
           
  

 

 

 

 

 

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

50. årgang  1. Sept. 
Nr. 7-9  2012 

 

 
Utopi - men alligevel! 

 
Vi har i den sidste tid været godt forsynet med TV- 
dækning og omtale af Olympiaden i London og ikke 
mindst kampen om det ædle metal. 

Men ærlig talt, der er da en verden udenfor London. 

Ja, så går krigen i Afghanistan ind i sit 12 år, situa-
tionen i Syrien er nu nærmest borgerkrig, forholdene 
i Egypten og Libyen er rimelig usikre, og adskillige 
steder i Afrika er der uro. 

Jo, men Olympiaden fik vi da set, og hørte da også 
den olympiske, skabt i 1896 og genoptaget i 1960. 

Men tænk jer, hvis man i stedet for den hymne i 
fællesskab havde sunget, en sang, gerne oversat til 
forskellige sprog, så alle forstod meningen og bud-
skabet.  

Jeg tænker her på Knud Pheiffers tekst: 
fortsætter: 

 
 

 
 

 

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



 

Knud Pheiffers tekst: 

 
Jeg vil bygge en verden, 
men helt for mig selv. 
Hvis du vil, kan du godt komme med. 
For måske kan vi der  
finde lykke og held  
til at glemme alverdens fortræd. 
 

Hvis vi tror på hinanden 
og uden jalousi  
bare holder de løfter vi svor, 
kan vi bygge en verden 
så stor og så rig 
på den gamle forhærdede jord. 

 

Se også 
http://garboedal.dk/diverse/sange/jeg_vil_bygge_en_verden.htm 

 
Med glidehilsen Finn gr.4 

 
 
 
 

 

Adresseændring: 
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TAK 

For opmærksomheden fra gildet til min 75 års 
fødselsdag. TAK for gaver, blomster og flasker. 
TAK - især til jer der kom som en dejlig 
overraskelse, og gjorde dagen så god og rar. 

Mange hilsener    Annie 

 

 

 

2 



Vi kipper med flaget  
 

onsdag d. 5. sept. 2012  
når vi at fejre vores 49 års fødselsdag  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver eneste gang vi kipper med flaget, stopper vi op og 
tænker - endnu et år er gået - men vi kan heldigvis se tilbage 
på et godt gildeår med mange gode sammenkomster.  

Vi mødes på Rødovregård sammen med vore gæster den 5. 
sept. kl. 19.00. Vi vil som sædvanlig uddele overskuddet til 
spejderne og andre gode formål. 

Festlauget vil som vanlig sørge for et veldækket bord med 
meget godt at spise og drikke og en ekstra god kop kaffe. 

Pris 40 kr.     

Tilmelding: gruppevis senest mandag den 3. sept. til  

Inger 44 94 43 14 

På aktivitets- og festudvalgets vegne 
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LOPPEMARKED 

Næste loppemarked er den 23. september i år.  

Der skal i den forbindelse bruges opmålere om aftenen lørdag den 22. 

Og inspektører den 23. Så vær klar, når jeg sender en mail, hvor jeg 
spørger om DU kan. 

Der skal også bruges salgspersonale søndag den 23. Det vil Bodil tage 
sig af. 

Har du ryddet op for nylig og fundet nogle ting, der kan bruges til salg, 
modtages de gerne. Jo flere pæne ting vi har i stadet, jo større 
indtjening. To ting fra hver vil gøre underværker. For aflevering 
kontakt mig. 

Dette loppemarked bliver ikke det sidste!! På trods af ændringer i 
lukkeloven. Vi har, af RC fået tilbud om i 2013, at holde loppemarked 
Store Bededag den 26. april, og det har vi sagt ja tak til. 

Men det hører i nærmere om. 

Gildehilsen Kurt 
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Gruppe 4  -  Gruppemøde 15. august 

Gr. 4 har nu taget hul på den nye sæson. Onsdag d. 15. august startede 
vi med morgenkaffe hos Karen med hyggelig sommerferiesnak og 

klargøring til dagens udflugt. 

Fordelt i tre biler kørte vi af mange veje til Roskilde, og mødtes som 
aftalt foran hovedindgangen til Roskilde Domkirke, hvor vi kort efter 

kom ind i kirken og mærkede historiens vingesus. 

Med fuld energi tog vi domkirken i besiddelse, og gennemgik kirkens 

mange kapeller og gravminder. 

Vi var så heldige, at der i et afsnit af kirken blev afholdt en kort messe, 

hvor sang og orgelmusik tonede ind under kirkens hvælvinger. 

Ved gennemgangens afslutning samledes vi ved udgangen, for endnu 

en gang at høre Kirsten Kimers og Per Døvers klokketoner. 

Gruppekaravanen kørte derefter gennem Roskilde by, for at nå frem til 
vort næste mål ved vikingeskibene. Det var nu tid til at skaffe og 
kabyssen lovede ekstra lækre lakseanretninger. Disse blev indtaget 

med god appetit under de blafrende solsejl. 

Vi sluttede under sejlene med kaffe, og vendte os fra en kort stund i 
nostalgiens verden til fremtiden, og fik planlagt oktobergildehallen og 

kirketuren. 

Verner 
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Læs mere på: 

http://www.kirstenkimer.dk/8942/Historie 
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HUSK !! 

Fellowship-day 2012 
�

Lørdag  27. okt.   -   kl. 12.00 til ca. 15.30   -   Rødovregård   

Emnet i år er:  

WOSM internationale drengespejdere  
v/ Jørgen Guldborg Rasmussen  

 

Reserver dagen i din kalender 

Tilmelding til din GIM 

Mere info i oktoberbladet 

                                                          DIS/ Helge 
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Byvandring til de historiske kilder i Roskilde by, samt til 
flere kulturelle bygninger og seværdigheder 
 

Lørdag den 6. oktober kl. 13:00 - 16:00 
 

Roskilde er en af de ældste byer i Danmark, formentlig opstået ca. 980, 
da Harald Blåtand opførte en kirke og sandsynligvis en kongsgård på 
stedet, i tilknytning hertil opstod de to bysamfund: Vindeboder og Skt. 
Jørgensberg. Kulturelt kendes byen specielt for Roskilde Domkirke,  

der er begravelsessted for konger og dronninger, samt Vikingemuseet.  

Ifølge traditionen har Roskilde sit navn efter kong Roar. I så fald må 
han have givet navn til et af områdets mange kilder, og denne Roars 
kilde, måske den nuværende Maglekilde, er byen så opkaldt efter.  

For 200 år siden fandtes mindst 24 kilder, hvoraf 11 har været fuldt 
virksomme indtil for hundrede år siden, hvor vandindvindingen 
gradvist sænkede grundvandet, så næsten alle kilderne udtørrede. I de 
seneste år er mange igen kommet til live. De tre kraftigste er Magle-
kilde, Klosterkilden og Højbrøndskilde.  

En anden smuk og spændende bygning er bl.a. Roskilde Kloster, der 
nu er en selvejende stiftelse og hvis historie kan føres tilbage til 
begyndelsen af 1200-tallet.  

Vi går stille og roligt rundt og ser på udvalgte seværdigheder. Vi 
slutter af med at drikke vores medbragte kaffe, te og kage et udvalgt 
sted. �
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Pris: 10 kr. - Vi mødes på Frederiksborgvej overfor Trægården, 

parkering langs vejkanten.  

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39 

e-mail: 2.taastrup@mail.dk   

Senest fredag den 5. oktober.  

Kan kontaktes på mobil tlf. 21 20 72 74 om lørdagen. 

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

 

Roskilde-Hedebo distrikt,  2012  

 
 

Ved vor Friluftsgildehal på Bornholm den 9. juni blev den delvis nye 

distriktsgildeledelse indsat. 

Elna Braüner Adamsen tidligere gildemester i 2. Glostrup blev indsat 
som distriktets kansler, da jeg efter 2 år på denne post fratrådte og 

overtog posten som distriktsgildemester. 

Den øvrige distriktsgildeledelse med Arne Lærkeborg som distriktets 
skatmester og Helge Andersen som DIS og Bo Andersen som DUS 

fortsætter på deres poster. 

At modtage gildemesterkæden samt mesterens særlige værktøj øksen 
maner til stor eftertanke, og det kan ikke undgås at man gør sig sine 

tanker om de opgaver og forventninger, der ligger foran en. 

I hovedtræk er distriktets formål at udbygge samarbejdet mellem 
medlemsgilderne indbyrdes og varetage gildernes kontakt til Lands-

gildeledelsen. Medlemsgildernes gildemestre mødes et par gange om 
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året til gildemestermøder.  Til distriktsgildetinget er alle gildebrødre 
velkomne, men kun gildeledelsesmedlemmer har her stemmeret. 

Hvad betyder så distriktet for den enkelte gildebror? 

Nogle bakker vældig meget op omkring distriktets arrangementer og 
øvrige aktiviteter. Den mulighed at komme ud at møde og lære andre 
gildebrødre at kende, er for mange både sjovt, lærerigt og inspirerende. 
Enkelte andre gildebrødre prioriterer hovedsagelig eget gilde og har 
ikke så meget lyst til at engagerer sig yderligere. 

Dette kan vi nok ikke gøre andet ved, end at prøve at gøre distriktet så 
attraktiv for så mange som vel muligt. 

I virkeligheden foregår der en hel del i vort distrikt som efter sigende 
er et af de mest aktive og bedst fungerende af vort lands distriktsgilder. 

Mine tanker omkring mine mål vil være at fortsætte i vort distrikts 
gode spor og ånd, og fortsætte det gode samarbejde med gildemestrene 
og alle gilderne i vort distrikt og håbe på fortsat god opbakning, og at 
rigtig mange gildebrødre vil finde vej til os. 

Til slut en varm tak nok engang til alle for jeres opbakning omkring 
mit valg til DGM og tak til Arne Bjerager for 6 gode år i vort distrikts 
tjeneste, hvor han har stået for mange gode tiltag og udviklet vor 
hjemmeside som Arne fortsat har lovet at stå for og hvor vore distrikts 
og gilders data kan findes plus billeder fra vore arrangementer. 

På gensyn i vort distrikt. 

Margit Fohlmann DGM 

 

http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/ 
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Roskilde-Hedebo distrikt. Referat fra   
 

Friluftsgildehallen og turen til Bornholm,  
weekenden den 9. -10. juni 2012. 

Lørdag den 9. juni 

Vi tog med Bornholmerbussen 866 fra København til Ystad, kl. 10:45, 
og havde en meget detaljeret vejledning med i bagagen, fra det 
arrangerende gilde, 1. Bornholm. Vi kom sikkert om bord på færgen 
Leonora Christina og kom lidt forsinket til Rønne havn, hvor vi blev 
modtaget af gildebrødre, dels af de fastboende gildebrødre og dels af 
de gildebrødre, der var kørt over i egen bil, nogle havde benyttet 
lejligheden til at være der et par ekstra dage, på den smukke solskinsø 
og solen skinnede begge dage. 

Af os der kom ”ovrefra” med bussen, skulle nogle bo på Klippen, 
Missionskirkens sommerhjem i Bådstad, og nogle i Gudhjem, vi blev 
transporteret rundt i private biler. 

Middagen og Frilutsgildehallen blev afholdt på Klippen, hvor vi alle 
blev samlet og hilste på de bornholmske gildebrødre, gildemester Inger 
bød velkommen og vi nød en velkomstdrik. 

Derefter gik vi ind til hovmester Finns lækre buffet med bornholmsk 
islæt, en 3 retters menu. 
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Der blev snakket og hygget og tiden gik. Det er jo ikke ethvert gilde 
forundt at have en hovmester, som Finn og hans specialiteter havde vi 
glæde af flere gange på turen. 

Derfor blev Friluftsgildehallen holdt i haven, inden det blev for koldt, 
efter 2. ret . 

Med bålet tændt begyndte højtideligheden og der var uddelt sangblade.  

Udover Distriktsgildeledelsen fik vi hjælp af Faneherold Tom og 
Dørherold Lis fra 1. Bornholm. 

 
Distriktsgildemester Arne fra Roskilde - Hedebo distrikt, holdt for 
sidste gang, gildemestertale efter 6 år i  embedet.  Her følger uddrag af 
talen, der handlede om ”Accept af forskelligheden”. 

Hvad er det der kendetegner Sct. Georgs Gilderne? Jo det er, at vi 
accepterer forskelligheden mellem gildebrødre og mellem gilderne, 
men alligevel har en fælles drivkraft. Det giver en positiv og 
befordrende nytænkning og innovation. Idéerne blomstrer ved at sætte 
forskellige mennesker eller grupper sammen. 

. . .  

Se det fulde referat på 

http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/ 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Man. 05. sept. Fødselsdagsfest 
Søn 23. sept. Loppemarked 
Tors. 04. okt. OktoberGildehal 
Tirs. 09. okt. MixMøde 
Lør. 27. okt. FellowShipDay 
Tirs. 06. nov. NovemberMøde 
Tirs. 13. nov. DistriktsGildeHal  
Søn. 02. dec. Kirketur  
Ons. 12. dec.  FredsLys 
 

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

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

 
Materiale til  Okt.-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Okt.-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: 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 3031 2610 Rødovre 36 70 42 26 
Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 


