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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

61. årgang nr. 1 

Januar 2023 
 

                                

NYT ÅR 2023 
 

 

I aften ender det gamle aar 

Og derfor vi æbleskiver faar 

Jo, vi kan lugte, at Karen bager 

Mens vi spiller om peberkager. 

 

 

Paa gaden knalder det skud paa skud 

Nu skyder drengene Aaret ud. 

Jeg hørte det før, da ned vi rendte 

for bedstemor fra vognen at hente. 

 

 

Hun bliver altid, til tolv den slaar; 

for saa begynder det nye Aar 

Først vil hun ”Glædeligt Nytaar” sige 

saa kommer vognen og hendes pige. 

 

 

Ja det får altid minderne frem igen hos mig, minderne har man da lov at ha, 

om en svunden tid, ak ja det var tider dengang syntes vi. 

Men var det nu bedre tider? Døm selv. 

Nå men vi lever i nuet og glæd dig over tingene hvert sekund hvert minut over hvad Du har 

oplevet og hvad Du oplever hver dag. Du ønskes et velsignet Nyt År og Gildeår. 

Knus og kram fra Jørgen. GRP. 3 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer i 2022/23 (se også hjemmesiden): 

Nytårsgildehal fredag den 06. januar 2023 kl. 17.30 på Rødovregård (se nedenfor) 

Forårsfest  fredag den 10. februar 2023  

Gildeting  tirsdag den 07. marts 2023 kl. 19.00 på Rødovregård 

I_dag  lørdag den 11. marts 2023 kl. 10.00 i Roskilde (se nedenfor) 

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 februar-no. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

 

Skatmester Lilli meddeler: 

Gildeskat for 1 halvår 2023 betales med kr. 400,00 senest d. 15/1 2023 til konto 1551 315 914 2620. 

Hilsen Lilli 
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NYTÅRS GILDEHAL 2023 

Fredag d. 6. januar 2023 Kl. 17.30  

På Rødovregård 

 
Efter gildehallen vil gruppe 2 servere festmiddag med vin/vand og 

efterfølgende kaffe. - Til en pris på 160 kr. pro persona. 

(Vi har været på Black Friday og fået et godt tilbud). 

 

Vi vil gerne have tilmelding gruppevis senest 29. december til 

 

Else Madsen mobil: 6081 5460 eller på elsema16@gmail.com 

 

Med venlig gildehilsen 

Gruppe 2 

 

 

  

 

 

I-DAG 
 

 

 

LØRDAG DEN 11. MARTS 2023 
 

Afholdes der I DAG i Gildehuset, Sankt Agnes 2 , 4000 Roskilde. 

 

Program for I-DAG’en vil være: 

 

Vi starter med kaffe/te kl. 10.00 

 

Herefter vil politibetjent Linda Sommer fortælle om det at være politibetjent på Grønland, hvor 

der er mange opgaver i forbindelse med indbrud, knivstik, druk og mord samt om 

et ”børnehjem” Mælkebøtten i Nuuk for nyfødte og forladte børn, som hun har været med til at 

starte. 

ca. kl. 13.00 er der  frokost 

 

Vi regner med at slutte ved 14.30- tiden 

 

Hele arrangementet koster 100,00 kr. pr. person incl. drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe. 

 

Bindende tilmelding senest den 4. marts  2023 til: 

GU: Kirsten Palm Larsen, tlf.43546177, jackie@youmail.dk, Jørn Thuesen, 

tlf.21602873,jorn.Thuesen@gmail.com, Preben Sørensen, tlf.20213639, prebenhs@pc.dk 

eller 

DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com 

Mobil: 60803795 

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 
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REFERATER: 
   

 Kirketuren 2022 

Gildets traditionelle kirketur, den anden søndag i advent, gik i år til 

Opstandelses Kirken i Albertslund. Kirken stod færdig i 1984, arkitekterne var 

Inger og Johannes Exner, der havde brugt hvidt grønlandsk marmor på vægge 

og gulve. 

I det store lyse højloftede kirkerum prædikede sognepræst Marianne Fischer 

og ledte os gennem højmessen. Herefter samledes vi 15 gildebrødre i et af de 

omkringliggende kirkerum, hvor Henny (assisteret af sin mand Ib), fortalte om 

de mange aktiviteter der foregår i sognet, med kirken som udgangspunkt. 

Området er blevet udbygget i 1980erne og 90erne og mange af indbyggerne 

er tilknyttet den muslimske religion, det medfører, at der er forholdsvis få 

sognebørn tilknyttet kirken. 

Vi gik derefter til et andet kirkerum, hvor gruppe tre havde pyntet et festligt 

”julebord”, der indtog vi vores medbragte frokost, krydret med sange og ”juleskåle” samt underholdning: 

”Peters Jul” og tre x omvendt banko. Mod slutningen nåede vi frem til ”gaverne” og fik ønsket hinanden 

GOD JUL. 

Tak til gruppe tre for en vel tilrettelagt ”kirketur”, vi sluttede med at synge (og huske på…. at) Dejlig er 

jorden.       Mogens 

 
Gruppe 1 

REFERAT FRA GRUPPE 1. 

Alle, plus en gæst (Ruth) var mødt op til juleafslutning hos 

Margit, som lagde hus til. Der var pyntet fint op med mange 

små og ”store nisser” 

Vi kom kl. 18, og havde hver især medbragt forskellige delikate 

retter der var 2 slags sild, 

flæskesteg, tarteletter med høns i asparges, 

leverpostej, frikadeller, ost og vi sluttede af med kaffe og kage. Da vi 

var meget mætte af al den mad, begyndte vi at slå terning, så vi kunne 

vinde en af de pakker, som vi hver især havde medbragt.  Vi 

hyggede os meget og snakken gik livligt så klokken blev kl. 22.30 

før vi takkede af-En rigtig hyggelig aften og mange tak Margit 

for, at du lagde hus til. 

 

 

Gruppe 2 

Vi mødtes veloplagte hos Mogens, som havde dækket flot op i sit hyggelige hjem.  

Alle havde med bragte dejlige retter, som vi nød de næste par timer.  

Vi fik dog også nået at planlægge eftergildehal til nytårsgildehallen. Fik fordelt opgaverne så vi håber, at alt 

kører på skinner til en hyggelig aften. 

Så var det tid til pakke-” slagsmålet”. Det vil sige, at vi kastede terning om pakkerne. Det endte egentligt ret 

godt, idet alle fik en pakke med hjem. Vi ønskede glædelig jul til hinanden og sagde tak til Mogens for en 

god dag.      Nils 
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Gruppe 3 

VI mødtes hos Inge til julefrokost 6.12 og fik en masse god mad. Alle deltog og snakken gik. 

Vi fik aftalt alt fremover og  gik over til at spille pakkeleg. 

Alle fik en pakke og vi sang Julen har bragt velsignet bud. 

Inge serverede kaffe og vi fik sagt god jul. 

Lone Gruppe (5)/3 

 

Tove meddeler: 

Hej alle, 

Jeg har fået nyt telefonnummer og det er 7110 8813. 

Mvh: Tove   

 
 

 

Kære Gildebrødre. 

Med dette smukke snebillede fra 

Avnø Fjord ønsker Gildeledelsen Jer 

alle  

en rigtig glædelig jul og et godt og 

lykkebringende nytår. 

Samtidig takker vi for alle de mange 

gode timer vi har tilbragt sammen, 

og vi håber, 

at se Jer alle i det nye år, så vi igen kan få mange dejlige oplevelser sammen. 

 Bjarne, Lilli og Kurt 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens januar-nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. februar 2023 

 

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside:  www.vestvold.dk  
På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten. 

 

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:71108813
http://www.vestvold.dk/
mailto:krogh@musling.dk

