
1 

 

Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

61. årgang nr. 3 

MARTS 2023 
 

                                

Kære Gildebrødre 

Glæd jer, nu er vinteren forbi! 

Lyset vender tilbage, dagene bliver længere og længere. 

Vinteren har været mild, vi har ikke fået meget sne og frost. 

Til gengæld har Verden været plaget af Tornadoer, 

oversvømmelser, 

Jordskælv, uvejr og ufred skabt af mennesker. 

Danmark er sluppet relativt billigt. 

Vi må glæde os over at det nu er det lyse og varme ½år vi er gået 

ind i. 

Glæd jer over lyset! Saml alle de kræfter I kan få af lyset. 

 

  Bodil   grp. 2 

 

 

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

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) 

Sct. Georgs Gildehal lørdag den 22. april 2023 kl.  17.30 på Rødovregård 

Tur-I-Naturen En tirsdag i maj – se næste nummer- 

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 3  Nils 

 
 

 

 

Et sidste farvel Karen, fra alle gildebrødre i Vestvold-gildet. 

Karen døde den 3.februar 2023, Karen blev 96 år 

Karen har altid taget aktiv del i Gildets arbejde og herved præget Vestvold-gildet. 

Karen blev optaget den 22. april 1977, væbner den 24/4 1979 og ridder 21/3-1984. 

Siddet i gildeledelsen først som skatmester 1982-1984, kansler 1984-1986 og 

gildemester 1986-1988. Distriktskansler fra 1993-1996. 

Karen har som Spejderlaugsformand startet Vestvold-gildets mini løb i Brøndby skoven. Her viste hun sine 

kreative evner med idéer og talent for at organisere miniløbene. Karen havde så mange kreative ideer til 

temaer på miniløbene. Det blev en stor succes med over 100 børn. Takket være Karens gode ide har der i 

mange år været mini løb i Brøndby skoven. 

Karen havde også kontakt til Venskabsgildet i Skien i Norge. 

Vi vil huske, at der altid på Engbovej var åbne døre for alle møder i Gildet. 

Vi er mange i Vestvold-gildet, der vil savne Karen, og vi vil mindes Karen som en altid positiv gildebror 

med godt humør, som aldrig sagde nej til en opgave.  

Æret være hendes minde. 

mailto:krogh@musling.dk
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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 

starter 

 

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 

 

 

 
 
 
 

mailto:jackie@youmail.dk
mailto:birthesander@gmail.com
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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: 
 

 

Forårsfesten 2023 

Det går mod forår og hele gildet blev inviteret på en rejse til Hawaii.  
Vi blev i lufthavnen mødt af vores rejseleder, som bød på en forfriskende drink.  
Flyveturen til Hawaii gik fint og da vi var landet, så vi de skønneste panoramaer 
fra den smukke ø på lærredet. 
Vi var lige i stemning til en dejlig fest. Mange var 

klædt som man nu gør på øen og vores første måltid var en flot festmiddag. 
Bordet var smukt pyntet med dekorationer, en stor og mange små 
fremstillede blomster og grønne blade.  Servietterne var et kapitel for sig. De 
var foldet til store farvestrålende blomster af tre forskellige farver servietter.  
Så smukt, så smukt.  
Til forret fik vi melon med Parmaskinke flot pyntet med grønt og  
hovedretten var en skøn Hawaiigryde med kylling og ananas og ris, og dertil nødder og pyntegrønt. 
Meget lækker. Snakken gik livligt og da desserten kom , var det selvfølgelig en lokal ret: Bananasplit. Alt 
sammen så fint arrangeret og selvfølgelig fik vi også diverse drikkevarer. 
Vi gæster skulle også arbejde lidt. Vi blev inddelt i hold, og så skulle vi fremstille en blomsterkrans af 
silkepapir og små afstandsstykker. Vores kunstværker blev vist frem, og det hold, der fik mest applaus 
vandt. Det var morsomt.  
I det hele taget var det en super fest, helt som vi festede for mange år siden. 
Stor tak til festlauget for en skøn aften. 
                                                                         Else 

 

 

 

 

 

 

calendar:T2:22%20april%202023
tel:52%2061%2002%2094
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Gruppe 1 

Gruppe 1 mødes hos Preben. Han havde (med hjælp af Ruth) lavet en lækker middag til os. 

Alle var mødt op, og snakken gik ret livligt. 

Senere fortalte Preben om Johan Otto von Spreckelsen der var født i 1929. I 1948 uddannede han sig til 

arkitekt, og blev senere lektor ve Akademiet og var fra 1978 professor ved Kunstakademiets Arkitektskole.   

I 1983 vandt han den internationale konkurrence om bygning af den moderne triumfbue 

for enden af Paris historiske akse. Han havde uoverensstemmelser med bygherren, da de beskar store dele af 

budgettet, og han trak sig, da han beklagede valget af en billigere marmor til den udvendige facade. 

Han tegnede også 4 danske kirker i Hvidovre, Vangede, Esbjerg og Farum. 

Han døde i 1987 (57 år) af kræft. 

Lilli 

 

Gruppe 2 

Vores februar møde 14/2 var flyttet fra Tove til Else. Og da Bodil heller ikke kunne deltage, var vi en lille 

sluttet flok, der straks gik i gang med et lækkert frokostarrangement.  

Herefter gik vi til dagsordenen: Hvem skriver forsiden i marts nummeret – Bodil tak. Derefter over til snak 

om Tur-I-Naturen i maj, som gruppen er ansvarlig for. Vi skal jo ikke køre i bus mere, så vi vil finde et sted, 

hvor vi kan komme i egne biler. Næste punkt ændringer i vores mødeplan: 14/3 Bodil, 18/4 Nils på ny 

adresse: Sylvestervej 15C (fortsat i Rødovre) og endelig afslutningsmøde 16/5 ”Ude i byen”.  

Vi talte også om, at man skal huske at melde afbud i god tid til alle arrangementer og møder. 

Inden dagens emne lagde Mogens ud med at filosofere over hvordan man kunne forestille sig kontakt med 

andre mulige tænkende væsner fra fremmede galakser, når man var ude på afstande af 1.533 Lysår svarende 

til 39.000.921.000.000.000km borte. Med de hastigheder vi i dag taler om, ville personer/væsner være 30 år 

undervejs – og 30 år retur. Direkte kommunikation bliver i hvert fald vanskelig!! Hertil må redaktøren 

tillade sig at bruge et i dag meget anvendt udtryk: ufatteligt. 

Efter denne tankerække tog Else fat på dagens emne om ”Hvordan laves det?”. Else tog fat Medicinens 

historiske udvikling. Lægemidler har man haft siden Stenalderen, men egentlig lægekunst og medicin 

udspringer fra den græske læge Hippokrates fra 5. og 4. årh. f.Kr.  

Fra middelalderen ’overlevede’ medicinen i kraft af den islamiske verden, hvor lærebøger om medicin blev 

skrevet og oversat til europæiske sprog så læren kunne komme ind på Europas universiteter. 

Først fra 1870’erne opstod der en egentlig farmaceutisk industri. 

Else gennemgik de forskellige fremstillingsmetoder og arter/virkninger af medicin (flydende eller 

pilleform). Hvordan piller bliver blandet, presset og drageret, så de er nemmere at sluge og virker når og 

hvor det er planlagt til at virke i vores kroppe. Vi kom også ind på hvor meget medicinen bliver analyseret 

og testet inden den slippes løs på markedet. 

Således meget mere oplyste sagde tusind tak for en dejlig eftermiddag til Else og Arne. 

       Nils 

 

 

Gruppe 3 
Vi mødtes hos Kurt, dog var der afbud fra Inge pga sygdom og fra Birthe pga af mandens meget alvorlige 
sygdom.  
Vi startede med at spise en dejlig kylling ret, efterfulgt af en lækker fromage inden vi gik over til 
dagsordenen, der altid starter med at betale kontingent til vores fælleskasse. Efterfølgende planlagde vi 
menuen og fordelte indkøbene til Sct. Georgs gildehallen, som gruppe 3 står for.   
Det var Inge, der skulle have forberedt et emne til dagens program, men da hun ikke var til stede, brugte vi 
tiden på almindelig snak, hvilket altid er hyggeligt i godt selskab. 
Vi sluttede dagen med en sang fra sangbogen. 
                                                                                                                                      Grethe 
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Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens marts-nummer 

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

 

Arne har fotograferet fra vores forårs HAWAI-FEST. 
Der hygges, leges, konkurreres og skænkes. 

 

 

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

