
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

49. årgang  1. Juni 
Nr. 6  2011 

Sommer 

Nu går vi sommeren i møde 
sammen med alt det søde 

fuglene synger smukt fra træerne, hvor de bor 
og alt springer ud, smukt i alt dets flor 

vinterens mørke bliver glemt 
og lyset i øjnene, gør det hele lidt mere nemt 

hjertet lidt blødere banker 
for lyset fjerner nogle af de dystre tanker 

så vi skal huske at nyde livet 
og ikke tage alt for givet. 

Rigtig god og dejlig sommer til jer alle. 

Fortsætter næste side 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Sommer 
Nu er det endelig ved at være sommer. Vi skal måske på ferie rundt om 
i Danmark, Europa, eller endnu længere væk. Vi skal ud og slappe af, 
nyde solen, naturen og samle kræfter. Før vi ved af det, kalder det nye 
gildeår med mange nye oplevelser. Jeg fandt dette lille poetiske vers, 
der er sat på forside, og som jeg synes passer godt til den sommer, vi er 
på vej mod. 

Med mange gilde hilsener, Bjarne gr. 4 
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Næste tur 

Lørdag d.   1. okt.,  kl. 11 Jægersborg Dyrehave 
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Gruppe 1 - Gruppemøde 13. april 2011

Hele gruppen, minus en, mødtes hos Nils. Vi startede omkring et 

yderst veldækket bord med bl.a. en masse spændende oste. 

Derefter sang vi en forårssang af Halfdan Rasmussen. Annie havde 
sangen med. Så var der ”Ulveløb” på programmet. Vi fik at vide, der 
var 66 tilmeldte børn. Dejligt stort tal. Vi blev orienteret om posterne, 

som vi skulle bemande, og fik det på plads. 

Så tog Annie og Knud over. 

Annie fortalte meget spændende og med mange billeder om Joakim 

Skovgaard og hans omfattende produktion. 

Ikke mindst udsmykningen af 
Viborg Domkirke, bryllupssalen 
på København Rådhus og gobe-

liner på Christiansborg. 

Han var ud af en malerfamilie, og 
betydningsfuld i sin samtid (1856-

1933).  

Meget af hans kunst er præget af 
bibelske temaer. Han har også 

malet en del landskaber.  

Kommer I til Viborg, kan Skov-

gaard Museet varmt anbefales. 

Efter det spændende foredrag og 
lidt snak frem og tilbage, sluttede 
vi med den sædvanlige ”Nu er 

jord og himmel stille” 
Koret i Viborg Domkirke

Tak til Nils for et fint møde 

                                                   Bodil 
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Gruppe 6  -  Gruppemøde den 16. marts hos Leo  

Vi mødtes til gruppemøde hos Leo og da ikke alle var kommet, 

begyndte vi med en sang, ”Danmark nu blunder den lyse nat”. 

Leo gik herefter i gang med aftenens emne danske opdagelsesrejsende. 

Han havde overvejet flere forskellige, men endte med at fortælle om 
Jens Munk, der ikke er så kendt som flere andre danske opdagelses-

rejsende. 

Jens Munk er født i 1579-1628 i Norge. 

Hans forældre var ikke gift, for faderen var adelig og kunne ikke gifte 
sig med moderen, der var af borgerlig herkomst, for så ville alle hans 
besiddelser blive inddraget af kronen. Faderen kom i fængsel på 
Dragsholm for bl.a. at have bedrevet hor, og selvom han var vel-
havende, blev alle hans besiddelser inddraget. Faderen hænger sig 

senere i fængslet - da Erik var 19 år. 

Som 12-årig stikker Jens til søs med en båd, der skal til Portugal via 
England. I Portugal får han arbejde hos en købmand, og lærer på den 
måde portugisisk. Efter en tid får han arbejde som skibsdreng på en 
konvoj af 13 skibe, der skal til Brasilien efter sukker. I nogle år sejler 
han med forskellige udenlandske skibe og prøver at få ansættelse ved 
den danske handelsflåde. Som søn af en fængslet person, vil man ikke 
give ham en fremtrædende post, men han kan dog få arbejde som 

skriverdreng. 

Han vælger derfor igen at tage ud at sejle og tjener herved så meget, at 
han kan købe anpart i et handelsskib og begynder at sejle for egen 

regning. 

Han hører om en engelsk kaptajns forsøg på at komme til Svalbard 
nord om Amerika og Erik sejler i 1609 til det Nordlige Ishav for at 
opkøbe skind på øen Novaja Zemlja, men vinteren var meget hård og 
skibet kunne ikke modstå ismasserne, så mandskabet måtte gå i en 

jolle med mest muligt forråd og det lykkedes dem at komme i land. 

Da Jens kom tilbage til Danmark, var han meget fattig og søgte kong 
Chr. IV om at blive ansat og da kongen selv var interesseret i 

ekspeditioner omkring Nordkap og Nordøstpassagen, blev Jens ansat  
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og leder flere ekspeditioner til Spanien, Nordvestpasagen og Hudson-

bugten, 

I Hudsonbugten opkalder han flere af stederne ”Rensund” og ”Hare-

sund”, fordi de havde skudt dyr de steder. 

Isvinteren blev så hård, at de to skibe måtte lægge til land og mand-
skabet måtte overvintre i området og leve af de dyr man kunne fange 
eller nedlægge og efterhånden dør så mange mand, at de til sidste kun 
var Jens Munk og to mand, men da vejret blev bedre, lykkedes det de 
tre mand med stort besvær og meget skiftende vejr, at komme tilbage 

til Norge. 

Da sømændene kommer i land, kommer de i et slagsmål på et værtshus 
og da Munk som kaptajn har ansvaret for sit mandskab, bliver han 
fængslet, men efter et par måneder, giver Chr. IV ordre til, at Jens skal 
løslades. Efter endnu et par mindre togter, dør Jens Munk i sit hjem i 

Pilestræde i 1628. 

Hefter satte vi os til et veldækket bord under akkompagnement af 

klokkeslagene fra de mange ure, Leo har. 

Helge gav en kort orientering og fik tilmeldinger til kommende 

arrangementer. 

Vi sluttede med at synge ”Det er i dag et vejr…” 

Tak til Leo for et godt foredrag og arrangement.                 

Birthe S. 
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Sct. GeorgsGildeHal -  9. april 2011 - Referat

Den startede med en hyggelig forhal, hvorefter vi gik ind til en ”travl” 

gildehal med forårsmusik. En dejlig dag, Fruhlingsrauchen og Våren. 

Der var en lang dagsorden, overflytning af Ane fra Præstøgildet. 

Velkommen i vores kreds Ane. 

Derefter blev Vibeke optaget som væbner, efter et meget flot svar på 
spørgsmålet om international forståelse og engagement i Gilderne. Til 

lykke til Vibeke. 

GM talen handlede om hvor ”lille” verden er blevet, og hvor hurtigt 
nyheder når rundt. At det kan være svært at ”sortere” disse, så vi 
måske bliver unødigt skræmte. Derefter Sct. Geeorgsbudskabet, i år fra 

Finland, med ”Gode råd for et rigt og godt liv”. 

Så blev der skiftet Skatmester og Dørherold. Velkommen til ”de nye” 

og en meget stor tak til de afgående.  

Til slut dannede vi broderkæde, og gentog vort gildeløfte. Derefter 

lukkede vi gildehallen på vanlig vis. 

Det kulinariske bestod af rejer, bøf Stroganoff og is. Det var en dejlig 
og hyggelig middag. Der blev trukket lod om en uge i et sommerhus. 

Det vandt Verner. Til lykke. 

Aftenen sluttede med broderkæde. 

Herfra skal lyde en stor tak til Gr.4 for en meget vellykket aften. 

Bodil 
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Ulveløbet - søndag d. 1. maj 2011  - Referat

Til der årlige Ulveløb i Brøndbyskoven var der i godt vejr mødt ca. 60 
børn og en god flok ledere og forældre.  

Gildebrødrene mødte ved ni-tiden og startede med det traditionelle 
fælleds morgenbord. Herefter fordelte vi os på diverse poster, hvor der 
var varierede opgaver som morse, kimsleg, forhindringsbane, stafet, 
padekager, fuglekending, besnøring.  

En ekstra opgave i år var, at alle 
holdene fik udleveret en plastpose 
til at samle skrald i fra skoven. 
 Holdene fik samlet rigtig meget 
efter mottoet ”efterlad skoven 
renere”. 
På billedet th. Er det Jørgen der 
beundrer indsamlingen af skrald. 
Dagen sluttede med grillede 
pølser og præmieuddeling - alle 
havde haft en god dag. 
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Tur-i-Naturen  -  18.05.2011    -   Referat

”En rigtig god tur” (citat fra en deltager på vej hjem). 

Med Finn i fuld spejderuniform (gul naturligvis) som tropleder begav 
26 glade Vestvoldere sig af sted den 18. maj præcis kl. 18. Målet var 
en spejderoplevelse i naturen hos De Gule Spejdere i Grib Skov Trop i 
Nødebo. Og en oplevelse - det fik vi! 

Bussen gav os først en sightseeing tur i det smukke Nord-Sjælland 
omkring Sjælsø med mere. I bussen gav ’Troplederen’ (Finn) os en 
grundig orientering til De Gule Spejderes historie. Denne orientering 
suppleredes senere i en på pladsen opstillet museumsvogn. 

I Nødebo ankom vi til den store – meget flotte spejderhytte i 3 etager. 
(’hytte’ er nok en underdrivelse). Bygget af 2 mand (mere eller 
mindre) med 2 motorsave over 10 år. Bygge-materialer fortrinsvis 
store rødgranstammer, som populært sagt var ’lagt oven på hinanden’ i 
de rigtige længder og vinkler. Pladsen omkring var også spændende 
indrettet med store og mindre bålpladser. Nogle udsmykket til indianer 
ceremonier til deres ’Stifindere’. Plads til tømmerflådebygning og 
andre aktiviteter som sæbekassebiler til f.eks. ’Oak City Rally’ fandtes 
også. En ting der gjorde aftenen til en oplevelse ud over naturen var, at 
hytten og pladsen var i fuld aktivitet. Der var spejdermøde med mange 
aktive børn og voksne i reglementeret uniform. I Nødebo er det en 
naturlig ting at være spejder, fik vi at vide. Og det så bestemt også 
sådan ud. 

Bænket inden døre havde grup-
pe 4 sørget for lidt til ganen og 
kaffe med kage. 

 Under ledelse af tropsledelsen 
nåede vi også at synge nogle 
gode spejdersange og sluttede 
med broder-/spejderkæde. Kl. 
21.30 gik det atter hjemad. 

Vi siger mange tak til gruppe 4 
for en spændende og veltil-
rettelagt tur-i-naturen. 

To glade gule 

      Nils
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 Maj 2011 

Sct. Georgs Gildet  
i Værløse

Kære gildemestre 

For et par måneder siden sendte vi ”madsnedkere”, der skal stå for 
maden på KFUM’s spejderfestival i Houens Odde ved Kolding i 
perioden 1.-6. august 2011 et brev til gilderne. 

Derudover skal vi stå for bespisningen i opstarts og nedtagnings-
perioderne, dvs. at vi har brug for hjælp i perioden 25/7 -  8/8. 

Vi mangler stadig flittige hænder, der vil hjælpe os med at udføre 
denne opgave, så spejderne kan få en rigtig god uge med fyldte maver!  

Med gildehilsen ”Madsnedkerne”  

Kamma Lange, Bente Pedersen, Lissi Rasmussen og Astrid Wiig 
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Glæde  

og 

latter 

Glæde og latter er ikke blot tegn på sundhed, men det er påvist, at det 
øger styrken i vort helbred. 

Glæde får livet til at gro i os, og derfor skal vi bevidst søge glæden i 
det daglige. Vi søger glæden i dette korte liv og bør bestræbe os på, at 
værdsætte nuet så højt, som vi i reglen vurderer det, når det er passeret. 

Vi søger lykken i dette korte liv, og et godt middel hertil er dagligt at 
bestræbe os på at værdsætte de små glæder, nuet giver os. Vi lærer 
derved noget hver dag, og bliver tilfredse i vor tilværelse. 

Forfatteren Chesterton har udtalt, at den mest uværdige angst er 
angsten for at vise følelser, der får os til at række hånden ud mod vor 
næste, men det evigt piskende jag, de fleste lever under, skaber måske 
problemer med at vise vore følelser. Følelser trives nu engang ikke, når 
man hænger i en klokkestreng. 

Giv dig tid en gang imellem at gøre små uventede ting, der kan varme 
og glæde mere end selv de mest kostbare gaver. 

Måske et kærligt brev til et ensomt menneske, eller en lille foræring, 
som ikke er givet i nogen speciel anledning, men kun for ”den fik mig 
til, at tænke på dig”. Vi er alle ensomme på vor rejse her på jorden. Er 
det da ikke stort og godt, hvis vi hver især kan skabe varme og glæde 
for vore medrejsende? 

Skrevet af Mille Suhr, 1. Odense, 

Læst af Kurt i Impuls fra 

december1994 
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Oversigt over kommende arrangementer:

Sommerferie 

 Redaktøren ønsker alle en god 
sommerferie og takker for de 

mange gode indlæg og ser frem til 
en ny sæson med september-bladet 

Materiale til Sept-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Sept-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.: Birthe Sander Grønnemarksvej 19 2605 Brøndby 43 96 69 80 

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 22 75 14 35


