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Om at man ikke kan stille alle tilpads -
Og hvis man ger, ma man ba=re tunge byrder.

Der er en gamme! fabel, der er gaet i arv fra generation til generation,
som fortaeller om en aeldre mand, der rejste af sted med en dreng og
et aesel

De passerede en landsby, og Manden gik foran og Irak asslet og
drengen fulgte bagefter. Landsby-beboerne sagde: Den gamle mand
erdaetfjols, athan ikke rider,, ogfor at behagedem satte han sig
op pa see lets ryg.

Da de passerede den naeste landsby sagde folkene der, at den asldre
mand var ond, fordi han lod drengen ga bagefter, mens han selv sad
og nod rideturen. For at glaade dem satte han drengen op pa aesiet
og fortsatte rejsen

I den tredje landsby beskyldte beboerne drengen for at vaere doven,
nar han var skyld i, at den gamle mand matte ga - og de foreslog at,
de begge skulle ssette sig op pa asslet og ride. Det gjorde manden sa,
og de fortsatte rejsen.

Men i den fjerde landsby var man indignerede over, hvor brutal! de
behandlede det stakkels sesel ved at lade det baare dem begge.

Fablen slutter med, at den frustrerede mand sidt blev set mens han
bar fflslet ud ad vejen.

Som overskriften lyder, handler det om, at man ikke kan gore alle
tilpas - og hvis man aliigevel prover. ender det med, at man selv ma
baere tunge byrder. Det kan veere en kommentar til det moderne
menneske, der bliver pavirket af, at mange ting traakker i os, og at vi
gerne vil det hele - men ma erkende, at det er umuligt.

Sakset fra OcW Fellow bladet — (UnOerskrBvet Jens Jakob Jensen)

Peter Ulstrup
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NYTARSGILDEHAL
2010

L0rdag den 9. januar
Pa Rodovregard

Forhalkl 17.30 Gildehalkl. 18.00

Efter gildehallen vil Gruppe 2 vcere vcert ved en
festlig, farverig ogforrygende nytars galla.

Festmenu til den lave pris afkun 75 kr.

Gruppevis tilmelding til Ulla 43 45 05 24

senest den 29. december, med oplysning om
navne pa deltagere.

Paklcedning: Festt0j.
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Halvrund fodselsdag - Midt imellem
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En Jule-Hilsen fra Spanien

Sa n^ermer julen sig atter
og aret lakker mod enden
en aften med glasde og latter
nar arets kalender man vender.

Et ar med frihed og glseder
vi haber vi derfor vil se
hvor kun de fzerreste graeder
og de fleste mennesker kan le.

med gildehilsen og god jul Jens Baggesen



Gruppe 1 - Gruppem0de d. 11. nov.

Hele gruppen + Poul m0dtes hos Annie og Knud. Vi indledte med
'Blaesten gar frisk over Limfjordens vande' og blev orienteret om
gilderadsm0de m.v.

Sa gik vi hurtigt over til laks, rejser, tunmousse, ost og ikke mindst
asblekage. Sa vi var forsynede! La?kkert. Sa fik vi planlagt Kirketuren
og vort eget julem0de. Husk en lille julegave.

Herefter over til vort emne: danske slotte. I dag var det Ingers tur. Hun
havde valgt Clausholm Slot, der ligger lidt syd for Randers. Det
oprindelige slot er fra 1100 tallet, men det nuvserende blev bygget som
Barokslot i 1699 med senere tilfojelse af flere tilbygninger. Slottet fik
1993 Europa Nostra Prisen for restaurering af slot og park. Nord-
europas st0rste antal stuk-lofter.

Historien om Clausholm indeholder Valdemar Atterdag og kterligheds-
historien om Anna Sophie og Frederik IV, som ikke endte lykkeligt.
Og naturligvis sp0ger det. Man h0rer et barn grsde - og lyden af et
vindue, der abnes og vand, der plasker i voldgraven - en hestevogn
k0rer bort. Men der er ingenting at se! Spcendende! Vi siger mange tak
for en hyggelig aften.

Ni ls



Gruppe 2 • Gruppemede

Vi var alle m0dt op, og efter lidt snak, satte vi os til et veldtekket bord,
hvor vi fik en dejlig middag. Vi startede med at synge "L0ft dit hoved
du raske gut" Sa take vi om, hvad vi skulle have til julefrokost og fik
fordelt opgaverne. Derefterplanlagde vi nytarsgildehallen.

Vores emne er danske festningsvaerker. Arne fortalte om Flakfortet
som blev opf0rt 1919-16 pa en kunstig 0 pa den nordlige del af
Saltholm Flak ca. 4 km nordvest for Saltholm. Det fungerede som fort
indtil 1957, samt som midlertidig raketstation fra 1965-1968.

Flakfortet indgik i den yderste s0befa2stningningsring om byen og
havde til opgave sammen med Middelgrundsfortet at daekke sejl!0bet
Hollienderdybet mellem de to forter. Efter 1967 la fortet 0de hen, men
fra 1975 var det udlejet til K0benhavns Sejlunion og i 1995 blev det
udlejet til Foreningen Flakfortet, der holder det abent for publikum.

Arne havde fact sin far til at forttelle om dengang han i 1928 var soldat
pa flakfortet. I rekruttiden - 3 mdr. - kunne han ikke komme hjem. Den
kolde mad fik vi til en uge ad gangen, det var ens hver gang - enten
leverpostej eller k0dp01se, br0det fik vi frisk hver dag og en gang om
maneden fik vi ost. Kaffekoppen blev efterset om den var skyllet.Vi
matte ikke bade i havvandet f0r det var 14 grader, sa fik vi et reb om
livet og sprang pa hovedet i, der var 8-10 m. dybt. Arnes far fortalte
meget mere om kanoner og de fik massevis af hele oksekroppe og svin,
br0d, maelk, vand og meget mere.

Det var meget sjovt af h0re om, hvordan det var at vasre soldat pa den
tid. Vi havde en rigtig hyggelig aften og siger tak til Else og Arne.

Annette



Gruppe 4 • Gruppem0de d. 4. nov. Hos Jytte og Bjarne

Vi begyndte med at synge "Dit sind flyver a]tid sa viden omkring". Vi
skulle tilrettelsegge nov-m0det. og vi skulle planlaegge gruppens
julem0de den 5. dec. Finn havde aftenens emne: "De vestindiske 0er".
Kolonitiden varede fra 1616-1803. I 1600 tallet havde Danmark ingen
kolonier. Gr0nland og Fasr0erne var en del af Danmark.

I Chr. 4's regeringstid besluttede han at Danmark skulle vaere en
kolonimagt ligesom Frankrig, Spanien og Storbritannien. I 1616
grundlagde han Ostindisk Kompagni, der skulle sikre Danmarks
interesser i Indien og i 1618 sendte kongen en fladeekspedition under
kommando af den skanske adelsmand Ove Gjedde (1594-1660) for at
grundlsegge Danmarks f0rste koloni i Indien.

I 1845 var det slut med dansk kolonistyre i Indien. Kolonibyen blev
solgt til Storbritannien. Frederik 5. k0bte i 1754 de Vestindiske 0er St.
Thomas, St. Jan og St. Croix. Danmarks 0konomi var naesten helt 0de-
lagt, men kongen fandt ud af, hvordan 0konomien kunne reddes ved at
stelge slaver, sukker og rorru Handelen blev kendt som trekants-
handelen: F0rst sejlede skibene fra K0benhavn og ned til Guldkysten i
Vestafrika, hvor man k0bte negerslaver og fortsatte over til de
vestindiske 0er udenfor USA's 0stkyst. Pa fx St. Thomas blev slaverne
solgt til sukkermarkerne pa den store sukker0 St. Croix.

Nar skibene kom hjem til Danmark, havde man i lastrummet masser af
sukker og rom og tjente store penge i udlandet med vore varer. Man er
ikke saerlig glad for denne del af Danmarks historien. Vi var jo slave-
handlere og slaveejere ligesom sydstaterne i USA i 1700-1800-tallet.

Slavehandlen blev afskaffet i 1792. men den danske fmansministers
lov om forbudet mod slavehande! tradte f0rst i kraft efter et stats-
radsm0de i 1803. Danmark blev tvunget til at sselge de vestindiske 0er
til USA for 25 mill. Dollars i 1917.

Vi var inde pa mange forskellige oplysninger om denne tid. Et
oplysende og spsendende indlasg. Tak for det Finn ! Derefter en dejlig
anretning, og hvad dertil h0rer. Tak for endnu en givtig aften, som
sluttede med "Natten er sa stille". Tove



Gruppe 6 - Gruppemode d. 11. nov. Hos Lilli

Vi var nsesten fuldtallig - vi manglede kun Birthe, som var til et intro-
m0de om et eller andet spcendende overs0isk - men del h0rer vi sikker
om senere.
Vi startede med at synge "Marken er mejet". Derefter videre til vores
emne, der er kendte danskere.

Lilli havde valgt A.P.M011er og fortalte om ham og firmaet lige fra
start ad. Det var rigtig interessant og spaendende.
Vi gik derefter til et veldaekket bord og n0d det og fik snakket det hele
igennem og sluttede med "Nu flyver m0rkes Fugle ud"
Tak til Lilli for en god aften. Birgitte

A.P. M0ller - Maersk

A.P. Mellcr - Mairsk

Hongkong, der er et af

verdensnandel«ns
knudepunkter, anlobes

regelmKisigt af

redenets skib«- Her
ligger tre af de karak

A.P. Holler - Maersk, dansk rederi-, handels- og
industrikoncern; Danmarks storste erhvervsvirksomhed med
en Irlig omsaetning pa 279 mia. kroner og ca. 110.000
ansatte (2007).

Virksomheden blev grundlagt i 1904, da skibsforer Peter
Masrsk Msller (1836-1927) og hans son, skibsbefragter
Arnold Peter jjeiier, stiftede A/S Dampskibsselskabet
Svendborg. I 1912 stiftede A.P. Moller Dampskibsselskabet
af 1912 A/'S med hjemsted i Kobenhavn. Et faellesrederi for
tank- og linjeskibsdrift blev oprettet i 1928; de to seiskaber
(Svendborg og 1912) fusionerede i 2003 til A.P. Moller -
Maersk A/S. Hovedaktionger i selskaberne erA.P.
hu5tru Ch as tine Mc-Kinnev M

oprettet i 1953.
.Pond til almene Forma ai.

Ledelsen var fra starten varetaget af A.P. Moller, der
byggede virksomheden op fra grunden. I 1965 blev han efterfulgt af sin son, skibsreder
Maili n Kmnev Mailer, under hvis ledelse koncernen ekspanderede inden for mange
andre omrlder end skibsfart. I 1993 overtog skibsreder Jess soderoerg som den forste
uden for familien den cverste daglige ledelse. Maersk Mc-Kinney Moller fratrldte 2003
som formand for bestyrelsen. Ny bestyrelsesformand blev den administrerende direktor i
Topdanmark, vicnaei r^-r, -3;-..,.-. -___. Efter uenighed om virksomhedens strategi og
ledelsesfilosofi mellem Msersk Mc-Kinney M0ller og dele af ledelsen mltte Soderberg og
to andre skibredere forlade virksomheden i 2007. Den overste daglige ledelse blev
derefter overtaget af den tidligere direktor for Carlsberg, ;^,s smedeaaard Andersen.
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GildeHal - tirsdag d. 20. okt. 2009

Forhal med velkomst skal - derefter gildehal som Helge stod for, da
gildemester Bodil havde det ene ben i gips og ikke matte st0tte pa del.
Efter indledning med faneudrulning, startede Helge med at byde os alle
velkommen - isaer Peter Ulstrup, der havde s0gt overflytning til Vest-
VoldGildet fra 2. Kbh. Gilde.

Helges gildemestertale handlede om efteraret med de dejlige farver,
selvom visse personer allerede nu frygter den kommende vinter og
m0rke tid. Men nuet er smukke naturlige farver, Safterne forsvinder fra
buske og traeer, den f0rste nattefrost har vaeret over os,

Der indtraeder en dvaletilstand,
hvor der genopbygges til en ny
saeson. Og det starter allerede om-
kring nytar, hvor der kommer
blomster pa vor vinter sjasmin.

Egernet samler n0dder og gem-
mer dem - pindsvinet og tudser
spiser sig fede og gar derefter i hi.

Vore standfugle og traekfugle har gavn af de mange baer i haven, og vi
fodrer dem til glaede og underhold for os.

Vi mennesker h0ster ogsa af frugt og gr0nt, selv om det er r0dt. Vi
sylter, henkoger, fryser, bager og spiser her og nu friske sager fra jord
til bord. Vi p!0jer, kultiverer og sar de kommende afgr0der og h0ster,
nar det er tiden. Sadan er det i mange af livets forhold.

Og hvor vil Helge hen med det?
Landsgildets handlingsplan for
de kommende to ar ntevner bl.a.
FriluftsdagS. sept. 2010.

Det er der lang tid til, men vi ma
ttenke over, hvad det er vi vil og
foraedle, sa der kommer gode
frugter ud af vore planer.



Gildet er vor have og vi gildebr0dre er gartner i haven, som skal passes
og tilses. Visse planter er stauder, der kommer igen ar efter ar; men
skal maske flyttes eller plantes om, for et bedre udbytte. Visse
traditioner skal maske have et lignende eftersyn og opmsrksomhed.

Nye gildebr0dre med nye synspunkter og ideer skal gives plads til
gleede og gavn for flest muligt. Og efter det sidste landsgildeting bar vi
ogsa plantet nye folk pa ledelsesposter. Lad dem sla rod og blomstre
og saette frugt, vi kan have glsede af.
Giv dem en change for at fa rettet op pa 0konomien, lad jer inspirere af
deres tiltag om et fortsat eksistens af gilderne osv.

Preben S0rensen holdt "5 min. Set. Georg", hvor han talte om dette at
kunne eller turde sige ja eller nej til de opgaver, man kan blive palagt,
og uddybede konsekvensen bade af et ja og et nej.

EfterGildeHalien stod gruppe 5 for, hvor vi fik dejlig mad og god
underholdning. Vi sluttede aftenen med at danne broderskabsksede.

TAK for en rigtig god aften til GildeLedelsen og gruppe 5.

Inger

Gildemesteren pa kniplekursus med foden pa stotten



Mixm0de Gruppe B

Preben, Bente, Ketty og undertegnede m0dtes hos Annette hin oktober
aften. Vi savnede Verner og Bodil.

Vi startede med lidt 'sksebne-fortcellinger' eller uforklarlige oplevelser.
Hvorfor vagner man lige f0r en ulykke sker? Hvad betyder det nar et
spejl falder ned? Hvorfor kan et bord danse? Et glas der kan 'stave'?
Nogle af tingene er der nok en naturlig forklaring pa. Truxa var ikke sa
god til tankelxsning, da han skiftede sin kone/partner ud. Den nye
kunne nok ikke koderne.
Vi take om overtro omkring hyldebser-
buske. Hvorfor Isegger man m0nter under
en mast pa et sejlskib? Hvorfor er det ikke
godt med kvinder ombord pa et skib? Og
hvorfor ma man ikke f!0jte pa et skib?
Hvorfor gik s0maend med en guldring i
venstre 0re, f0r piercing blev moderne?
Ga ikke under en stige.

Vi nsevnte ogsa megen overtro omkring nisser. Overtro kommer maske
fra uforklarlige/-uforstaelige haendelser. Asatro er overtro. Kristendom
baseres pa virkelige handelser/beretninger.

Annette s0rgede for en fortrinlig realistisk dejlig forplejning uden
overtro. Vi siger tusind tak og 'banker under bordet'.

Nils
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Aktivitetslauget LoppeMarked

Det 45. Loppemarked er nu overstaet med succes. Ingen bar beklaget
sig over os, tvsertimod var alle tilsyneladende glade. Centret bar tall ca.
12.500 bes0gende, hvilket ogsa kunne nicerkes, nar man gik rundt i
centret. Der var traengsel, som var del dagene f0r jul.

Selv om regnskabet ikke er endeligt afsluttet, mener jeg, at vi bar et
overskud pa ca. kr. 49.500, som nu vil blive indsat pa Aktivladens
konto.

Eget Stade manglede de dyre salgsvarer i sortimentet - der blev
arbejdet hardt for at fa kr. 4.490,00 i kassen. Herfra gar stadeleje kr.
600,00.

Vi kan nu "hvile pa laurb<errene" til na^ste marked,
som finder sted d. 14. marts 2010.

Pa aktivitetslauget vegne
Jytte M.
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B0rneloppemarked oktober 2009

I ar blev der solgt 45 stader til loppemarked for b0rn pa festpladsen
foran Magasin.

Det var et farverigt skue med spsndte stadeholder med foneldre i
baggrunden. Masser af Ieget0j, spil, sko, sk0jter og krammedyr, som
nu skulle vask fra barnevierelset hjemme, sa der bliver plads til noget
nyt eller med en anden interesse. Der var en god stemning og megen
k0belyst, men ogsa mange "osere" som bare skulle se pa og fa ideer.

Der blev samlet overskydende Ieget0j ind, som b0rn ikke ville have
med hjem; men gerne ville give til b0rn i 0steuropa, som intet har. Det
blev 3 flyttekasser og 4 sorte poser med "godter". Det bliver givet til
Projekt 0st, der er en landsforening med hjtelp til 0steuropa som
s^erligt indsats omrade med mange andre forskellige effekter til
institutioner der. Helge har kontakt til en lokalafdeling i Ringsted.

ref. Helge
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De tre Gratier fra Ulf Jarl
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Minister hjselper verdens flygtninge kvinder

I forbindelse med landsindsamlingen for Dansk Rygtningehjaslp, der
blev afviklet i s0ndags havde Br0ndby bes0g af indenrigs- og social-
minister Karen Ellemann.

Indsamlerne havde udgangspunkt far Tj0rneh0jskolen i Br0ndbyvester,
hvor lokal koordinator Helge Andersen, tog imod indsamlerne og
udleverede De Hvide Biler, til pengene.

De ca. 40 indsamlere fik udsnit af bykort samt foldere med informa-
tioner til de bes0gte husstande.

Indsamlerne reprsesenterede bade h0j og lav, kvinder og maend og b0rn
i klapvogn til en god dag for en god sag.

Det indsamlede be!0b i Br0ndbyvester og -0ster naede op pa ca. 32.000
kr., og det er vi jo rigtig glade for. I Br0ndby Strand blev indsamlet et
lignende be!0b.

Vi ved ikke om det pavirker det indsamlede be!0b med et minister
bes0g; men det er en flot gestus, at Karen Elleman engagerer sig i
sagen og finder tid til at bes0ge sin valgkreds pa sadan en dag.

Det er da ogsa dejligt for aktive Br0ndbyborgere at opleve en minister
pa naert hold og notere sig, at det nytter at g0re en forskel med fokus pa
flygtningekvinder.

Dansk Flygtningehjaslp og Set. Georgilderne i Danmark ved "Vest-
voldgildet" har gennem mange ar haft et samarbejde om afviklingen af
landsindsamlingen. En stor tak til de mange indsamlere der m0dte op
sikrede et flot resultat.

Helge
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Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs. 24.11.09 November-Mode, Gr. 4
S0n. 29.11.09 Kirketur,Gr. 1
Tirs. 08.12.09 Fredslys, Kurt

L0r.
L0r.
Tirs.
L0r.
S0n.

09.01.10 NytarsGildeHal
06.02.10 ForarsFest
02.03.10 GildeTing
13.03.10 I-Dag
14.03.10 Loppemarked i RC

Materiale til Jan-nummeret af Voldstafetten

skal vtere redakt0ren i hasnde aller senest den 20. Dec. kl. 18

Lederen i Januar-nummeret skrives venligst af gruppe 4

Materialer sendes til redakt0ren Leo Hansen - gerne skrevet i et specielt
word-dokument. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16,2605 Br0ndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester: Bodil Kjempegaard Islevhusvej 82A
Gildekansler: Else Madsen H0rmarksvej 16
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindesiien 28

Redaktpr: Leo Hansen
Tryk: Karen Jensen
Distribution: Margit Jensen

Hyldeager 16
R0dovrc Parkvej 3031

Bj0dstrupvej 35

2700 Br0nsh0j 38 60 97 82
2605 Br0ndby 43 45 57 44
2605 Br0ndby 36 47 27 70

2605Br0ndby 3675 1889
26IOR0dovre 36704226
2610R0dovre 36705686


