
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

50. årgang  1. Jan. 
Nr. 1  2012 

Var der en sommer

Sidst jeg skrev denne leder var sommeren stærkt på 
vej, og vi håbede på en varm og solrig sommer. Det 
var ikke just det, vi fik efter min menig, men som-

meren kom med regn og knap så meget varme.  

Nu er tiden en anden. Det er koldt og regnfuldt, og
de lyse tider er vi begyndt at se frem til, og vi håber, 

at dette vil blive en sommer, der er varm og solrig. 

Julen er overstået, og der er kun kort tid til det nye år 
begynder Vi kan se tilbage på et år, som har været 

godt og skidt (som vi nu ser det.)  

Det er også tiden, hvor vi ”skal bestemme vore nyt-
årsfortsætter”.  Mit er, at i år vil mit nytårsfortsæt 
være, at jeg ikke vil have noget, for så kan jeg ikke 

ærgre mig over, at jeg igen ikke fik holdt det. 

fortsætter: 
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Men jeg kan glæde mig over, at det er en ny begyndelse med nye 
opgaver både i gildesammenhæng og også for mig selv personligt. Så 
hvad du end bestemmer dig til ang. Nytårsfortsætter, 

så vil gruppe 4 ønske alle et rigtig godt og lykkebringende 2012. 

Bjarne W. 

TAK - TAK - fra flere

Helge 
Kære venner og gildebrødre i Vestvold.  
Jeg vil takke jer alle sammen, fordi I mødte så 
talstærkt op og gjorde min 70 års fødselsdag til 
noget særligt et par timer på dagen.  
Tak for gaver, taler og hurraer !!  
Godt nytår til jer ønsker  

Karen 
Stor tak for opmærksomhed til min fødselsdag, 
både for gaver, blomster og breve. Det glædede mig 
meget, og jeg havde en dejlig dag. 
 

Flemming 
En stor tak til alle der viste mig  opmærksomhed på 
min 75 års dag - med gilde hilsen. 
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Fastelavnsfest 

Festlauget vil gerne invitere alle 

gildebrødre til en festlig og  
fornøjelig fastelavnsfest  

lørdag d.11. februar kl. 18.00  
på Rødovregård 

Det bliver en fastelavnsfest med lutter løjer og røde næser -
katten af tønden - fastelavnsboller og andre festlige indslag 
plus et stort festligt ta` selv bord med de dejligste retter 
uhm! - Glæd jer, der serveres også drikkevarer til maden og 
kaffe til en pris af 60,- kr. 

En festlig hat på hovedet, og hvis hver gruppe kommer med 
et mindre, men festligt indslag der kan gøre aftenen endnu 
mere fornøjelig. 

Festlauget ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og håber at se 
alle gildebrødre den 11. februar.     

Tilmelding: gruppevis senest den 3. februar til   

Inger 44 94 43 14   Festlauget
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Rigtigt godt Nytår 2012 Rigtigt godt Nytår 2012 Rigtigt godt Nytår 2012 Rigtigt godt Nytår 2012     
Det gamle år er nu ebbet ud 
Og er nu bare minder 
Det nye år snart står for skud 
Hvad mon vi der nu finder. 
 
Vil verdens freden banke på, 
vil glæden alle finde 
Det kan vi bare håbe på, 
og ønske inderst inde. 
 
Men først dog banker julen på 
med hjerter – gran og fester 
Vi sætter tiden lidt i stå 
når juletid os gæster. 
 
Godt Nytår med gildehilsen 
Fra Spanien Inger og Jens 
Rio Seco Alto  Almuñecar 
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Rokade 
Kære alle sammen! 

Det nye år er et lige år, derfor skal 
der meget gerne ske lidt rotation i 
grupperne. 

Jeg vil bede jer snakke om det i 
gruppen. Hvordan gør vi? 

Jeg indkalder hermed gruppe-
lederne til et møde hos mig d. 17. 
jan. 2012 kl.19.00 Islevhusvej 82A. 

Så må vi finde frem til en løsning, 
alle kan leve med. 

De bedste nytårshilsner

 Bodil

Gruppe 1 - Kirketur og julemøde

Ved årets kirketur 1. søndag i advent deltog vi i Rødovre Kirkes 
gudstjeneste, og derefter tog vi til Carlsro’s Langhus, hvor vi havde 
lejet et lokale, hvor vi var 17 gildebrødre, der  holdt julestue, og hvor 
vi spiste vores medbragte frokost, og vi sang, fik julegaver og hyggede 
os nogle timer. 

Gruppe 1’s egen julemøde blev holdt hos Nils fredag den 9. dec., hvor 
vi traditionen tro hver især havde medbragt noget godt til julebordet. 

Det var en rigtig hyggelig dag, vi spiste, vi sang, fik julegaver, og vi 
fik ordnet det praktiske i forbindelse med nytårsgildehallen d. 7. jan. 

Så vi siger tak til Siseli og Nils for en dejlig juleafslutning i deres 
hyggelige julepyntede stuer. 

Inger 
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Gruppe 2 - Juleafslutning den 3. dec. hos Jens

Vi mødtes kl. 13 hos Jens i BrøndbyVester, og vi var der alle, hele 
gruppen. Vi startede med en velkomstdrink, og gik så ellers i gang med 
maden, som vi alle havde medbragt, en eller anden ret til fælles bedste. 
Der var flere slags sild, røget laks, rejer, sylte, flæskesteg med rødkål, 
æbleflæsk, roastbeef, leverpostej m.v. Vi nød alle sammen godt af alle 
retterne, og vi tog godt fra, både af vådt og tørt.

Under spisningen, sang vi en sang hver gang, der skulle skåles, Jens 
havde lavet et hefte med forskellige julesange. 

Da vi havde spist, satte vi os over ved kaffebordet, hvor der var 
forskellige godter, plus en ”lille en”. Under kaffedrikningen, havde vi 
forskelligt underholdning, bl.a. en quiz og et juletips med 13 
spørgsmål. Desuden havde Else lavet en konkurrence a la ”Det 
perfekte minut”, som nogen af jer måske har set i fjernsynet. Det var 
noget med at stable plasticbægre og blæse dem ned fra bordet ved 
hjælp af oppustede balloner, det var meget morsomt.

Kl. ca. 2130 sluttede vi og tog hjem, og vi siger tak til Jens for at lægge 
hus til og for en velarrangeret juleafslutning. 

Næste gruppemøde bliver hos Jytte, antagelig den 31. jan., datoen 
ligger ikke helt fast endnu. 

Peter 
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Gruppe 4.   Gruppemøde d. 08.11.2011 hos Margit

Vi mødtes alle hos Margit og indledte traditionen tro aftenen med en 
sang. Over en kop kaffe orienterede Bjarne os om sidste nyt fra 
gilderådsmødet, og vi skulle finde en repræsentant til jubilæums-

skriftudvalget. 

Flemming stod for aftenens emne og fortalte om sin fødeby Grenaa, 
sin skolegang, episoder fra krigens tid set med et barns øjne, og sin 

læretid i byens fineste kolonial- vin- og delikatesseforretning.  

Militærtiden blev afsluttet ved militærpolitiet 
og derefter tog han springet til hovedstaden, 
hvor han blev ansat i en forretning på 

Fælledvej på Nørrebro. 

Det var på den tid han mødte en pige, som han senere giftede sig med. 
Flemming tog endnu en uddannelse, denne gang som små-

børnspædagog, et arbejde han fortsatte med i 20 år.

Tak til Margit for en god aften. 

Jytte W. 

Det var et godt indlæg med 
mange sjove episoder og 
snakken fortsatte livligt, da 
vi bænkede os ved et vel-
dækket bord og nød Margits 

dejlige brød og pålæg 
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Gruppe 5 -  Julemøde

Ak ja, jo færre vi er i gruppen, des sværere er det at finde datoer for 
vore gruppemøder. Novembermødet måtte vi helt aflyse. Vi kunne 

simpelhen ikke finde en dato, hvor vi alle kunne mødes.  

Decembermødet som skule være d. 13. dec. måtte flyttes til den 6. dec, 
Det fortæller jo lidt om, at man også har andre ting at gøre med, men 
dagen oprandt, og vi mødtes hos Jytte. Der var pyntet op med gran, og 
levende lys, og sød julemusik tonede ud i stuen og så var jule-
stemningen lagt. Vi satte os til julebordet, Kastanier, pølse og ostebord 
m.m. - dejligt, der blev sunget et par julesange. Efter maden var der 

lige et par småting vedrørende gildet og gruppen, som skulle ordnes.  

Atter lidt sang, kaffe, småkager, chokolade, ja alt, som hører julen til, 
kom på bordet. Tiden fløj afsted, så det var tid til terningespil om vore 
små julepakker, alt sammen var skønne praktiske ting, og efter atter et 
par julesange med Jytte ved klaveret sluttede vi en hyggelig aften med 
ønsket om en hyggelig jul og godt nytår. Og hermed ønsker vi også 
Dig i gildet og dine kære et rigtig godt nytår. 

Jørgen gruppe 5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Roskilde - Hedebo  
Distrikt 

Distriktsgildehallen

tirsdag den 28. februar 2012 
Er aflyst

Grundet mange arrangementer i gilderne og på 

distriktsplan i start af 2012, og da der ikke finder 

ridderoptagelse sted ved Distriktsgildehallen, 

har vi valgt at aflyse denne. 
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Roskilde Hedebo 
Distrikt 

Bustur til  
Spejdernes Sommerlejr 2012 

i Holstebro

Distriktet inviterer til en to dags bustur til Spejdernes 
Spejderlejr i Holstebro i dagene d. 24. og 25. juli 2012 

med afgang fra Glostrup station,  
hvis der er nok tilslutning. 

Derfor ønsker vi en forhåndstilmelding fra jer  

Inden den 16. januar 2012 til: 

Arne Bjerager tlf: 46 37 15 01 eller  
E-mail: abjerager@mail.dk

Danhostel  Bus tur/retur Samlet pris 

Holstebro 

1. værelse 463 kr.      490 kr.  953 kr./person 

2. værelse 299 kr.      490 kr.  759 kr./person 

4. værelse 228 kr.      490 kr.  718 kr./person
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Lør. 07. jan.  Nytårsgildehal 

Lør 11. feb. Forårsfest 

Tirs 06. marts Gildeting 

Søn. 11. marts LoppeMarked i RC 

Lør. 17. marts I-dag 

Lør. 14. april Sct. GeorgsGildeHal 

Søn. 06. maj Ulveløb 

Lør. 09. juni FriluftsGildeHal 

Loppemarked i efteråret bliver søndag d. 23. sept. 
 

Distriktet vil gerne opfordre alle til at 
benytte dette link til distriktets 
hjemmeside, hvor man kan holde sig 
orienteret. 

 

http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/ 
 

Materiale til  Februar-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Februar-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 

   
 
 
 
 
 
Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  
 
Tekst indrykket  
venstre/højre 1 cm. 
lederen 12 pkt. 
 
Bundrude 19,5 cm 
 

 
50. årgang  1. Jan. 
Nr. 1  2012 

 
 
 

 Var der en sommer 
 

Sidst jeg skrev denne leder var sommeren stærkt på 
vej, og vi håbede på en varm og solrig sommer. Det 
var ikke just det, vi fik efter min menig, men som-
meren kom med regn og knap så meget varme.  

Nu er tiden en anden. Det er koldt og regnfuldt, og 
de lyse tider er vi begyndt at se frem til, og vi håber, 
at dette vil blive en sommer, der er varm og solrig. 

Julen er overstået, og der er kun kort tid til det nye år 
begynder Vi kan se tilbage på et år, som har været 
godt og skidt (som vi nu ser det.)  

Det er også tiden, hvor vi ”skal bestemme vore nyt-
årsfortsætter”.  Mit er, at i år vil mit nytårsfortsæt 
være, at jeg ikke vil have noget, for så kan jeg ikke 
ærgre mig over, at jeg igen ikke fik holdt det.  

fortsætter: 
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