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Juni tanker 
 

 

Tal ikke til andre om sorger og kvaler, 

det trætter kun den, til hvem du taler, 

men del din glæde med store og små, 

et taknemligt smil vil du altid få. 

 

Tal ikke om det, der er grimt hos din næste, 

der er jo dog selv i den værste ”et bedste”, 

og hvis du rigtig tænker dig om, 

er du slet ikke selv så god og from. 

 

Vær aldrig muggen og utilfreds, 

hvad enten du er tyve, fyrre eller tres. 

Sig tak og vær glad i hver en stund, 

thi glæden i hjertet gør dig stærk og sund. 

 
  Grp. 1 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

Sct. Georgs Gildehal på Rødovregård UDSAT INDTIL VIDERE 

TUR-I-NATUREN (se nedenfor) UDSAT INDTIL VIDERE 

Distriktsgildeting: tirsdag d. 11. august i ”Gildehuset” Roskilde kl. 14.00. 
Gilderådsmøde: tirsdag d. 25. august kl. 19.00 på Rødovregård 

Fødselsdagsfest: tirsdag d. 1. september i Loen på Rødovregård (formentlig). 

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 sept-nr. skrives venligst af gruppe 2  Nils 

 

mailto:krogh@musling.dk
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Kære alle sammen  

Redaktøren er såmænd også nået til en rund fødselsdag, da jeg fylder 75 den 2. juli. Det tager jeg 

dog stille og roligt og gør ikke så meget ud af. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er hjemme eller på 

Femø. Så I må gerne sende mig varme tanker, men I skal ellers ikke gøre noget ud af det. Jeg håber 

til gengæld, at alt snart bliver meget bedre for os allesammen – hver for sig – som det jo hedder i 

disse Corona-tider. 

Med kærlig hilsen  

Den nu endnu ’gamlere’ redaktør 

Nils 

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

En lille status fra gildeledelsen 
Der er udsendt ny adresseliste, orientering om laugsmestre og andre poster, samt orientering om 

fødselsdagspris og ansøgninger om donationer. Ligeledes er de reviderede vedtægter for Aktivladen 

rundsendt. Der indkaldes til Gilderådsmøde den 25. august 2020. 

Endvidere har Vibeke Heding meldt sig ud grundet sygdom. 

Vi ses forhåbentligt til FØDSELSDAGSFEST på Rødovregård tirsdag den 1. september. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Til alle Gilderne i Distriktet samt redaktørerne. 
Distriktet prøver nu at indkalde til et nyt distriktsgildeting, med håb om at Corona epidemien til den tid er 
aftaget. 
Gildetinget vil blive afholdt tirsdag den 11. august 2020 i ”Gildehuset” i Roskilde kl. 14:00. 
Med gildehilsen 
Arne Bjerager 
DGSM 

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

Fra 1. Roskilde har vi modtaget: 

Indbydelse til 
1. Gildes gildemøde med foredrag. 

Alle i distriktet er meget velkommen. 

Onsdag den 2. september 2020 i ” Gildehuset” 
Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde, Mødetid kl. 14:00 

Foredrag af: Fhv. sognepræst Jes Nysten 

 

 

  
  
  

Prisen for dette arrangement er: 25,00 kr. pr. person 

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 25. august 2020 

Helen Højgaard tlf. 28 55 09 95 eller mail: soeren-hoejgaard@sol.dk 

m.v.h. Gildeledelsen 1. Roskilde 

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

Temaet er: 

 ”KUNSTENS BETYDNING FOR 

KULTUREN I ET MODERNE SAMFUND” 



SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 3 

Sct.Georgs Gildehal.  
på Rødovregård  

UDSAT INDTIL VIDERE 

med forhal kl. 17,30 og Sct. Georgs-gildehal kl. 18,00. 

Efter Gildehallen serverer gruppe 4 en lækker middag med vin, øl og vand, med efterfølgende 

the/kaffe med småkager til. 

Prisen for denne herlighed er blot. 125,00 kroner pro person. 

Vi i gruppe 4 glæder os til at se Dig den aften,på gensyn. 

Mange varme gildehilsener fra gruppe 4.                                               Jørgen. 

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

Turen går til… PEDERSTRUP 
GRUPPE 1 - INVITERER TIL TUR I NATUREN  

UDSAT INDTIL VIDERE 
Vi skal på en historisk byvandring i 

Pederstrup. 

Hvor vi hører om landsbyens historie, huse, 

gårde og nogle af landsbyens tidligere beboere. 

Turen går også gennem museets historiske 

haver. 

Når vi har været på byvandring spiser vi vores 

medbragte mad og drikkevarer i haven 

Der bliver mulighed for selv at gå på opdagelse i 

museets udstilling. Klokken ca. 14.30 serverer 

gruppe 1 kaffe og lidt kage. 

Gruppe 1 

Else 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Roskilde Hedebo Distrikts Gilde 25-års jubilæum 
Roskilde Hedebo Distrikt havde søndag den 3. maj 25-års jubilæum. 

Dette jubilæum skulle vi have fejret med en tur til Ungdomsøen i Øresund, med en festgildehal og 

en efterfølgende middag. Men på grund af den svære tid vi har med Corona epidemien, hvor der er 

forbud mod større forsamlinger, er det med stor beklagelse, at distriktsgildeledelsen har taget 

beslutningen, om at aflyse jubilæet. 

Ledelsen vil på et senere tidspunkt komme med et nyt oplæg til afholdelse af vores jubilæum. 

Distriktsgildeledelsen 

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

Mødereferater: 
I sagens natur er der heller ingen mødereferater denne gang. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Redaktøren tillader sig på Gildets vegne, at ønske alle en god sommerferie, hvor vi forhåbentligt 

kan få lov til at se mere til den danske natur. 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens juni/juli nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. september 2020. 
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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 

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