
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

49. årgang  1. Marts 
Nr. 3  2011 

Nabohjælp 
Jeg bor et sted med 11 huse og med 15 beboere. 

Her passer vi på hinanden. Hvis man ikke har trukket sine 
gardiner fra kl. 10, så bliver man kontaktet. Er man på ferie, 
bliver der set efter ens hus. Der bliver tømt postkasse og 
vandet blomster. 
Hos mig - som er lidt ældre - bliver der skovlet sne, klippet 
hæk osv. Er der brug for omsorg eller hjælp, træder der straks 
hjælp til af flere personer. Fx brækkede en beboer sin fod. 
Her blev der hjulpet til på alle måder, hendes hund blev luftet 
to gange dagligt i lang tid. Den gode ”hundelufter” fik ekstra 
motion, gåture er jo godt for ældre mennesker, så han fik 
ekstra motion i tilgift. 
Når en beboer har rund fødselsdag, holder vi fest. Et år var 
der fem fødselsdage og andre mærkedage. År 2008 var der 
fem der festede. En blev 70 år tre blev 75 år og en blev 90 år 
og så to guldbryllupper oveni. 
Nu skulle man tro, at vi bor i kollektiv, men det gør vi ingen-
lunde, enhver kan passe sit. Jeg bor trygt og godt - og det er 
godt i disse urolige tider.  

 Mette gr. 6  

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



To To To To Runde fødselsdageRunde fødselsdageRunde fødselsdageRunde fødselsdage i marts i marts i marts i marts    

15. marts fylder Finn Wulff 80 år 

25. marts fylder Arne Madsen 75 år 

De ønskes stort tillykke 
 

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

En stor TAK til alle En stor TAK til alle En stor TAK til alle En stor TAK til alle     
der viste mig opmærksomhed på min der viste mig opmærksomhed på min der viste mig opmærksomhed på min der viste mig opmærksomhed på min     

75 års fødselsdag.75 års fødselsdag.75 års fødselsdag.75 års fødselsdag.    

Det blev en rigtig god dagDet blev en rigtig god dagDet blev en rigtig god dagDet blev en rigtig god dag    
 og solen skinnede og solen skinnede og solen skinnede og solen skinnede    

Lilli Lilli Lilli Lilli ----    20. februar20. februar20. februar20. februar    
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LODTRÆKNING 

Glæd Jer! Ved Gildetinget d. 8. marts vil der blive foretaget en lod-
trækning blandt alle Gildebrødre i Vestvoldgildet om en uges ophold i 
Brøndbyvester Sogns Støtteforenings sommerhus, MØLLEHUSET, i 

Dronningmølle. 

Vi har gennem flere år støttet BSS, og som tak har vi fået et gavekort 

på 1 uges ophold i dette dejlige sommerhus. 

Sommerhuset ligger tæt på offentlige transportmidler nær natur-

området lille Rusland og Tegners Museum. 

Flere oplysninger kan fås hos Kurt 

Lopper - lopper - lopper - lopper - lopper - Lopper 

LoppeMarkedLoppeMarkedLoppeMarkedLoppeMarked

Husk loppemarkedet 
 søndag d. 13. marts 
I Rødovre Centrum
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Klip fra bogen SpejderLex 
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Sct. Georgs Gildehal - 9. april 

Vi glæder os til at se jer d. 9 april til  
Sct. GeorgsGildehal på Rødovregård. 

Forhal 17.30 - Gildehal 18.00 

Gruppe 4 har fundet på en festlig middag og dessert

efterfulgt med kaffe. 

Pris 75 kr. 

Drikkevarer til rimelige priser. 

Gruppevis tilmelding til Flemming 29 92 02 12 

Senest 30 marts 
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Næste ture 

Lørdag d. 14. maj, kl. 11 Vestvolden 

Lørdag d.   3. sept., kl. 11 Kalvebod Fælled, Vestamager 

Lørdag d.   1. okt.,  kl. 11 Jægersborg Dyrehave 
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Roskilde Hedebo 
Distriktsgilde 

Roskilde den 31.01.2011

Indkaldelse til   Distriktsgildeting
tirsdag d.  17. maj 2011 

Kl. 19.00  i   Taastrup Kulturcenter 

Dagsordenens punkter: 

01  Valg af dirigent og protokolfører/referent.  

02  Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

03  Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret 

      regnskab for det forløbne år til godkendelse.

04  Behandling af indkomne forslag. 

05  Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det 

      kommende år til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent. 

06a  Valg af DGM 
06b  Valg af DGK   
06c  Valg af DGS  
06d  Valg af DIS 

06e  Valg af DUS    

07a  Valg af suppleant for DGM  
07b  Valg af suppleant for DGK  
07c  Valg af suppleant for DGS  

08  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.  

09  Valg af dørherold og suppleant.  

10  Valg af faneherold og suppleant. 

11  Valg af medlemmer til eventuelle udvalg 
11a  Valg af koordinator til musikudvalg 

11b  Valg af medlemmer til ridderforberedelsesudvalget  

12    Eventuelt.     

Distriktsgildeledelsen
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Forårsfest   -   5. februar 2011

Festlauget havde gjort det endnu engang - planlagt og gennemført en 
fornøjelig forårsfest på Rødovregaard.  

Under temaet ”gamle spejdere” mødtes vi til velkomstglas og så hin-
anden an med det spejderdress, vi kunne finde og stadig kunne passe. 
Dog ingen korte bukser og blå knæ. 

Vi blev bænket ved et langbord, og bag os var 
der gang i et lille lejrbål på gulvet - 
respektafstand var ikke påkrævet!  

Der blev serveret svensk pølseret med selv-
henter ved gryderne og dertil drikkevarer ad 
libitum. Desserten var banana split med is, 
også en herlig mundfuld. 

Der var udlagt otte poster i tilstødende lokaler 
med opgaver som kompas, flagmål, blind-
smagning, pandekage ved fyrfadslys, per-
sonkending, bueskydning, tovspinning, fug-
lekending. De blev løst med iver af de 
dannede grupper. 

Senere fremførte grupperne de stille opgaver i 
form af sketch omkring bålet. Der var udvist 
opfindsomhed i påklædning for at underbygge 
historien og fange det opvakte publikums 
interesse. 

Megen latter og klapsalver 
blev aktørerne hyldet med. 

En rigtig god aften og en god 
start på det nye år og festlige 
stunder sammen i 
Vestvoldgildet.     

Ref. helge 
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Gruppe 1  -   01.02.2011 hos Inger

Vi startede med at synge ’Humøret fejler ingenting i vores raske flok’ 
– så kan det aldrig gå helt galt! Således opløftede gik vi til kaffe, the 

og lækre ting. 

Vi drøftede gilderådsmødet og prøvede at finde emner til Vest-

voldgildets fødseldags-pris.  

Så havde Bodil aftenens emne, som hed ’Et loft i Husum’. Ikke bare et 
loft, men et smukt loftsmaleri udført af en ung Richard Mortensen fra 
1944-1947 i Ungdomsgården i Husum. Et maleri som talte til børn (og 
voksne) i et billedsprog de kunne forstå. Jeg citerer fra forordet i Peter 

Olesens bog om loftet:  

”Et sørøverskib med elefanter om bord.  

Folk fra Afrika, Grønland og Kina. Klovne, 

ballongynger og en stor tyk bager med favnen 

fuld af brød ------ Et loft af drømme.  

Hvor må det ha’ været skønt for de små at få 

sig en eftermiddagslur under sådan et loft”. 

Bodil fortalte om sørøvere, drager og aber. 
Alt sammen noget, der kunne tale til børns 
fantasi.  Desværre kan maleriet ikke ses mere, 
da det blev beskadiget ’i brug’ og derefter 

overdækket. 

Vi sluttede aftenen med at indøve den fantastiske sketch: Mordet på 
vindeltrappen. Til sidst sang vi no. 29 i spejdersangbogen. Gruppe 1 

siger tak til Inger og Bodil for underholdningen. 

------------------------------------------------------------------------------------ Nils 

Loftet startede som underholdning og inspiration for børn i børneinstitutionen Ung-
domsgården på Smørumvej i Husum. Det store renoveringstrængende loftsmaleri 
blev indviet 11. januar 1947 under overværelse af den daværende kronprinsesse 
Ingrid, som var protektrice for foreningen Ungdomsringen, der drev Ungdomsgården. 
Det var i det hele taget ret enestående, at Samvirkende Boligselskaber, KAB og Ung-
domsringen helt bevidst tænkte i kunstnerisk udsmykning i institutionerne og skaffede 
pengene til at gennemføre det. Der blev arrangeret en idekonkurrence, og den 
vindende kunstner blev den unge allerede anerkendte Richard Mortensen. 
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Gruppe 1  -  16. feb. 2011 - gruppemøde hos Annie og Knud

Vi startede, som altid med en årstidsrelateret  sang - i skrivende stund 
kan jeg ikke huske hvilken. 

Derefter blev vi beværtet på bedste vis, sluttende med en hjemmelavet 
æblekage - MUMS, hvor den smagte! 

Derefter gik vi til den mere alvorlige del af mødet. Efter lidt almindelig 
snak, fortalte Nils om sin Brasilienstur. 

Vi fik en hel del fakta om 
Brasilien, vi så billeder fra Rio, 
med den store Kristusfigur og fra 
Copacabana stranden, hvor van-
det var ”koldt”, kun 20 grader. 
Derefter så vi billeder fra en 
køretur på grusveje og meget 
primitive broer ind i landet.   

Vi var med på besøg på en 
økologisk ”lodge”. Vi var via en 
DVD med på udflugt til det 2,7 
km. lange - 2,1 km i Argentina 
og 0,6 km i Brasilien - Iguazu 
vandfald. Det så fantastisk ud. 
Det var lige før vi kunne føle, 
hvor våde de blev. 

Vi så og hørte om kaimaner (en 
krokodilleart) og piratfisk. 

Aftenen sluttede vi, som altid 
med ”Nu er jord og himmel 
stille”. En stor tak til Annie og 
Knud for en dejlig aften, og til  
Nils for et godt foredrag. 

Det var en meget spændende 
aften. 

                                            Bodil 
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Gruppe 2: Gruppemøde den 15.02 hos Jytte og Peter 

Vi mødtes kl. 18 her hos os, (Jyttes tur), der var afbud fra Anette 
grundet sygdom, til gengæld var den kommende gildebror Jens 
Fogtmar til stede, ligesom vi også havde besøg af vores gildemester 
Bodil, som Jytte havde inviteret, det var hyggeligt at have hende med 
til et gruppemøde. 

Vi gik straks i gang med at spise, menuen var hakkebøffer med hvide 
kartofler, bløde løg og brun sovs, samt æbledessert til efterret. 

Efter maden orienterede Ulla om aktiviteter i Gildet og Distriktet, og vi 
talte om det kommende gildeting. 

Derefter gik Jytte i gang med et afsnit af vores emne: Chr. den 9., hans 
børn og svigerbørn. Jytte havde valgt at fortælle om hans ældste datter 
Alexandra, hun blev født den 1/12 1844 i det gule palæ København.  

Hun blev den 10/3 1863 gift med 
den engelske kronprins, den 
senere kong Edward VII af 
Storbritannien, og fik i løbet af 
bare 7 år 6 børn, hvoraf den 
næstældste blev konge, den ældste 
døde i 1892 bare 28 år gammel, 
den yngste datter Maud blev 
dronning af Norge. Den sidste søn 
blev ikke engang et år gammel. 
Alexandra døde den 20/11 1925, 
81 år gammel.  

Hun ejede i sin enketid slottet 
Hvidøre sammen med sin søster 
Dagmar, enkekejserinde af Rus-
land, hvor de opholdt sig meget af 
tiden. 

Yderligere oplysninger om Alex-
andra kan findes på Google under 
Chr. den 9. eller Alexandra af 
Danmark. 

Peter

Dronning Alexandra i 1910

Dronning af Storbritanien
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Gruppe 5   -   15. februar 2011 

Vi holdt gruppemøde hos Lone tirsdag d. 15. februar. Skulle have 
været hos Ruth og Svend, men der blev byttet. Vi var alle mødt, og fik 
til middag Forloren Hare, herligt - det er jo ikke hver dag, man får det, 
og en dejlig dessert. Bag efter gik vi over til vores lille dagsorden med 
diverse ting vedrørende gruppen og gildet, der er jo altid nogle ting, 
der skal sættes på plads.  

Da det var overstået stod Birthe for aftenens emne: Chile, og især 
Santiago, ja vi følte os næsten, som vi var der selv, og Birthe og 
hendes mand Knud havde lavet et helt leksikon med oplysninger om 
Santiago m.m. og en masse skønne billeder.  

Santiago blev grundlagt i 1541 af spanieren Pedro de Valdivia.  

Allerede i kolonitiden indtog byen rollen som landets centrum, og blev 
hovedstad efter uafhængigheden, som blev vundet i slaget ved Maipu 
nær byen i 1818. Santiago har 5,9 mio. indbyggere i storbyområdet. 
Byen ligger centralt i landet omgivet af Andelsbjergene mod øst, og 
kystbjergkæder mod vest. Floden Rio Mapocho løber gennem 
Santiagos centrum, der i øvrigt domineres af bjergene  San Christobal 
med den berømte jomfru Maria statue på toppen og det mindre Santa 
Lucia, begge omdannet til folkeparker. Ja man kunne blive ved, men 
der skal jo også være plads til andre.  

Næste møde bliver hos Birthe og Knud som gerne vil vise os deres nye 
lejlighed: tirsdag d. 15 marts. 

Jørgen 
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Gruppe 6   -    Gruppemøde den 16.02. hos Lilli

Vitus Bering 

Det var den opdagelsesrejsende Lilli havde 
valgt at fortælle den samlede gruppe om. Og 

der var meget at fortælle: 

Blandt de store opdagelsesrejsende er den 
Horsens-fødte Vitus Bering, som de fleste nok 
bedst kender som en såkaldt "leksikal" berømt-
hed. Han gav nemlig navn til et stræde, et hav 
og en ø samt til hundredvis, hos os ikke 

kendte, steder i Rusland.  

Vitus Bering blev født i Horsens i august 1681 i et hus, der blev 
nedrevet da Jessensgade blev anlagt i 1868. Han stod tidligt til søs bl.a. 
på langfart i den danske handelsflåde. Efter en rejse til Ostindien blev 
han i 1703, som mange andre skandinaviske søfolk, hvervet til Peter 
den Stores nye flåde som søløjtnant og deltog her med hæder i den 
Store Nordiske Krig. Efter krigen ønskede Zar Peter at udforske og 
kortlægge sit store riges østlige egne og samtidig klarlægge, om der 
var en landfast forbindelse mellem Sibirien og Nordamerika. Til leder 
af den planlagte ekspedition - kaldet den 1. Kamchakaekspedition - 
udnævntes Vitus Bering og med sig som næstkommanderende havde 

han danskeren Morten Spangbjerg.  

Fra russisk side ønskede man at skabe det "rigtige" udseende på 
baggrund af en rekonstruktion, der skulle tage udgangspunkt i hans 
kranium. Derfor ønskede man, at et dansk hold arkæologer fra Horsens 
Museum skulle finde vinterlejrens gravplads og naturligvis helst Vitus 
Berings grav, og på baggrund af det forventede fund ville Rets-
medicinsk Institut i Moskva genskabe ansigtstrækkene på den gamle 

russiske helt. 

På baggrund af kraniet udarbejdede professor Victor Zvyaigin fra 
Moskva en rekonstruktion af Vitus Bering, som må opfattes som en 
"historisk" rekonstruktion, udarbejdet på baggrund af samtlige de 

relevante kilder vi i dag har til rådighed både i Danmark og i Rusland. 
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Som leder af to store russiske 
videnskabelige ekspeditioner fik 
danskeren Vitus Jonassen Bering 
(1681-1741) en afgørende betyd-
ning for udviklingen i det østligste 
Rusland og Russisk-Amerika, nu 

benævnt Alaska. 

Tak til Lilli for en god gennem-
gang af Vitus Berings liv og per-

son samt ekspeditioner. 

Men inden vi startede havde vi en 
lang snak om de aktuelle emner i 
Gildet bl.a. det kommende Gilde-
ting, og som altid er det svært at 

stoppe snakkelysten i gruppen. 

Russisk frimærke med Vitus Bering 
Og bagefter serverede Lilli, hvad der næsten var det store kolde bord. 

Tak til Lilli for et rigtig godt gruppemøde.  

Gr. 6s næste gruppemøde er hos mig d.  16.03.2011 kl. 19.30 

Preben  

                                        

Ikon til din PC 

Hører du til dem, der har lavet en genvej fra din PC’s skrivebord til 
Vestvold-Gildet, så kan du nu få et ikon dertil. Ikonet fås i 2 varianter, 
som ses herunder, de er vist ikke naturlig størrelse, din PC retter det 

selv til. 

        

Ikonet fås ved henvendelse 
til Kurt, som sender Ikon 

samt vejledning. 

Mgh  Kurt 
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Oversigt over kommende arrangementer:

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 
Tirs. 17. maj  Distriktsgildeting 

 Ny mailadresse: 

Birthe Anker 
anker.birthe@gmail.com

Materiale til April-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i april-nummeret skrives venligst af gruppe 1

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
1 

2610 Rødovre 36 70 42 26 
Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 36 41 26 51


