
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

50. årgang  1. Marts 
Nr. 3  2012 

Hvad er værdier? 

Som yngre synes man, det er fjernsyn i hvert rum, de 
sidste nye mobiler, samt rejser til udlandet, helst 

både sommer og vinter. 

Når man kommer i pensionsalderen, 
 er der andre værdier. 

Kan ens krop stadigvæk holde til det,  
man gerne vil have den skal leve op til? 

Hvad med mine øjne, kommer jeg til  
at se lidt bedre, hvis jeg bliver opereret? 

Uanset hvilke problemer man kommer ud for, så er 
det rart med gode venner, der altid er der,  

når man har brug for dem. 

Det er værdier.

Lilli gr. 6 
  

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



80 Års fødselsdag 

Jytte Ulstrup 80 år 
d. 24. marts 2012 
 

 

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

Anden info - fra Peter Ulstrup 
Jyttes mailadresse er nedlagt. 

Vi bruger min adr. p.ulstrup@gmail.com som fælles mailadresse.  

Anden info - fra Distriktet
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/  

Særlig info - fra Lopperne
Husk det nu og sig det til andre 

Loppemarked i RødovreCenter søndag d. 11. marts 

Tur i naturen er lørdag d. 12. maj. 

Vi gør det anderledes, har lagt det en lørdag og starter kl. 10. 

Hilsen gr. 6 
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I-DAG 

LØRDAG D. 17. MARTS 2012 

Afholdes der I DAG i Gildehuset,  
Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde. 

Program for I-DAG’en vil være: 

Vi starter med kaffe/te og rundstykker kl. 9-9.30  

Efter en kort pause vil Viggo Madsen holde foredraget  

”Pilgrimsvandring til Santiago de Compostela”  

 ca. kl. 12,00 til ca. kl.13,00 frokost 

Herefter foredrag ved Henrik Jensen, der har skrevet bogen 
”Det ordentlige menneske” 

Vi regner med at slutte ved 16-tiden 

Hele arrangementet koster 110,00 kr. pr. person  
inkl. drikkevarer: Vin, øl eller vand 

Bindende tilmelding senest den 09. marts 2012 til:  
    

GU Birthe Anker     anker.birthe@gmail.com   tlf. 43 73 01 72 

eller 

DUS.  Bo Ivert Andersen:     bo@clir.dk           mobil 23 30 22 05 

På gensyn DUS/GU gruppen 

Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: 

Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-plads 
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KULTURLAUGET kalder igen, nu til
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Sct. Georgsgildehal 
Lørdag d. 14. april 

 
med forhal kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00 

 
Derefter vil gruppe 5 være vært ved en lille middag inkl. 

drikkevarer og kaffe.  Pris: 75,00 kroner. 
Tilmelding: 

Gruppevis senest onsdag d. 4. april til 
Jørgen på tlf. 43 45 34 01. 

På gensyn lørdag d. 14. april kl. 17.30 
 

 

           Ur set på Lauritz af redaktøren, vurderet til 3000 kr. 
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Gruppe 1 - Gruppemøde d. 15. feb. 2012

Vi manglede et gruppemedlem, da vi mødes hos Sine. 

Vi startede med et flot måltid, med lakseroulade, hjemmelavet lever-
postej, ost og til slut æblekage. Efter det kulinariske, sang vi Spurven 
sidder stum bag kvist. Der var lidt snak frem og tilbage, om der var 
kommet nye vers til. Derefter fortalte Nils fra gilderådsmødet, og vi 
talte lidt om forårsfesten. 

Derpå gik Nils i gang med sit foredrag, der handlede om Den 2. 
Slesvigske Krig. Nærmere betegnet Slaget om Dybbøl.

Danmark vandt jo i 1848, og det fik dem til at tro på de kunne gøre 
hvad de ville, så de overholdt ikke fredsaftalen og ville stadig have 
Danmark til Ejderen. 

Danmark opførte sig helt tosset, og så gik Preussen og Østrig i krig 
mod Danmark. Bischmark ledede Preussen og arbejdede for et samlet 
Tyskland. 

Den danske general, der rømmede Dannevirke på trods af en 
urealistisk ordre om at holde den, blev fyret. Det største slag, var det 
ved Dybbøl. Det var et forfærdeligt blodbad. Der var tab af 5.500 
menneskeliv på begge sider. 

Og ved den endelige freds-
afslutning i juli 1864 måtte Dan-
mark afstå Slesvig-Holsten og 
Lauenborg til Preussen og græn-
sen kom til at gå ved Kongeåen. 

Bodil 
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Gruppe 2 - Gruppemøde hos Jytte, d. 31. jan. 

Kl.18.00 mødtes vi her hos os, gruppen mødte fuldtalligt op. Vi satte 
os straks til bords og fik serveret en gang grønlangkål med ham-
burgerryg og hvide og brunede kartofler.

Til gruppemødet refererede Jytte først fra gilderådsmødet den 24/1, 
som hun havde været med til. Et af emnerne havde været gruppedeling 
som vi talte en del om. 

Derefter tog Jytte fat på aftenens emne, hvor hun havde valgt ar 
fortælle om Ole Rømer, som vel nok er en af Danmarks kendteste 
videnskabsmænd. Han var født i Aarhus i 1644. Han var søn af en 
Chresten Pedersen Rømer fra Rømø, deraf navnet Rømer. I 1662 blev 
han student fra Aarhus Katedralskole og samme år student ved Kbh. 
universitet. I 1671 assisterede han den franske astronom Jean Picard 
med at stedfæste Tycho Brahes observatorium Uranienborg på Ven, et 
arbejde, der skulle hjælpe med at fortolke Brahes observationer mere 
nøjagtigt. I 1672 rejste han med Picard til Paris, hvor han de 
kommende ni år, var beskæftiget med observationer på det kongelige 
observatorium, og det var mens han var ansat her, at han kom frem til 
sit resultat om lysets hastighed.  

I 1681 vendte han tilbage til Kbh., 
hvor han blev udnævnt til pro-
fessor i astronomi. Han arbejdede 
også med standardisering af mål 
og vægt. 

Han fik også målt vejlængder op 
og sørgede for, at der blev opsat 
milepæle langs landevejene, de 
bliver stadig i faglitteraturen 
nævnt som ”Ole Rømer sten”. 

Han blev også valgt til borgmester og politidirektør i Kbh., ligesom 
han også blev udnævnt til rektor for universitetet i 1694 indtil han i 
1705 fratrådte efter eget ønske. 

Vi sluttede ca. kl. 2300. Tak til Jytte for et godt gruppemøde. 

Peter 
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Gruppe 2 - Gruppemøde d. 21. feb. 2012

Vi mødte fuldtalligt op hos Ulla og Kurt kl. 18. Vi gik straks til bords. 
Ulla serverede kamsteg med ris, sauce og kogte grøntsager, efterfulgt 
af kaffe og tærte. 

Da vi var færdige med det, gik Kurt i gang med aftenens emne: Danske 
opfindere og opdagere, han havde valgt, at fortælle om August Krogh, 
som blev født i Grenå 15/11 1874 og døde 12/9 1949. Han blev i 1905 
gift med Birthe Marie Jørgensen. 

Han var fysiolog og professor i zoofysiologi 
ved Københavns Universitet 1916 til 1945. Han 
fik Nobelprisen i fysiologi/medicin i 1920. 
Krogh havde en omfattende og på flere måder 
banebrydende videnskabelig produktion inden 
for almen, human og sammenlignende fysio-
logi. Da han tillige havde eminente evner for at 
konstruere apparatur og udvikle til mikro-
analyser og anvende fysikkens principper til 
formulering og løsning af biologiske og bioke-
miske problemstillinger, regnes Krogh for en af 
1900-tallets største fysiologer. 

Han er en af grundlæggerne af den moderne arbejds- og idræts-
fysiologi, og har haft dybtgående indflydelse på den videnskabelige 
forsknings udvikling i Danmark og udnyttelsen af denne forsknings 
udvikling i Danmark og udnyttelsen af denne forsknings resultater, 
såvel her som internationalt. 

Han arbejdede under Christian Bohr (Niels Bohrs fader) og frem-
stillede mange apparater til de mange forsøg han udførte. Han var 
også, sammen med lægen H.C. Hagedorn i fremstillingen af Insulin,  

hvor han udførte et stort pionerarbejde. 

Kildemateriale: wikipedia, Gyldendals 
Encyklopædi og ”August og Marie 
Krogh, Et fælles liv for Videnskaben” Af 
Bodil Scmidt-Nielsen.  

Peter
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Gruppe 4 - Gruppemøde 13. januar

Vi holdt gruppemøde i Gentofte hos Finn. Vi mødtes kl. 14, en dejlig 
tid. Vores gruppeleder Bjarne indledte med, hvad der skulle på plads, 
bl.a. Gildetinget, som vi står for. 

Først sang vi  ”Når vinteren rinder i grøft og grav”. Dernæst var det 
Karens tur med hendes emne, som var om Bakkehuset på Frederiks-
berg, som er den ældste bygning på Frederiksberg og er fra 1600-tallet. 

Bakkehuset var i mange år en firlænget bebyggelse og fungerede frem 
til midten af 1700-tallet som traktørsted og landevejskro med tilhø-
rende grund på ca. syv tønder land. I 1925 åbnede de Rahbekske 
mindestuer, som også går under betegnelsen Bakkemuseet. 

Karen Margrethe Heger, som Kamma Rahbeks 
pigenavn var, før hun blev gift med Knud Lyhne 
Rahbek. De blev gift d. 3. aug. 1798 i Frederiksberg 
kirke. Nu begyndte det, der kaldes Bakkehus-tiden. 
Ganske vist havde Rahbek boet først i huset siden 
1787, men det var ægteparret Rahbek der fik den 
store betydning, for det vi i dag kalder ”den danske 
guldalder” 

I Bakkehuset skabte Kamma Rah-
bek et hyggeligt og gæstfrit hjem. 
Vennekredsen var stor og sammen-
komsterne kunne udvikle sig til 
litterære seancer, hvor man legede 
med klassiske tekster og jonglerede 
med rim, vers, form og indhold, 
især den helt unge generation af 
forfatterspirer. 

1800-tallets guldalderdigtere søgte og fik Kamma Rahbeks støtte som 
ligeværdig. Kamma Rahbek døde pludselig d. 21. jan. 1829 og året 
efter døde Knud. 

Efter dette indlæg, var det kaffetid med mere snak, og til sidst sang vi 
”Når solen bliver herre”, med syv vers - vi snød lidt og sang hver 
anden vers. TAK til Finn og Kirsten for en rigtig god dag.      Margit
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Gruppe 4 - Gruppemøde d. 30. jan. 2012

Vi mødtes hos Tove og startede med en kop kaffe, mens hørte vi Helge 
Rodes smukke sang "Der er intet i verden så stille som sne" sunget af 
Ulla Henningsen.  

Bjarne indledte med nyt fra gilderådsmødet: gruppeskift, pilgrims-
vandring, turlaug til Dragør, spejderløb d. 6.5., jubilæum 2012 o.m.a.  

Jytte havde aftenens emne Ildsjæle. Alle mennesker har ilden i sig, 
men hos mange ligger den og ulmer. Der skal en gnist til, så flammen 
blusser op igen, og så vil der ske noget. Ildsjælene har fundet 
meningen med det de laver, og derfor yder de en ekstraordinær indsats 
- uanset om det er i forhold til arbejdsliv, fritidsliv eller privat-liv.  

Vi ved jo godt, at når vi siger ordet "ildsjæl" til os selv, så dukker der 
mennesker op i vores bevidsthed, som er bemærkelsesværdig i forhold 
til motivation, ledelse, personlig udvikling og meget mere. Disse 
egenskaber og værdier kan vækkes i alle, når ildsjælen tændes. Men de 
skal passes på. Hvis ildsjælen ikke har fokus, lider den en uundgåelig 
skæbne og brænder ud, og så er det hele tabt. Så serverede Tove lækre 
snitter, mens snakken om aftenens emne fortsatte. Vi sluttede som 
sædvanlig med en aftensang.  Karen
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Gruppe 5 - Gruppemøde 14. feb. 2012

Gruppemødet blev afholdt hos Lone, vi havde en god aften med mange 
lækkerier fra Lones køkken, koldt bord med øl og snaps. Vi manglede 
jo desværre både Jytte Møller og Ruth og Svend, men jeg havde taget 
Knud med. 

Vi gennemgik de meddelelser, som vor fænomenale gruppeleder havde 
til os, inden jeg gik over til at fortælle om aftenens tema: Mit 
yndlingsemne. 

Det var min tur, og jeg fortalte om spejderbevægelsen, den har jo hele 
livet været en del af mig. Jeg startede som blåmejse i Det Danske 
Pigespejderkorps, Svendborg trop i 1943. Der havde jeg en god 
spejdertid, vi havde en eminent tropsleder - Ka. Vi har været spejder-
venner og senere gildevenner hele livet, det er en samhørighed, der gør 
livet værd at leve. 

I 1951 deltog jeg på korpslejren på Rohden ved Vejle, det var den gang 
som ved deltagelse mange gange senere en kæmpe oplevelse. Jeg har 
været flokleder i Ulf Jarl, siden i Kiowa, hvor jeg senere blev gruppe-
leder i Kiowa-Ringebæk. 

I 1964 var Knud og jeg med til at starte Ringebæk ved et møde i 
Strandens forsamlingshus sammen med borgmester Poul Hansen, ko-
lonnefører Bamse, tropsrådsformand Preben Larnkjær samt inter-
esserede forældre. 

Såvel spejderlov og løfte, som 
gildelov og løfte har stor værdi for 
mig. 

Næste gruppemøde bliver den 
12.marts hos undertegnede. 

Referent Birthe Anker 
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Gruppe 6 - Gruppemøde 6. februar 2012

Vi mødte fuldtallig op hos Helge. Vi blev orienteret om, hvad der var 
sket i GildeLedelsen om flytninger til andre grupper. 

Helges foredrag var om Kaj Munk, som blev født i Maribo 1898. Året 
efter dør faderen, og da Kaj er fem år dør moderen. Kaj bliver 
adopteret af sin mors kusine. Kaj bliver meget historisk interesseret og 
allerede som 11-årig i 1909 skrev han en artikel om den kommende 
verdenskrig. Han var trods sin unge alder optaget af religion, historie 
og politik. 

Kaj bliver præst i Vedersø 1924. Da han er 26 år 
gammel i 1925 laver han manuskriptet til 
”Ordet”, der bliver optaget på det kongelige 
teater - han havde stor succes med skriveriet. 

Han tjente mange penge på sit forfatterskab og 
brugte dem på sociale opgaver blandt andet, 
Grundtvig i København og de arbejdsløse 1938-
39. Ved besættelsen i 1940 var han fortørnet over 
den ringe modstand. 

Kaj trodsede et forbud ved gudstjeneste 
i Vor Frue Kirke i København og kom 
samme dag på en liste over danskere, 
der kunne blive skudt. Han blev hentet i 
sit hjem 4. januar 1944 af Gestapo og 
dræbt i Hørbylunde Bakke. 

Efter Helges indlæg gik vi til et vel-
dækket kaffe- og thebord med dejlig 
hjemmebag. Vi siger alle tak til Helge 
for en hyggelig aften. 

Birgitte

For Kaj Munk var jagtturene i landskabet omkring 
Vedersø, hvor han var præst, en anledning ikke blot til 
elementære naturoplevelser, men også til samvær med 
mænd i sognet, der blev hans kammerater.
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Forårsfesten den 11. februar 2012 
Vi mødte glade og forventningsfulde op til tøndeslagning. 

Der var en fin stemning og flere af os var udklædt. Vi fandt vore 
pladser ved at finde et billede, der svarede til den tekst, vi havde fået 
udleveret. 

Der var en fin buffet med bl.a. tarteletter, frikadeller, medister, 
kartoffelsalat, vin eller øl.  Efter at vi havde sunget nogle af de omdelte 
sange og nydt en dejlig kop kaffe med æblekage, gik vi over til 
underholdningen. 

Alle grupper havde fundet en eller anden form for underholdning.                        

De var alle sjove på hver sin måde. En af grupperne optrådte med 
indianerstykket ”Miss Rose”, det var herligt med den yndige, flot 
sminkede Miss Rose, der var ved at dåne mange gange, ligesom der  
også skulle holdes styr på alle kvægflokkene og indianerne ved, at de 
hver udstødte et ”muh, muh”  og  et  ”ugh, ugh” 

Vi fik også sangen ”En svensk konstabel fra Sverige” og ”Fra Enge-
land til Skotland” 

Også nogle gamle, gode spejder-
sketches var hentet frem. Skønt. 
Og så var der tøndeslagning. 

Herligt. 

Stor tak til festlauget for en som 
altid vellykket fest. 

Referent Birthe Anker 
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Vollyball - RødovreHallen

Igen i år tog vi mod opfordringen at stille gildebrødre som med-
dommere til den store turnering for skolebørn fra 3. til 6. klasser. Det 
foregik i Rødovrehallen fredag 17. februar mellem 8 og 15. Der blev 
spillet på 20 baner med 2 hold af 4 spillere samtidig, Alle hold spillede 
4 indledende kampe før semifinaler og finaler, så vi er oppe på ca. 750 
kampe med energiske og sunde børn med mod på livet.  

Bjarne og Helge deltog. 

Foto viser den store interesse for resultattavlen. 
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Roskilde Hedebo 
Distrikt 

 Inviterer på 

Bustur til Spejdernes Jamboree 2012 i Holstebro 
Distriktet inviterer til en to dags bustur til Spejdernes Jamboree i Holstebro, 
den 24. og 25. juli 2012 med afgang fra Glostrup station. 

Vi skal køre med RAVNBORG TURIST asp. 

Afgang fra Glostrup Station den 24.7. kl. 8:00 
bag ved politigårdens P-plad. 
Hjemkomst til Glostrup station den 25.7. kl. 20:00 

Der vil være et lille ophold undervejs omkring ved Vejle. 
Vi skal bo på DANHOSTEL i Holstebro, hvor vi har booket følgende: 
5 værelser til 2 personer, I alt 10 personer. 
8 værelser til 4 personer. I alt 32 personer. 

Prisen indeholder buskørsel tur/retur og hotelovernatning samt gæste-
vandrekort, alt andet er på egen regning. 

Du kan selv medtage linned, eller du kan leje linned, pris 50,00 kr. (ingen 
soveposer). 

Der er mulighed for køb af morgenbuffet, pris 50,00 kr. 

Vi regner med, at vi vil være ude på spejderlejren hele eftermiddagen, og 
derefter vil vi prøve at få arrangeret fællesspisning. 

Næste dag vil være til fri disposition, man kan vælge at komme ud til 
spejderlejren eller se lidt på den indre by i Holstebro. 

Bussen afgår kl. 15:00 fra Danhostel Holstebro. 

Prisen for denne tur vil være: 700,00 kr. pr. person. 

Der er bindende tilmelding.  
Indbetaling skal være inden d. 12. april
på konto nr. 1551 0004 385 322   
husk at skrive navn. 

  
Distriktsgildeledelsen
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Min Historie II, - Af Mette Hansen  

I 1920 var der noget usædvanligt for tiden oprettet en 
børnehaveklasse. Der gik vi, da vi var gamle nok til 
at sidde stille og lære. Når vi søskende blev seks år 
kunne vi bo en hel sommer hos bedstefar og 
bedstemor i Majbølle ved Guldborg. Om formid-
dagen besøgte vi en rar frøken, der var vanskabt, som 
det blev kaldt dengang. Hos hende lærte vi mange ting bl.a. at gå pænt 
ud og ind af en dør, at hilse og neje, og vi lærte at bede Fader Vor. Vi 
sang og lærte at tælle til tyve, vi syede og strikkede. Sådan en dejlig 
sommer hos bedsteforældrene følte vi os som enebørn, selv om vi 
plejede at være to ad gangen. 

Bedstemor lavede æbler, pærer og svesker i ovnen, det var dejlig som 
slik. Hun bagte også napoleonskager og store klejner med gærdej. 
Bedstefar kunne vende pandekager i luften, det var sjovt.  

Bedstefars ”davre” morgenmad bestod som jeg husker af en letsaltet 
sild i en dyb tallerken med gammel grød eller opblødt brød i mælk. 

Bedsteforældres hus - Skomager. 
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Bedstemor var kirkekone og 
passede gravsteder.  

Hun hentede vand fra en åben 
brønd og bar spandene på et 
åg på skuldrene.  

Bedstefar var skomager og 
klokker og sommetider også 
graver ved Majbølle kirke. 

En tidlig søndag morgen, stadig mørkt, da mine bedsteforældre var i 
kirken for at pynte og meget andet, var vi alene hjemme. Min søster 
Marie og jeg sov i en slagbænk i butikken, da jeg ikke turde sove på 
loftet. Pludselig gik døren op og en mand med karabid lygte kom ind, 
han ledte efter sine sko, lagde nogle penge på bordet, og sagde ”sig at 
Kristoffer har været her.” Vi blev lidt forskrækket. 

En gang om året rejste de til København, og så stod døren åben så folk 
selv kunne gå ind efter deres sko eller handle andre ting. 

Min mor kom som ung ud at tjene da hun var 16 år. Hun havde plads i 
seks præstegårde, så de må have været glade for hende - man kan sige 
hun gik på omgang. 

Mor kunne fortælle meget fra sin tid der, og det gjorde hun over 
stoppekurven om aftenen. Somme tider legede hun med os, det hun 
havde oplevet i præstegårdene: ”At drikke te hos kejseren”, ”Skibet er 
ladet med”, ”stilleleg” og at ”gemme fingerbøl” Vi måtte ikke synge, 
når far var der, han synes ikke det lød godt. 

Men juleaften måtte vi synge rigtig mange. 

Vi fik kun få gaver men altid en fællesgave, som kunne være skøjter, 
kælk, stylter og en tarpez. I julen spiste vi and, medisterpølse sylte og 
ris a la mande, og vi fik masser af småkager og pebernødder. 

Vi kom til juletræsfest i forsvarsbrødrenes forening og i søndagsskolen 

Pennefører:  

Helge 

Følg med i kapitel 3 i april   
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

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. 12. maj Tur i naturen. Start fra Rødovre Rådhus kl. 10. Gr. 6 

Lør. 09. juni FriluftsGildeHal, Bornholm 

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 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.: 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


