
           
  

 

 

 

 

 

 

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

50. årgang  1. April 
Nr. 4  2012 

 

 

April - April - April 
 

Månedsnavnet april kommer af det latinske ord 
aperire, som betyder at åbne.  

Og i april åbner året sig - om alt går vel - for alvor 
mod foråret.  

Det gamle danske navn for denne måned er 
fåremåned eller græsmåned;  

den måned, hvor man på vore breddegrader sætter 
fårene og de øvrige kreaturer på græs, og hvor det i 

hvert fald af og til kan være dejlig mildt. 
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   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



 

Leder fortsat: 

Bondens gøremål i april 
Den sidste gødning skulle udbringes i denne måned, og dyrene skulle 
som nævnt på græs. Inden da var de unge handyr, som senere skulle 
slagtes, blevet kastreret.  Derefter var det - hvis foråret ”opførte sig 
vel” - tid at så vårrug, byg og havre. Den finere del af ”kålgården” 
skulle forårsgraves, og man såede mere hårdføre urter samt bønner. 
Hvis man havde mulighed for det, blev der også fisket i denne måned – 
især efter skaller, laks og ål.  

Overtro og varsler om april 
Det skulle helst regne en del i denne måned, for: Aprils vejr er bondens 
glæde. Og: Aprils regn gavner både præst og degn. Eller: For april er 
det et heldigt tegn, når den giver varme og dygtig regn. Kommer april 
mild ind, vil den vred gå ud. Og: Når vinden er i nordøst i april, får vi 
eftervinter. Men ellers erindres denne måned vel nok mest for sit 
ustadige vejr, for - som man også sagde: April gør, hvad den vil. Eller: 
Aprils lunefulde vejr og unge piger er ikke til at stole på. Ja, snart er 
sommeren, snart vinteren herre i denne måned: April narrer kjolen af 
din dovne krop, og isner den gennem fra tå til top. Men: Aldrig er 
fåremåned så bøs, han går dog altid ud med grønt ærme.   

Dette står i et hæfte udgivet af Lademann 

Hilsen fra gruppe 1   Inger �
�������	��

 

 

Ane Zacharias  
fylder 60 år d. 1. april 2012 

 

 

 

Margit Jensen  
har 25 års jubilæum d. 23. april 2012 
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Sct. Georgsgildehal 
Lørdag d. 14. april 

�
med forhal kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00�
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Gruppe 4 -  Gruppemøde d. 13. marts 2012 

Gruppemøde hos Jytte og Bjarne kl. 14. 

Vi startede med at synge ”Den blå anemone” af Kaj Munck. Derefter 
bordet rundt, talte om Gildetinget, fik billetter til teatret Riddersalen d. 

26.03.2012 for at se ”kærlighed uden strømper”. 

Bjarne fik ordet temaet en ”ildsjæl”. Men hvad er en ildsjæl, er det en 
der ved sit arbejde udstiller sig som værende en ildsjæl? Eller er det 
den, der i sit daglige virke udfører noget, der kan glæde andre. Bjarne 
mente, at der er mange ildsjæle, der arbejder i forskellige foreninger og 

på andre områder. Fx Sct. Georgsgilderne - er vi i grunden ildsjæle ? 

Vi udfører forskellige opgaver, der kan glæde andre. 

Så blev der debat og vi kom langt omkring. Mange forslag kom op. 
Gildets fødselsdag, Kirkens Korshær, Dansk Blindesamfund, Øst-
spejderne og de to årlige loppemarkeder i Rødovre Centrum. Og ikke 

at forglemme Narko-Lauget. 

Er vi Ild-Sjæle ? 

Selvom vi gennem de sidste 150 år har haft ordet ildsjæl i det danske 
sprog, er det først nu, begrebet er afkodet, og vi kan vide og vedstå, at 

vi er ildsjæle. 

”Bærer ved til Bålet” 

Nu blev der serveret en dejlig anretning ”fru Olsens tærte” med rejer 
og kaviar, derefter nogle lækre oste med hjemmebagt knækbrød. Vi 

sluttede med at synge ”Nu lakker det af tiden småt.” 

Et godt og givtigt møde, TAK til Jytte og Bjarne. Næste møde d. 24. 

april kl. 19 hos Verner. 
 

Nu lakker det ad tiden småt, 
da jomfru vår vil komme. 
Den søvn, som hun i nat har få't, 
er sagtens snarlig omme. 
Eja, eja! Hvor skønt! 
snart løvet er grønt, 

og fuglen vil kvidre så kønt. 

 

Nu lakker det ad tiden småt 

Tekst: Chr. Winther, 1843 

Melodi: J. C. Gebauer, 1845  
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Gruppe 5 - Gruppemøde 12. marts 2012 

Gruppe 5 holdt møde hos Birthe og Knud, og havde inviteret Bodil, 
Ulla og Kurt med ud fra, at vi står for arrangementet efter gildehallen 
lørdag d. 14. april, desværre kunne Bodil ikke komme. Jytte M. 
Ruth/Svend kunne ikke komme, de blev på hjemmefronten, men vi 
andre havde en meget dejlig aften, med kylling i tarteletter dertil 
hønsepiller(ris) og salat, og et glas vin.  

Så fik vi en sang, inden vi gik over til dagsordenen, hvor vi snakkede 
om Gildeting, loppemarked, og den mere alvorlige del m.h.t. Sct. 
Georgsgildehal i april. Vi fik lagt de store linier for aftenen med hvem, 
hvad, hvordan og fundet nyt møde i april lige før gildehallen, så vi kan 
få de sidste ting på plads. Det foregår hos Jørgen tirsdag d. 10. april kl. 
18.  

Eventuelt blev hurtig overstået, og så gik snakken ellers, inden vi 
sluttede af med "spejderbror her er min hånd" dejlig aften, og dejligt 
med nyt blot i gruppen. 

Jørgen 

 

 

 
�
�
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Tur til Revymuseet - 21. marts  
Vi var syv gildebrødre, der mødtes i strålende solskinsvejr udenfor 
Revymuseet og da jeg som den sidste var ankommet, gik vi indenfor, 
hvor vi blev mødt af en piccolo, men han hjalp os dog ikke, da det var 
en voksfigur - meget livagtig. 

Vi så billeder af og tøj fra flere af de gamle revyskuespillere. De mest 
kendte for mig var nok Dirch Passer og Kjeld Pedersen. Der var også 
film, der kørte hele tiden og viste glimt fra de gamle revyer. Et andet 
sted kunne vi med høretelefoner høre sange og monologer fra 
revyerne. 

Til sidst kom vi til et minderum for Jesper Klein, der har været 
formand for bestyrelsen af Revymuseet i mange år. 

Der var billeder fra forskellige ting, han har deltaget i, forskellige 
breve med mindeord fra kolleger og kopier af korrespondance med 
Frederiksbergs borgmester i forbindelse med ansøgning om tilskud til 
museet.  

Det var sjovt at læse Jespers breve. 

Efter rundturen gik vi over på den anden side af gaden og fik en kop 
kaffe og et stort stykke gulerods- eller chokoladekage.  

Tak til Verner og Finn for et godt arrangement.     ref. Birthe Sander 
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Rekordbesøg til 
jubilæumsloppemarkedet 
Søndag den 11. marts afholdt Vestvoldgildet sit loppemarked nr. 50.  

I gennem 25 år, med 2 loppemarkeder om året, har Rødovre Centrum 
venligst været udlånt til Vestvoldgildet. Der var rekordbesøg til 
jubilæumsloppemarkedet. Aldrig har der været så mange besøgende i 
Rødovre Centrum til et af Vestvoldgildets loppemarkeder. Handlen var 
livlig, og mange kender hinanden fra tidligere markeder.  "De gode 
mænd" hyggede som sædvanlig fra kl. 12, med dejlig musik i centret.  

Gildebrødrene lægger et stort arbejde i at få loppemarkederne til at 
køre. I god tid skal Centret kontaktes, er der sket ændringer, ombyg-
ninger, eller er der butikker, der er åbne denne søndag? For øjeblikket 
er det Kurt Lundsteen der undersøger dette, og laver fortegnelser over 
stadepladser. Der er mange gildebrødre med i forarbejdet, invitatio-
nerne til stadeholdere skal sendes pr. post, og der er meget mere at 
forberede. Med over 200 stadepladser for voksne, og 50 for børn, er 
der noget at se til. Stadepladserne bliver lejet ud, på denne måde har de 
flittige gildebrødre gennem årene samlet rigtig mange penge sammen.  

Vestvoldgildet støtter bl.a. et årligt ulveløb i Brøndbyskoven for de 
mindre spejdere. Og hele 100.000 kr. har Gildet ved fødselsdagsfesten 
i september, de senere år kunnet donere til humanitære organisationer 
og lokale spejdergrupper.  

Arne/PR 
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Distriktets I-dag - d. 17. marts 
Distriktets ”DUS-gruppe” havde indbudt til I-dag i Sankt Agnes i 
Roskilde, og 61 deltagere efterkom indbydelsen til denne årlige 
begivenhed, hvor vi både har mulighed for at mødes med medlemmer 

fra hele distriktet og med nogle mennesker, der har noget at fortælle. 

Dagen blev indledt med en kop kaffe og et rundstykke, så vi havde lidt 
tid til at få sludret lidt med hinanden, inden første foredragsholder gik 
på. Det var Viggo Madsen, der havde gået den lange tur ad 
pilgrimsruten fra Pyrenærerne til Santiago de Compostela. - i alt ca. 
800 km.  Viggo fortalte og læste op af sine dagbogsnotater. Støttet af 
billeder fra turen, fik vi et godt indtryk af de oplevelser og den 

eftertænksomhed, den lange vandring gav mulighed for. 

Efter frokost kom Henrik Jensen, lektor i historie og identitetshistorie 
ved RUC. Han talte ud fra sin seneste bog ”Det ordentlige menneske” 
om ”rettigheds-/pligtkultur, om almindelig, gammeldags ordentlighed, 

om offermentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger.  

Oplægget gav anledning til en god debat, som bl.a. gik på balancen 
mellem pligt og rettighed. Man kunne f.eks. gøre det til en pligt at 
bruge noget tid på frivilligt arbejde, i en periode inden man var færdig 
med sin uddannelse – man kunne måske ligefrem kalde det for et led i 

”genopfindelse af almindelig dannelse”? (min bemærkning/JG). 

At gøre denne ”frivillighed” til en ”pligt” var der tilsyneladende lidt 
modstand imod sine steder – men som jeg ser det, er det jo netop det, 
vi pålægger os selv, når vi lover: At gøre sin pligt frem for at kræve sin 

ret. På den måde mener jeg, at Henrik Jensens budskaber på mange 

områder lægger sig tæt op ad Gildeloven. 

I sin bog skriver han bl.a.: ”Det ordentlige menneske giver sit eget liv 

værdi ved at give andre menneskers liv værdi.” 

En god dag med lidt sund provokation     

 

Jørgen Gybel/2. Roskilde 
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http://www.naturlaug.dk/ 
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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 III - Af Mette Hansen  

Nu vil jeg fortælle noget fra 1930. Min far blev 
degraderet på sukkerfabrikken i Sakskøbing, det 
betød at han ikke mere måtte køre med ”roetog” da 
han havde fået nedsat hørelse. Han skulle nu arbejde 
inde i fabrikken. Det ville han ikke. Han skiftede 
arbejde og blev nu uldjyde og hans indkomst 
begyndte at stige; men jeg var flov og græd over det. Men min far var 
glad for arbejdet og han blev ved til han fyldte 75 år – og han sagde nej 

tak til aldersrente. 

Min far der jo var udlært mejerist, han ville have at vi spiste ost og 
drak mælk, det var jo sundt. Mor havde en grøntsagshave med æbler, 
jordbær og meget grønt salat. Jeg husker også vi spiste gule ærter og 
mælkeærter, det var herligt. Men sulevælling var skrækkeligt. 
Tykmælk fik vi ofte når den havde stået en tid i de 9 tallerkener på rad 

og række, det var skønt. 

Ofte kom der tiggere ved vor dør. De kom ind og spiste; men en gang 
sagde min mor nej til en der lugtede forfærdeligt, så han måtte stå uden 

for og vente på en madpakke.  

Mor var bange for lus – og tænk hvor vi skulle kæmmes og flere af os 

piger havde fletninger. 

Mange børn, især enebørn fandt ind til os for at lege og vi havde jo en 
trapez og kunne lege cirkus. De var glade for mor, og flere af disse 
børn huskede mor og besøgte hende senere, da hun kom på 

alderdomshjem. 

Jeg synes vi børn havde det godt - også sammenlignet med andre børn. 
Der var en dreng, der havde aviser inden for trøjen for at holde 

varmen. Andre børn, som havde en far eller mor, der drak. 

Lige overfor vort hus lå der et asyl, hvor nogle af os 
gik over for at blive passet, hvis mor havde meget 
travlt. Asylet er nedlagt for længst, men et kastanje-

træ står der endnu, det må være over 100 år gammelt. 

På asylet gik Kaj Munk, da han var 3 år. Jeg har 
truffet ham en gang, da han ville besøge ”frøkenen” 

på asylet.  
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Skuespiller Erik Clausens mor og søskende kom på 
ferie hos deres faster-frøkenen.  

Den ældste af søskendeflokken hed Lilli, og hun blev 
veninde med min storesøster 

 

Dette valgte Mette at berette. 

Ref. Helge   

 

 

Senere blev Mette og hendes mand indehaver af Kirkebjerg Isenkram. 

 

 

o o o  -    - o 0 o - o 0 o     o 0 o -  o 0 o  -    - o o o -  
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

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 

Man. 05. sept Fødselsdagsfest 

Søn. 23. sept. Loppemarked 

 

 

 

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  Maj-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Maj-nummeret skrives venligst af gruppe 2 
 

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: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 
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 


