
           
   

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

50. årgang  1. Nov. 
Nr. 11  2012 

 

Et Hjerte suk - livet er fantastisk 
 

Indlandsisen smelter - Global opvarmning - 
Katastrofe - Indlandsisen smelter ikke så hurtigt som 
antaget - Våd sommer - Atlanterhavet opvarmes - 
Store mængder smeltevand opvarmer Atlanterhavet - 
Polerne smelter - CO2 forurening - Ozonhullet 
vokser - Ozonhullet er blevet for lille - Global 
opvarmning - Kulderekord - Varmerekort - Tørreste 
sommer - Vådeste sommer - Største hungersnød - 
Største katastrofe - Oliekrise - Energikrise - Økono-
misk krise. Fattigdomsgrænsen er nået - Gettoer - 
Hjemløse - Selvmord - Dødskriterier - Abortgrænse 
- Voldtægt - Mord - Tyveri - Ildebrand -  Store som 
små katastrofer - Negative opfattelser af klodens 
”helbred” rigtige og urigtige påstande.  

Alt det bliver vi fodret med hver dag, opfattelsen må 
uvægerligt blive, at vi står på katastrofens rand, hvis 
vi ikke sparer på alt.  

fortsætter:�

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



Leder fortsat: 

Kloden har eksisteret i millioner af år, og der har hele tiden været en 
udvikling i gang. Mennesket har eksisteret i tusindene af år, og der har 
hele tiden været en udvikling i gang. 

Hvorfor ikke glædes over det bliver forår igen. De små frø spirer og 
giver nye blomster, måske bliver det engang et træ. Når efteråret 
kommer, trækkes safterne tilbage i træet, medens det sker, skifter 
bladene farve, gule, orange, brune og sorte - falder af og bliver til 
muld, måske efter at have været en tur igennem en regnorm.  

 

Næste år kommer der igen blomster og lyse-
grønne blade på træerne, under sommeren 
skifter de farve, det bliver efterår og vinter igen, 
og livet går videre. 

Hvorfor ikke bare engang imellem glæde sig over at livet er fantastisk, 
og se lidt mere skeptisk på de fantastiske katastrofemeldinger, vi bliver 
fodret med. 

Det var bare det, der lå mig på hjertet her i slutningen af oktober og 
begyndelsen af november. 

Preben Sørensen 

 

 

���������	
 

 

Til Lykke 
Jens Baggesen bliver 80 år  
d. 7. november 
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Kirketur  
  1. søndag i advent 

Så indbyder vi til kirketur  

Søndag d. 2.december 
Det vil foregå i  
Gladsaxe Kirke, Gladsaxe Møllevej 41. 

Der er højmesse kl. 10.00 

Efter gudstjenesten vil sognepræst Roar Tuxen Lavik 

kort fortælle om kirken. 

 

Herefter tager vi til Rødovregård, hvor vi samles til julestue ca. kl. 
12.15. Vi spiser vores medbragte mad og hygger os med julesange og 

god underholdning. Medbring madpakke og en gave til ca. 20 kr. 

Der vil blive serveret en øl/vand og en snaps pr. person + kaffe/the, 
julebolle og knas. Alt dette for kun 35 kr. 

Ekstra øl/vand kan købes til rimelige priser. 

Gruppevis tilmelding til Bjarne, tlf. 48 41 25 96  

senest mandag d. 26. nov. Gruppe 4/Bjarne 

 

 

������������
http://www.danmarks-kirker.dk/helsingor/gladsaxe_hel.htm 

http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=61441 

http://www.gladsaxekirkegaard.dk/information/historie.asp 
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OktoberGildeHal - 4. okt. 
Til denne gildehal var der som underholdning en svær opgave. De fem 
borde skulle hver især skrive en lille sang svarende til det kort der stod 
på bordet. Selv om det var svært, blev opgaven løst, og versene sunget 
rigtig godt. Her er de gengivet. Kan synges efter melodien ”En gård 
jeg bygge vil” http://www.youtube.com/watch?v=CaPyrybG9tQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Vindersangen blev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg et frugthus bygge vil 
der skal være æblehave til 
store blommer i vores lommer 
har vi høstet her i sommer 
I kan tro at de er fine 
I får bare mavepine. 
 
Nu er vores frugt i hus 
og det er det store sus 
æbler, pærer og bananer 
høster vi i lange baner 
og nu er vi så til fest, 
vi er alle med som gæst. 

Høstens tid er her i år 
Det er bær-år - I  forstår 
Vi har plukklet sol og hindbær 
Og en masse sure kirs’bær 
Såden går det år for år. 
Det er bare så’n det går ! 

Vi har hygget os i dag 
For vi er i festlig lag 
Bordet her med skønne planter 
Sætter os på gode tanker 
Om en fremtid skæppeskøn 
Med naturen ren og køn. 

Jeg en vingård bygge vil 
Der skal mange druer til 
De skal plukkes, de skal presses 
Bonden han må ikke stresses 
Og på flasker fyldes den 
Og vi skåler med en ven. 

Vi er samlet her i dag 
Dejlig mad det skal vi ha’ 
Gris på gaflen, vin i glasset 
Det vor ganer rigtig passed 
Havens æbler de gled ned. 
Med en flødeskum så fed. 
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Mix-Møde  - Gruppe A 

MIXØDE afholdt hos Inger tirsdag d. 9. okt. 

Vi mødtes alle på nær Leo, som jo er vild med dans. Vi startede og 
sluttede en meget hyggelig aften med en sang. Inger havde dækket et 
dejligt kaffebord, og derefter øl og vand, snakken gik på tværs af 
bordet så emnet fik en brede, som ind imellem var svær at holde styr 
på. Der blev talt om fremtiden, hvor mange måske kommer mere til at 
isolere sig foran en computer, for ikke at tale om mobil tlf. og tv. Dette 
er en stor fare for vore næste generationer, mister vi NÆR-kontakten 
med hinanden? Vores generation skal nok klare sig, de fleste har 
mange interesser i klubber, foreninger m.m., men hvad med de nye 
generationer? 

Men selve emnet: 

Vi var næsten alle enige om, at der er en vis rimelighed i, at vi selv 
som borgere skal klare flere ting selv.  

Digital selvbetjening gør det jo i mange 
tilfælde nemmere for os alle, tænk at kunne 
sidde hjemme, høre lidt musik, og samtidig 
kan betale regninger, bestille billetter til 
teater, biografer og betale det over nettet, 
samle oplysninger om alt mellem himmel og 
jord på computeren.  

Så er spørgsmålet?: hvor langt skal vi gå?  

Vi må se i øjnene, vi kan ikke standse udviklingen. Men en trøst for 
alle, der er og bliver oprettet kurser i kommunerne m.h.t. at lære 
betjeningen af en computer, så vi kan få bedre indsigt i den viden og 
betjene os af det. 

Men vi må ikke glemme eller overse de svage i samfundet, her må stat 
og kommuner støtte disse mennesker bl.a. ved at tilbyde privat hjælp, 
komme hjem og ordne de ting, som den svage ikke selv er i stand til. 

Det får mig til at tænke, var det en opgave for gilderne?    

ref. Jørgen 
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Mix-Møde  - Gruppe C 

Vi var til møde hos Margit og startede med et dejligt stykke mad ved et 

festligt pyntet efterårsbord. Det var lækkert og vi fik ostemad bagefter. 

Snakken gik, og efter maden fik vi kaffe og kage, hvorefter vi gik over 

til at snakke om aftenens emne, digitalisering i 2015. 

Vi mente alle noget forskelligt, nogle har overhovedet ikke PC, andre 
mener, man må tage familien til hjælp, og andre igen mener, at det er 

for tidligt at sige år 2015. 

Når man tager den meget ældre del af befolkningen, er det at skyde 
over målet at sige år 2015, da den del af befolkningen ikke har PC, og 

ikke er interesseret i at få det, 

Hvad med de handicappede, der ikke kan regne og læse, skal de ude-

lukkes fra at få den information, de har brug for fra stat og kommune? 

Vi sluttede at med en sang. Tak for en dejlig aften til Margit. 

Lone 

             

 

 

 

De ældre og It 

For de særligt interesserede, så har Danmarks Statistik lige udgivet 

en bog om dem i alderen 65 år og derover. Den hedder 65+ 

I bogen er der et kapitel om It-anvendelse side 107, men også megen 

anden interessant for 65+erne. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=18516 

 

Redaktøren har været med til at sætte fingeraftryk på publikationen. 
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Mix-Møde  - Gruppe D 

Mix-møde hos Ulla og Kurt 

Deltagere: Ulla, Kurt, Lilli, Preben, Bente, Arne og Else 

Finn savnedes. 

Der gik ikke mange minutter, efter vi havde sat os til det bugnende 
kaffebord, før vi allerede var godt inde i aftenens emne. 

Efter heftig debat var vi stort set enige om denne konklusion: 

Samfundet lader den ældste generation, som aldring har været i kontakt 
med en computer, i stikken. Det samme gælder personer, som er 
dårligt gående eller bruger kørestol. De har svært ved at komme til et 
bibliotek, for at bruge bibliotekets gratis computere. I disse tilfælde må 
der findes en løsning. 

Vores forslag går ud på at give disse grupper en Ipad hver, sørge for 
gratis undervisning, det er meget lettere at bruge en Ipad end en 
computer, og sørge for gratis internet. På Brøndbyvester skole har 
eleverne i 4. klasse hver fået stillet en Ipad til rådighed som et forsøg.  

Det vil være en god ide, hvis kommunen har nogle IT-kyndige, som 
denne nye gruppe ældre internetbrugere kan trække på. Er der alligevel 
nogle personer, som man ikke kan oplære, så skal der være mulighed 
for at kontakte det offentlige på ”gammeldags” facon. 

            
Else 
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Gruppe 2  -  Gruppemøde 3. okt.  
 

Vi holdt gruppemøde her hos os den 3/10, Jyttes tur. Vi manglede 
desværre to, som havde meldt afbud af forskellige årsager, det var 
Anette og Birthe.  

Jytte åbnede mødet med et referat fra gilderådsmødet dagen i forvejen. 
Der var ikke noget, vi skulle tage stilling til, så det var jo meget nemt. 

Derefter tog Jytte fat på vores nye emne, som i 
denne sæson hedder NORGE, som vi har delt op, 
så vi hver får et afsnit at fortælle om. Jytte fortalte 
om befolkningen, de forskellige slags Nordmænd 
der er, deres sprog, og hvordan befolkningen mest 
er fordelt. De fleste bor jo i Oslo og de større byer 
som Bergen, Stavanger og Trondheim,  Sørlandet 
og Østfold er tættest befolket. Der er store 
områder i Norge, som er meget tyndt befolket.   

 

I Nord findes en del Samer, som 
har deres eget sprog og deres egen 
kultur. Deres antal i Norge er ca. 
45.000. 

Landbrug: På grund af klimaet og 
jordforholdene er Norge ikke et 
udpræget landbrugsland, kun ca. 3 
pct. af landet er opdyrket. 

 

Derefter sad vi og talte om forskellige ting et par timer, og mødet 
sluttede ca. kl. 23. 

Næste møde er hos Else den 20. november.  Peter 
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En lille historie 

 fra det virkelige liv 
Det var så det loppemarked, så nu begynder det næste så småt. 

Men hvad sker der egentlig, når et loppemarked skal løbe af stabelen? 

Jo det starter ca. to måneder før afholdelsen, hvor listen over stade-

holdere ved sidste loppemarked samt de, der sendte afbud, gennemgås.  

Først skal indbydelsen skrives, blandt andet med sidste rettidige ind-

betalingsdag, og derefter skal den trykkes.  

Det foregår i Brøndbyvester Sogns Menighedshus. Der trykker jeg 220 

indbydelser med tryk på begge sider. 

Så skal indbydelserne sendes ud sammen med girokort til indbetaling. 
Altså udskiver jeg ca. 220 kuverter med mærket B-post, navn og 
adresse på min egen printer, det samme gælder girokortene som 

forsynes med et arkivnummer og sidste rettidige indbetalingsdag. 

Derefter lægges indbydelse og girokort i kuverter, som forsynes med 

frimærker, og kuverterne lukkes.  

Så af sted til postkassen, som næsten fyldes. 

Så venter jeg bare på tilbagemeldingerne.  

Tiden bruges blandt andet til at Helge taler med ledelsen i Rødovre 
Centrum for at finde ud af, om der bygges om, og om der er nogle af 
butikkerne, der holder åbent, for så skal kortene over stadernes 

placering i Rødovre Centrum laves om.   

Herudover sørger Arne for pressemeddelelser og annoncer.  

Flemming laver aftale med De Gode Mænd, og Nils taler med 

spejderne om rengøring om søndagen. 

Så begynder der at komme tilbagemeldinger, postbuddet kommer 
næsten dagligt med breve fra banken med besked om, hvem der har 

betalt. 

Nu begynder så den store opgave med at fordele stader, der er jo 
udsendt flere indbydelser end der er stader, så det er med spænding jeg 

modtager indbetalingerne. 
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Så er det den tid, hvor der skal sendes ansøgning til beredskabs-
styrelsen. Desuden skal der gives besked til Gildernes Forsikrings-
selskab, så vi er forsikrede under loppemarkedet. 

 

Og så starter det helt store trykkeri. 

Der skal laves plakater, 10 stk. A4 og 400 flyers, hver stadeholder får 
to flyers, i alt en produktion på godt 410 tryk. Igen i Menighedshuset. 

Alle, der får en stadeplads, får også et kort over stadernes placering i 
Rødovre Centrum, og på bagsiden er der et kortudsnit, der viser, hvor 
de skal være, atter 220 dobbeltsidetryk.  

Dernæst skal brevet, som oplyser stadeholderne om deres placering 
trykkes, og på bagsiden trykkes ordensreglerne, det bliver igen 220 
dobbeltsidetryk. 

Herudover skal der trykkes materiale til udlejning af børnestader. 

Endnu en gang skal der printes kuverter, der skal påtrykkes B-post 
mærke og navn og adresse, og der skal sættes frimærker på.  

Brevene skal forsynes med det nummer stadeholderne har fået tildelt 
og desuden arkivnummer, det ordner min printer via ”brevfletning”.  
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Det er nu tid til, at der ”pakkes” kuverter med brevet til stadeholderne, 
samt kort og flyers. Det bruger tre gildebrødre og jeg en formiddag på. 

Endelig er det blevet tid til at udleje de stader, der endnu ikke lejet ud. 

Det sker på en i forvejen oplyst dato, og min telefon bliver lukket op 
præcis klokken 9.00, og så står den ikke stille. Når staderne er udlejet 
oprettes en lille venteliste, hvis nogle skulle melde afbud, det er der 
altid nogle, der gør.  

Når alt er udlejet lukker jeg telefonen, og kan senere se, at der har 
været 382 SMS’ere (marts tallet) fra folk, som ville leje et stade. 

Så er det børnenes tur. Helge har i år siddet i RC-informationen og 
udlejet 44 børnestader, for 20 kr. pr. styk. 

Nu er det lige før loppemarkedet starter, men først skal der købes 
forfriskninger ind til opmålere og opryddere, og vin til vagter, ligesom 
der skal indkøbes tape og Post-it til opmærkning af gulvet. 

Næste opgave er, at fremstille de kort der skal bruges til opmålingen, 
for de skal være forsynet med mål på staderne. 
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Så oprinder dagen før loppemarkedet, altså lørdag, Nils har bedt nogle 
gildebrødre om at møde på Hermosagård med trailere og/eller bil med 
plads til loppegrej, som skal hentes til ”eget stade”. Lørdag aften 
bringes alt det hentede loppegrej til RC. Her kommer 16 gildebrødre, 
som på knæ med tape markerer, hvor staderne, godt 200 voksen- og 

knap 50 børnestader, er placeret. 

Også vores informationsstand bliver sat op lørdag aften. 

Søndag er det loppemarkedsdag, og stadeholderne vælter ind allerede 
fra før kl. 7, jeg var der klokken 7.10 og da var der godt gang i opstil-
lingen. Så mødes vi 5-6 gildebrødre (Inspektører), som hjælper og 
vejleder stadeholderne i at overholde de regler, der gælder for loppe-

markedets afholdelse. Ligesom børnene skal hjælpes og vises på plads. 

Vi inspektører er alle forsynet med ID-kort, med billede, navn og 

funktion, så stadeholderne kan se, hvem vi er. 

Klokken 16 skal der så ryddes op, og loppeting fra eget stade pakkes 

ned og bringes til Hermosagård eller til affaldspladsen. 

Efter spejdernes rengøring kontrollerer Birthe Sander sammen med 

vagten, om alt er i orden. 

Loppemarkedet er slut, nu skal regnskabet bare laves. Så er det tid til at 

forberedelse af det næste kan begynde. 

Sådan er det normalt, men i år kom en ekstra opgave, idet RC lige efter 
vi havde postet brevene med stadeoplysninger til lejerne, oplyste at 
Føtex og SuperBest holdt åbent samtidig med, at vi havde loppe-

marked. Det betød, at 12 stader skulle flyttes. 

Men det blev også løst. 

Historiefortæller Kurt 
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Efterårsbillede  
- fra Leo & Irmelins svenske have 

������������			 
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Efterårsbillede - fra Arnes have 
     

Det er blevet efterår, bladene falder fra træerne, og solen kommer 
længere og længere ned. 

Vores egern har travlt med nødderne. Her er den standset op ved vores 
fuglebad. Den har en valnød mellem tænderne, mon den vil gemme 
valnøden i vandet - eller er den bare tørstig ? 

Arne 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Tirs. 06. nov. NovemberMøde 

Tirs. 13. nov. DistriktsGildeHal  

Søn. 02. dec. Kirketur  

Ons. 12. dec.  FredsLys   

Lør. 05. jan NytårsGildeHal, gr. 6, mf. 

Lør. 09. feb. Forårsfest 

Ons. 27. feb. DistriktsGildeHal 

Tirs. 05. marts GildeTing 

Lør. 16. marts I-dag 

Lør. 20. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fre. 26. april LoppeMarked 

Søn.  05. maj UlveLøb 

 

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  dec.-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Dec.-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: 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 


