
1 

 

Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

61. årgang nr. 2 

Februar 2023 
 

                                

 

Kære Gildebrødre 

Denne årstid er nok noget af det tristeste så her er et lille citat fra Peter Plys som jeg håber, 

kan finde lidt glæde og humor frem. 

 

Mandag i dejligsolskindsvej 

Så går jeg rundt og tænker her. 

Dog gør den tanke mig besvær 

 at hver er hvo og hvo er hver.  

 

Tirsdagen bringer hagl og sne. 

Da bliver det en fiks ide: 

Hvor svært det er for os at se 

Om det er den og den er det. 

 

Onsdag er himlen blå og stor 

Og så har jeg intet særligt for. 

Så grunderjeg på disse ord: 

Om hvor er hvad og hvad er hvor. 

 

Torsdag, da bliver frosten slem; 

Der bliver rim, når jeg går hjem. 

Dog er den gåde ganske nem, 

Om hvem er hvis – Men hvis er hvem 

                                                        Bjarne Gruppe 1 
 

 

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

Forårsfest  fredag den 10. februar 2023 kl. 17.30 på Rødovregård  

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 marts-no. skrives venligst af gruppe 2  Nils 

mailto:krogh@musling.dk
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I denne mørke og regnfulde tid  

inviterer rejsebureau ”festlaug” jer til Hawaii. 
   

 

Pak kufferten med sommertøj og rejs med ned til sol og fest. 

Afrejse fra Rødovregaard fredag den 10. februar kl.17,30. 

Vi tilbyder All inclusive for den formidable pris 110 kr. 

Der er inkluderet udsigt til et flot pyntet bord. 

 

Gå ikke glip af dette eksotiske tilbud, tilmeld dig gruppevis senest 3-2-2023 

Til Ulla 23637231. Rejsebureau ”Festlaug” 
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INDKALDELSE TIL GILDETING 

Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19:00 

i Havestuen på Rødovregård 

   

   

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesterens beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 

 regnskaber for 1.1.2022 til 31.12.2022 og fremlægger  

 budget for året 1.1.2024 til 31.12.2024 

 herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. Valg 

 a)  Valg af gildemester 

 b)  Valg af gildekansler  

 c)  Valg af gildeskatmester  

9. Valg 

 a)  Valg af suppleant for gildemester 

  Valg af suppleant for gildekansler 

  Valg af suppleant for gildeskatmester 

 b)  Valg af Gildets uddannelsesmedarbejder (GU) 

 c)  Valg af Gildets internationale medarbejder (GIM) 

 d)  Valg af Flagherold 

  Valg af Dørherold 

 e)  Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse 

10. Eventuelt 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemesteren 
i hænde senest en måned før gildetingets afholdelse.  

Med Gildehilsen  

Kurt Lundsteen (GK) 
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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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Indbydelse til netværksmøde d. 19. 

marts 2023 kl. 10.00-16.00 

Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse 
Så er det blevet tid til årets netværksmøde. Vi mødes kl.10, hvor der serveres kaffe 

og en bolle. Herunder er der præsentation af deltagerne. 

Man behøver ikke være DUS/DGM eller GU, alle med interesse for gildernes 

udvikling er velkomne. 

Præsentation af dagens program, der indeholder nedenstående temaer: 
 
 

Samarbejde 
 
 
 
 
 

Kommunikation 
 
 
 
 
 

Jubilæum 
 
 
 
 

Inspirations-

hæfter 
 
 
 
 
 
 

Under vejs får vi frokost og kaffe med kage 

Meld dig til med det samme eller senest d. 

1. marts til uk@sct-georg.dk 
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Sct. Georgs Gildehal 

 
Lørdag d.22 april 2023. På Rødovregård. 

Der er forhal kl. 1730 derefter Sct.Georgsgildehal kl.1800. 

Efter Gildehallen serverer gruppe 3 en dejlig middag med vand,øl eller vin,  

med efterfølgende kaffe/the med lidt småkager til. 

Prisen for denne hyggelige aften er blot: 150,00 kroner pro person. 

Tilmelding gruppevis til Jørgen senest: søndag d.16 april på tlf. 52 61 02 94. Eller på mail. 

Mange varme gildehilsener fra gruppe 3; og på gensyn. 
 

 

 

 

REFERATER: 
Gruppe 1 

holdt møde hos Bjarne, som havde byttet med Preben, der skulle på hospitalet. 

Vi startede med at spise, og havde det hyggeligt. 

Bjarne fortalt om Øm Kloster, som var grundlagt af Svend, der var biskop i Århus Stift. Øm Kloster lå i 

Skanderborg Amt og blev anlagt i 1172 af cisterciensermunke, der kom fra Vitskøl Kloster. 

Det var ikke kun et kirkeligt centrum, men også politisk som landbrugs-og handelscenter, hospital, 

plejehjem og latinskole og havde stor betydning for området. 

Klosteret lå godt beskyttet af to kanaler, som munkene gravede mellem Mossø Gudensø. 

Lilli 

 

 

Gruppe 2 

Gruppen mødtes hos Arne (og Else), som havde dækket et dejligt frokostbord smukt sat op med pålæg i 

rose-facon. Vi savnede Tove, som holder en lille ’orlov’. 

Da vi var blevet mætte med followup på nytårs-eftergildehal. Hvad man kunne have gjort anderledes. Vi 

noterede os, at man skal huske at melde afbud, når man af den ene eller anden grund er forhindret. Vi kunne 

også konstatere, at der ikke bliver drukket meget hvidvin. En karton er alt for meget – en flaske eller to 

havde været rigeligt. Bortset fra dette så syntes vi selv, at det gik meget godt. Man kan dog undre sig over 

hvor dårlige vi alle var til at skelne 12 forskellige flag – alle fra EU. En gruppe ingen, næste gruppe 1 rigtigt 

svar, sidste gruppe 3 rigtige! Lidt pinligt måske. Så sluttede nytårsfesten på festligste vis med at 

BRANDVÆSNET mødte op med ’fuld udrykning’. Brandalarmen havde tilkaldt væsnet. 

Vi sang ’I sne står urt og buks i sne’ – selvom det ikke passede.  

Vi startede på at drøfte ’Tur-i-naturen’, som gruppen står for i maj. 

Senere sang vi ’Nu er det længe siden’. Den passede måske lidt bedre – og i grunden også til dagens emne, 

som Arne stod for HJULET: Et hjul er egentlig ganske enkelt – men det blev først opfundet 3500 f.Kr. På 

det tidspunkt kunne man fremstille mange andre rimeligt avancerede genstande som metallegeringer, 

sejlbåde, kanaler og musikinstrumenter. Problemet med at få et roterende hjul til at dreje om en fast aksel 

var vanskeligt. De første vogne var meget smalle så man kunne nøjes med en kort (og tynd) aksel. Det 

gjorde friktionen væsentlig mindre, samtidig med at akslen kunne bære en vogn. Videnskaben mener, at de 

tidligste hjulvogne kom fra Mesopotamien (”landet mellem floderne”) som er et område i det nuværende 

Irak. Andre mener at hjulet er fra Ukraine hvor man i oldtiden lavede modeller af vogne med hjul – typisk 

som legetøj til børn. 

Vi kom lang omkring. Spændende med en hverdagsting, som vi normalt ikke spekulerer over hvor det nu 

kommer fra. 

Vi siger tak til Else og Arne for en fin eftermiddag.    Nils 

 

calendar:T2:22%20april%202023
tel:52%2061%2002%2094
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Gruppe 3 
GRUPPEMØDE 10.01.23 I GRUPPE 3. 

Alle var mødt op undtagen Birthe A., der var hjemme hos Knud. 

Vi mødtes hos Jørgen, der havde dækket op med sit fine Sct. Georg service og lækkert pålæg og 

brød, så vi selv kunne vælge. 

Efter at have ordnet kasse og andre løbende ting, begyndte vi på planlægningen af Gilde hallen i 

April. Vi fik tilrettelagt det meste, der mangler kun et par småting. 

Så var det Lones tur til at holde et lille foredrag. Hun havde valgt at fortælle om Jamaica. 

De første indbyggere kom sandsynligvis fra øer mod øst. Man ved kun lidt om dem, men har fundet noget 

rødt keramik, de efterlod. De Arawakan-talende, som til sidst slog sig ned på hele øen dyrkede fiskeri, majs 

og kassava. De bestod af 60.000 mennesker ledet af høvdinge. 

I 1655 erobrede en britisk ekspedition Jamaica og begyndte at undervise spanierne. Mange undslupne slaver 

havde dannet samfund i højlandet. De tidligere slaver blev kaldt maroons. 

En slaves liv var brutalt og kort p.g.a. mange tropiske og importerede sygdomme og barske arbejdsforhold. 

Europæerne klarede sig bedre, men blev ramt af bl.a. gul feber og malaria. Slavetrafikken og den europæiske 

immigration steg og befolkningen voksede til 18.000 i 1680`erne. 

Royal African Company blev dannet i 1672 med briternes monopol på slavehandel, og fra det tids- 

punkt blev Jamaica et af verdens travleste slavemarkeder, med blomstrende smuglerhandel til det 

spanske Amerika. Jamaica blev også en af Storbritanniens mest værdifulde kolonier med dyrkning 

af sukker, indigo og kakao. 

Europæiske kolonister dannede en lokal lovgivning, som et tidligt skridt mod selvstyre. Fra 1678 

iværksatte den udpegede guvernør en plan om at pålægge skatter og afskaffe forsamlingen, men 

lovgivningen blev genoprettet i 1682. I 1692 var der et jordskælv i byen Port Royal. Overlevende fra 

katastrofen etablerede byen Kingston på tværs af bugten 

Sukkerproduktionen blev højst i det 18. århundrede og dominerede den lokale økonomi og var meget 

afhængig af slavehandelen som billig arbejdskraft. 

Flere plantageejere boede i England og overlod driften til majordomos, hvorimod små jordejere 

kæmpede for at få mere overskud. Mange udskiftede sukkeret til produktion af kaffe, bomuld og indigo og 

i det 18.århundrede konkurrerede kaffe med sukker som en eksportafgrøde. I mellemtiden voksede 

slavebefolkningen til 300.000. 

Den Jamaicanske befolkning havde stemt for sin egen udryddelse ved at give magten til Eyre, og i 1866 

erklærede parlamentet øen for en kronkoloni. Den nyudnævnte guvernør Sir John Peter 

Grant, havde den eneste reelle udøvende og lovgivende magt. Han reorganiserede kolonien fuldstændigt, 

med politistyrke, retssystem o.s.v. Han vandede den frugtbare, men tørkeramte slette 

mellem Spanish Town og Kingston. 

I 1957 blev eksekutivrådet omdannet til et kabinet under en premierministers formandskab. 

Der kom gang i industrialiseringen, men en orkan i 1951 standsede midlertidigt udviklingen. 

6. august 1962 blev Jamaica selvstændigt med fuldt herredømme status inden for Commonwealth, under en 

forfatning, der beholdt den britiske monark som overhoved. 

Befolkningstallet var i 2021 2,828 millioner. Det var spændende at høre om et land, vi ikke umiddelbart 

kender meget til. 

Så blev det tid til kaffe og løs sludren, og dermed sluttede vi med en tak til Jørgen for en hyggelig 

eftermiddag.                                                                                                             ref. Inge.              

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens februar-nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. marts 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 

http://www.vestvold.dk/
mailto:krogh@musling.dk
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Fra Nytårsgildehallen –  

Arne har fotograferet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


