
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

Tekst indrykket  
venstre/højre 1 cm. 
lederen 12 pkt. 

Bundrude 19,5 cm 

49. årgang  1. Jan. 
Nr. 1.   2011 

Vi skal tage hul på et nyt år - 2011 

Se tilbage på året, der er gået. Se fremad mod det 

nye år. Men glem ikke også at se indad. 

Når jeg ser tilbage på året, der er gået, er der mange 
tanker, der melder sig. Var der noget, jeg kunne have 
sagt eller gjort på en anden måde? Det var der helt 
sikkert. Men det, der er sagt og gjort står ikke til at 
ændre, og tiden vil vise, om jeg ikke skulle være 

blevet lidt klogere. 

Når du har indset behovet for forbedringer, har situa-

tionen allerede forbedret sig. 

Dagens problemer løses kun, hvis vi beslutter os for 
at fokusere på morgendagen. 

Med disse to citater, ønsker jeg alle i Vestvoldgildet 

Et rigtig godt Nytår  -   Jytte W.

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



En jule- og nytårshilsen sydfra  -  Nytår 2011

Kære Gildebrødre i Vestvoldgildet  

Dette skulle have været med i December, men da jeg kom lidt for sent 

igang bliver det en nytårshilsen. 

NovemberSne nu vælter ned i Danmark for at 
gi´ besked om julen snart vil komme, den 
kommer før, man næsten aner, den er der med 
de gamle vaner, med juleknas for søde ganer, 
og man på marcipanen smager, og julekagen 

står og bager. 

To nye oldebørn vi fik i dette år, der 
netop gik, så fem har vi nu rundet, så vi 

har lykken fundet. 

Vi juleaften skal os hygge med ande-
steg, som vi kan tygge og med lidt 
rødvin og med TV, som vi jo håber, er 

værd at se. 

En dejlig jul vi håber på, og lykkeligt Nytår alle vil få.  

Med gilde hilsen   Jens Baggesen 

                
2 



Forårsfest 
lørdag den 5. februar 2011 
på Rødovregaard kl.18.00 

En festlig aften hvor vi vil prøve at tænke os tilbage til gode gamle 

dage, hvor vi var i spejdernes rækker.   

Vi vil blandt andet servere lejrmad, dog 
tilberedt på et komfur af dygtige spejder-

kokke.  

De har taget duelighedstegnet (kokke-
mærket) så vær ikke nervøs. De er også 
gode til at lave dessert og til at brygge en 

god kop kaffe. 

I løbet af aftenen vil I komme ud for 
nogle små opgaver, hvorved I kan opnå at 
få duelighedstegnet (udfordringsmærket) 
med ret til at bære det synligt til alle 

gildearrangementer fremover. 

Vi slutter aftenen rundt om det 
buldrende bragende bål, hvor alle 
grupperne har fået en lille opgave, 
som vi håber, at I syntes er mor-

som. 

Vi i udvalget glæder os til at se jer optræde på de skrå brædder. 

Festudvalget ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og håber at se alle 

gildebrødre den 5. februar.     

I må meget gerne bære gildetørklædet denne aften. 

Pris: 60 kr. inkl. drikkevarer. 

Tilmelding: gruppevis senest lørdag den 29. januar til  

Inger 44 94 43 14.   Festudvalget
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Gruppe 1  -  julemøde 11. dec. 2010 hos Sine

Det var det traditionelle julemøde, hvor vi hver især havde medbragt 
noget spiseligt til at forsøde de øvrige gruppe-medlemmers (og egen) 
juletid med. Og der var som sædvanligt mere end rigeligt. Så snakken 

gik imens maden gik indenbords. 

Efter ”et par timer” gik vi over til den lidt mere alvorlige del. Vi skulle 
snakke om det nys overståede gilderådsmøde og ikke mindst om 
forårsfestens gruppeaktivitet. Det bliver spændende og forhåbentligt 

morsomt – på den ene eller anden måde. 

Med julesange i løbet af eftermiddagen svandt dagen hen, og vi sagde 

tak for en hyggelig juleafslutning hos Sine.  

God jul og rigtig godt nytår til alle i gildet fra gruppe 1. 

    Nils 

Gruppe 4 - julestue d. 10. dec. 2010

Vi holdt vores julestue fredag d. 10. dec. hos Margit kl. 12. Vi startede 

med en kop kaffe og et par små skarpe til halsen. 

Vi var alle mødt op samt en gæst Kirsten - Finns 
kone. Vi manglede dog Jytte og Bjarne, de lå i det 
Indiske Ocean og svømmede rundt. Vi havde aftalt, 
at vi præcis kl. 12 dansk tid, ville skåle med dem. 
Kl. 13 satte vi os til frokostbordet, tog hul på 
herlighederne, som bestod af to slags sild, æg, rejer, 
hummerhaler, ribbenssteg, paté og så lidt øl og lidt 
snaps. Vi sluttede med ost og frugtsalat, så vi var 

godt mætte. Vi sang selvfølgelig også julesange. 

Gruppe 4 ønsker alle en glædelig jul og et godt 

nytår. 

Flemming
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Gruppe 5 - julemøde 14. dec. 2010

Tirsdag d. 14. dec. stravrede een til julemøde traditionen tro. I sne står 
urt og busk i skjul, det er så koldt derude, og mega glat, så een fik 

stavret sig over til Jytte tirsdag d. 14. dec. kl. 18.  

Traditionen tro startede vi aftenen med ristede Kastanier og rødvin, så 
en julesang, derefter et lækkert ostebord. Så var der lige de sædvanlige 
småting som skulle diskuteres lidt om gilderådsmøde og gildet i 

helhed, tilmelding til nytårsgildehal m.m.  

Kaffe på bordet al medens snakken gik om vind og vejr. Så kom der 
julelys i øjnene hos alle, vi skulle slå terninger om de små julepakker, 
vi havde med, og der opstår altid mange morsomme episoder "den 
pakke vil jeg have den er større og flottere" ja vi har vel lov til at være 
børn engang imellem? Der blev ro i lejren, efter at uret havde ringet, 
og alle fået deres julegave, så sang vi et par julesange, og Jytte sad ved 
klaveret, en dejlig afslutning på en hyggelig julemødeaften. Så er der 

KUN at håbe alle i gildet har haft en rigtig dejlig Jul. 

Og vi fra gruppe 5 ønsker alle i gildet ET LYKKEBRINGENDE 
NYTÅR. 

Jørgen. 

Gruppe 6 - julemøde den 11. dec. 2010 hos Helge

Ja, - så begyndte julemåneden december. 

Alle i gruppen mødte lørdag eftermiddag hos Helge og Inge, hvor vi 
først gennemgik de mere praktiske sager som planlægning af Nytårs-

gildehallen, og fik en orientering fra gilderådsmødet. 

Vi havde alle medbragt lidt af hvert spiseligt. Ja alt, hvad man kunne 
tænke sig. Gaver var der også til fordeling. Vi skulle ikke rafle om 
gaverne, men trække lod eller bytte. Helge sagde det var et system, de 
havde brugt, da børnene var små, så alle fik en gave med - det lykke-

des for os at forstå systemet - og alle fik en gave. 

Alt dette varede flere timer, og vi hyggede os rigtig meget. 

Tak for en hyggelig eftermiddag/aften. 

Jeg håber vi kan gentage succesen til næste år. Gr. 6s næste gruppe-

møde er hos mig d. 19.01.2011 kl. 19.30.                   Bente
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Tur til Spejdermuseet  -  d.  11. nov. 2010 

Vi var 12 gildebrødre, der mødtes ved Spejdermuseet på Holmen, hvor 
Peter fra museet først fortalte os lidt om områdets historie og om, hvad 

de forskellige bygninger bruges til i dag. 

Udover Spejdermuseet er der også hovedkontorer for Det danske Spej-

derkorps og De grønne Pigespejdere. 

Ved siden af museet findes endvidere et mindre ”vandrehjem”, hvor 

spejdere og gildebrødre for en billig penge kan overnatte. 

Vi gik herefter ind i selve spejdermuseet, hvor vi blev meget nostal-
giske og mindedes vores egen spejdertid samtidig med, at Peter meget 
underholdende fortalte om spejderbevægelsens opståen og historien 

bag nogle  af de historiske effekter, der er på museet. 

Vi så også nærmere på nogle af effekterne, og bl.a. var der en, der 

prøvede en hue for ulveunger, men hovedet var lidt for stort.  

Vi var også oppe på loftet og se i arkiverne og det er helt utroligt, hvor 

meget, man kan opbevare på et så forholdvis lille sted. 

Efter rundvisningen fik vi det af Verner og Finn medbragte kaffe/te 

med flere forskellige slags skærekager og småkager.  

Tak til Verner og Finn for et godt arrangement. 

Birthe Sander 
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Kirketuren - 1. søndag i advendt - 28. nov. 2010

Kirketuren gik i år til Husumvold Kirke i Brønshøj. En spændende 
kirke og anderledes end de fleste - faktisk er kirkerummet firkantet, så 
det hele føles nær ved. Kirken har i år fejret 50-års jubilæum. Ved 
gudstjenesten ved vort besøg var der to præster, og de unge konfir-
mander fik lov at deltage med oplæsning, så vi fik en rigtig god ople-
velse. Præsten Stig Boel fortalte os bagefter i en halv time en masse 

om kirken, og hvad der ellers foregår deri. 

Derefter kørte vi så til Rødovregaard. I stuehuset var der rigtig pyntet 
op, som vi plejer. Vi nød vores medbragte frokost - Sine læste et par 

rigtige gode historier op efter en meget gammel bog.  

Dernæst havde vi ikke at forglemme pakke-
uddelingen - det er jo spændende, hvad der kan 

findes på for 25. kr. 

TAK til gruppe 1 for en rigtig god dag.  

Margit, gr. 4 

o o o  -    - o 0 o - o 0 o     o 0 o -  o 0 o  -    - o o o -  

Foredragsholder ved distriktsgildehallen  
1. marts 2011 

7



Oversigt over kommende arrangementer:

Lør. 08. jan. NytårsGildehal 
Tirs. 18. jan. Gilderådsmøde 
Lør. 05. feb. Forårsfest 
Tirs. 01. marts DistriktsGildehal 
Tirs. 08. marts Gildeting 
Søn. 13. marts Loppemarked  
Lør. 19. marts I-dag i Roskilde 
Lør. 09. april Sct. GeorgsGildehal 
Søn. 01. maj Ulveløb 
Tirs. 10. maj Gilderådsmøde 

Tre nye mailadresser: 

Inger Nielsen: imn@hotmail.dk 
 

Sine Johnson: pil@brnet.dk 
 

Jytte Wichmann: jyttew@hotmail.dk

Materiale til Feb-nummeret af Voldstafetten 

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. januar kl. 18 

Lederen i feb.-nummeret skrives venligst af gruppe 5

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og  
meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

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

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester: Bodil Kæmpegaard  Islevhusvej 82A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildekansler: Jytte Wichmann Mørkhøjvej 132 st. C 2730 Herlev 48 41 25 96 

Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 
Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej 303
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2610 Rødovre 36 70 42 26 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 36 41 26 51


