. dag  

  Roskilde Gildernes hjemmeside: 
Adresse på hjemmesiden: www. sctgeorgsgilderneroskilde.dk 

Hjemmesiden blev oprettet i 2015, den har været besøgt 4018 gange i perioden, dvs. 

gennemsnit 1,8 pr. dag  

Hvis du mangler nogle oplysninger, kan du gå ind på hjemmesiden, her kan du hente mange 

nyttige oplysning, f.eks. kalender med oplysning om hvilke aktiviteter, der er i Distriktet eller 

i Roskilde Gilderne. 

Webmaster, Arne Bjerager 

 

*  
Pr. 21. september har Else og Arne nedlagt deres fastnet telefon nummer 

43455744 afmeldt. Herefter er eneste numre: Else 6081 5460 og Arne 

5081 3451 
 

Pr. 1.oktober nedlagde Ulla og Kurt deres fastnet telefonnummer eneste 

numre er herefter Ulla: 2363 7231,   Kurt: 2762 0524. 
 

 

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

 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens oktober nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. november 2021. 

 

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.: 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 

tel:2363%207231
tel:2762%200524
http://www.vestvold.dk/
http://www.rohedi.dk/
mailto:krogh@musling.dk

