
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

51. årgang  Sept. 
Nr. 7-9 2013 

Så er det 50 år siden det startede  

   

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



VESTVOLD-GILDET 

SCT. GEORGS-GILDET  
i BRØNDBY OG RØDOVRE 

 Indbyder til

50 års jubilæum 
Lørdag den 7. september 2013 

Jubilæumsgildehal med efterfølgende middag 

På Rødovregård, Kirkesvinget 3, 2610 Rødovre 

Program: kl. 17.00 Vandrehal 

kl. 17.30 Jubilæumsgildehal 

kl. 18.00 Festmiddag

Under middagen vil Vestvold-Gildets fødselsdagspris

på 100.000 kroner blive uddelt. 

Pris for  
festmiddag  

incl. vin 

Vestvoldgildets Gildebrødre 200 kroner 

Gæster 300 kroner 

Påklædning: Festtøj 

Tilmelding til Bodil Kæmpegaard, telefon 38 60 97 82 

Betaling senest 15. august til giro 86 66 50 77 
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KRØNIKE 

50 års krøniken udkommer til Jubilæumsfesten 7. sept. 

50 ÅRS  
KRØNIKE 

7. sept.  2013 
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Skiftedag - Aktivitetslauget

Aktivitetslauget har fået ny rorgænger. Kurt har overtaget roret efter 
Jytte Møller som gennem mange, mange år har stået for aktivitets-
lauget, vel fra dets spæde begyndelse til nu, hvor det gennem alle årene 
har givet Vestvoldgildet en masse omtale og især en masse penge til 
glæde for spejdere og andre foretagener.  

Vi skylder at sige Jytte tusind tak for det kæmpemæssige arbejde, hun 
har lagt gennem årene, brugt mange hundrede af timer ved telefonen, 
med skriverier, ordne breve og meget andet, vel nok noget af det 
største gildet har udført gennem tiderne. Og godt at vide Jytte stadig er 
i aktivitetslauget til støtte for Kurt i arbejdet med Vestvoldgildets nu 
årlige loppemarked. 

                                

                                          En hilsen fra et menigt medlem af gildet 

Jørgen Schiøtt 

til Jytte fra os alle 
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Roskilde-Hedebo  
Distriktsgilde  

indbyder til 

Fellowship-day 2013 

Lørdag d. 26. Oktober 

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Cykler til Senegal 
Mariama Guldagger  kommer og fortæller om projekt Senegal. 

          

Vi mødes på Rødovregård kl. 12.00 - ca. kl. 16.00 

Til spisning, foredrag, hyggeligt samvær,  
og vi slutter dagen med gildehal 

Pris kr. 85,00 inkl. drikkevarer. 

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 17. Oktober  
til  GIM i dit gilde  eller 

Arne Bjerager tlf. 46 37 15 01  
abjerager@mail.dk
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Brug dette link og kom direkte til hjemmesiden: 

http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/

hvor du kan læse mere detaljeret om turene.  

Efterårets program: 

Søndag d. 8. sept.  

”Naturens dag” 

kl. 11 - ca. 15.30 

Gl. Lejre  og  Skjoldungelandet 

http://www.skjoldungelandet.dk/kom-med-ud/

Ifølge de danske middelalder krøniker og islandske sagaer, var Gl. 
Lejre det sted, hvor den danske kongeslægt, Skjoldungerne, havde 
deres kongsgård. Det var konger som Skjold, Rolf Krake, Frode 

Fredegod og Harald Hildetand.

Arkæologiske udgravninger har vist, at Gl. Lejre i perioden 500-1000 
e.kr. var et betydningsfuldt sted. Synlige tegn i landskabet er de 
monumentale gravhøje, bl.a. Grydehøj, Mysselhøj og Harald Hilde-

tands Høj.

Medbring madpakke og drikke. Påklædning efter vejret.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Lejre Museum,  

Orehøjvej 4, 4320 Lejre.

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39, 

e-mail:  2.taastrup@mail.dk  senest fredag den 6. september.

Kan kontaktes på mobil tlf. 21 20 72 74 om søndagen. 
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Onsdag d. 9. okt. 

kl. 11.00 - ca. 16.00 

Kringlestien i Vestskoven  

og  

Kroppedal Museum 

http://kroppedal.dk/

Kringelstien er snoet og varieret. Den blev anlagt i 1996, i forbindelse 
med at København var Europas Kulturby. Den er 5 km. lang, og er 
anlagt solidt og uden særlige stigninger, en kørestolsbruger kan tage 

hele turen rundt. 

Efter vandreturen kører vi til kroppedal Museum, der er beliggende i 
Vestskoven med udsigt over den smukke Store Vejleådal. Museet har 
til huse på gården Kroppedal, som i dag danner rammen om en 
enestående astronomisk udstilling og skiftende kunsthistoriske sær-

udstillinger.

Museet omfatter dansk astronomisk historie. Den danske astronom Ole 
Rømer, 1644-1710, opnåede verdensberømmelse ved sin opdagelse af 
lysets hastighed. Han byggede et observatorium for at bevise, at jorden 
kredser om solen, observatoriet blev genfundet i 1978, findestedet 
ligger tæt ved det nærliggende Kroppedal Museum, der viser Rømers 

geniale arbejde som astronom.

  

Medbring madpakke og drikke.

Husk påklædning efter vejret.

Vi køber senere kaffe på Kroppedal Museum.

Vi mødes på Parkeringspladsen på Ballerupvej ved Orkidévej.

  

Tilmelding til Elna Braüner Adamsen, tlf. 43 45 18 43,  

e-mail: brauneradamsen@post.tele.dk     senest tirsdag den 7.oktober.

Kan kontaktes på mobil tlf. 22 46 28 43 om torsdagen.
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Tur i Naturen 2013 

til  

Sporvejsmuseet  Skjoldenæsholm 

Søndag 2. juni kl. 10 mødtes 25 Gildebrødre for at påbegynde årets 
”Tur i Naturen”, som gik til Sporvejsmuseet. Vejret var rimeligt, selv-

om der godt måtte have været et par varmegrader mere. 

Undervejs underholdt Nils os med, hvordan dagen skulle forløbe, og 
hvad vi skulle se undervejs. Vi kørte ad den gamle landevej tværs over 

Sjælland. 

Nils fortalte bl.a. at Skjoldenæsholm i gamle dage var en station på 

vejen fra Stigsnæs til Gurre i Nordsjælland. 

Vel ankommet til Sporvejsmuseet kunne vi vælge at se museet eller 
køre en tur med en af sporvognene, og kl. 12 samledes vi ved et langt 
bord i den gamle remise for at spise vores medbragte mad. Så var der 

tid til igen at kigge os om og bl.a. se planen over den nye letbane.  

Derefter samledes vi for at køre en guidet tur med en sporvogn ud i 
skoven til endestationen og tilbage igen. Under turen gjorde vi mange 
gange holdt, og vognstyreren fortalte om den vogn vi kørte i, og hvad 
vi så undervejs. Den var taget ud af drift i 1934 og de frivillige havde 
brugt 25 år på restaurere den. Den var meget speciel, kunne køre begge 
veje og sæderne kunne i et snuptag vendes, når sporvognen skulle køre 

den anden vej, en fin detalje.  

Vi fik også et par anekdoter undervejs af vognstyreren. Han fortalte 
bl.a. om en episode, hvor vognstyreren i højtaleren ved et stoppested 

sagde:  

”Ventesalen ved vestre kirkegård”, hvorefter en gammel kone sagde: 

”Er der nu også ventetid på at komme i jorden”. 

Vel tilbage fra køreturen fik vi kaffe og de skønneste kager. Derefter 
kunne vi frit køre med de sporvogne, vi havde lyst til og mange tog en 

tur med dobbeltdækkeren.  

Stor tak til gruppe 1 for en dejlig dag 

Arne og Else 
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Friluftsgildehallen -  i Hedeland 11. juni 2013 

Referat 

                        

Efter flere dages vejrmelding om solskin, havde det regnet lokalt i 
området ved Hedeland om eftermiddagen. Heldigvis holdt det tørvejr 

om aftenen, det var endda lunt, så længe solen var der. 

Der blev tændt op i et bålfad, og vi spiste uden for Naturhytten, hvor 2. 
Taastrup Gilde, der stod for arrangementet, serverede den traditionelle 

forloren skildpadde, med æg, sherry og brød. Det smagte godt. 

Herefter Friluftsgildehal, også udenfor ved bålet. DGM Margit Fohl-
manns tale handlede om de mange dyr, der findes i Danmark, også om 
ulven der igen er kommet til vores land, dog kun i Jylland!!! Der er 

delte meninger, om vi skal have ulve i det fri. 

Kirsten Thuesen holdt 5 min. Sct. Georg, læste et digt at Benny Ander-

sen, det var tankevækkende. 

Vi sang en del sange, herunder også bålsange. Det var en dejlig lys 
sommeraften, hvor vi bl.a. hørte gøgen, lærken og nattergalen i det 

smukke naturområde. 

Det er altid en hyggelig oplevelse at mødes med andre gildebrødre fra 

de lokale gilder i distriktet. 

Ref. Elna Braüner Adamsen, DGK. 
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Roskilde - Hedebo Distrikts 

Naturlaug
Referat: 

Naturlauget havde arrangeret en tur til Universitetshaverne på 

Frederiksberg, (tidligere Landbohøjskolen) den 5. juni. 

Vi var 12 gildebrødre, der mødte op kl. 12.30 med højt humør og sol 
fra en skyfri himmel. Kl. 13 kom vores rundvisere Kim Greiner og bød 
os velkommen. Vi startede turen med at gå ind i det gamle auditorium, 
som var smukt dekoreret på alle vægge og loftrummet med smukke 

blomster motiver.  

Landbohøjskolens oprindelige hovedbygning blev anlagt i 1858 af 
Bindesbøll.  Her skinner den italienske inspiration tydeligt igennem i 
form af søjler beklædt med vinranker, herefter begyndte turen rundt i 
den smukke anlagte have med alle de gamle træer og planter samt alle 
skulpturerne. Guiden var en god fortæller, som havde et kendskab til 
historien om den gamle have, ligeledes havde han mange anekdoter 

omkring statuerne.  

Den guidede rundtur afsluttede ved Café Væksthuset i sommerblomst 
haven med en tiltrængt kaffe med tilbehør. Efter dette kunne man se 
flere af bygninger, der hører til Landbohøjskolen. Endnu igen et godt 
arrangement, hvor der skal lyde en stor tak til den arrangerende gruppe 

for det store arbejde der er udført. 

                                      Vandgran 

Gilde hilsen, Arne Bjerager, 1. Gilde i Roskilde. 
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Gruppe 2 - Gruppetur til vikingernes Trelleborg

Jens kom og hentede Jytte og mig kl. 0930, og ved ankomsten til 
Trelleborg mødtes vi med Else, Arne, Anette og Birthe, som var 

kørende i Arnes bil. Så vi var otte i alt.  

Trelleborg er anlagt ca. 980. Det har man fundet ud af ved 
dendrologiske undersøgelser (årringstælling). Trelleborg blev første 
gang udgravet i årene 1934-1941, som nødhjælpsarbejde på grund af 

den store arbejdsløshed i 30-erne. 

Vi startede med et lille besøg på deres museum, og kl. 1200 gik vi med 
på en guidet rundtur, vi havde en meget dygtig og kompetent guide, 
som hed Anne. Hun fortalte meget levende og interessant om 
anlæggets historie. Dels den teoretiske fra vikingetiden, som man har 
konstateret ved udgravningen og dels den konkrete del, hvad der er 

sket siden den første udgravning. 

Rundvisningen  tog lidt over en time. Derefter fandt vi bord og bænke i 
en lille træbygning, hvor vi indtog vores medbragte mad. Vi var 
heldige, vi havde lige fået sat os, da det begyndte at regne, og næsten 
lige da vi var færdige med at spise, blev det fint vejr igen. Vi kørte der 
fra kl. 1530, og kl. 1630 var vi tilbage i Brøndby igen. Det var en 

dejlig og interessant tur. 

Peter
http://www.vikingeborgen-trelleborg.dk/
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Spejdere til Sommerlejr i Letland 

Tidligere på året søgte ”Østgruppen” ved distriktet om rejsepenge til 
danske spejdere fra vort område til en sommercamp i Letland, hvor de 
sammen med andre unge fra Letland skulle udbygge en oplevelsessti i 

en nationalpark i det østlige del af landet. 

Nationalparken hedder Sauka Daba Park og ligger ca. 200 km SØ for 

hovedstaden Riga. 

Campen blev afviklet i uge 29 med fem seniorspejdere fra Pilehaven 
Vallensbæk, Vikke gruppe Roskilde, Christiansminde gruppe Svend-
borg, Balder gruppe Hedehusene. Spejderne havde selv telte med. Alt 
til forplejning og materialer og værktøj til praktiske opgaver blev 
sponseret af den lokale kommune og en donation fra et medlem fra 

venskabsforeningen Danmark-Letland.  

Foreningen er part i projektet som de kommende tre år skal evalueres 

for fremtidige udbygninger eller nye projekter.  

Ud over de fem danske spejdere deltog seks unge fra Tyrkiet og tyve 
lokale unge, der på den måde fik indblik i, hvad spejderliv og 

kammeratskab kan føre til. 

Penge til flytransport for spej-
derne er søgt og doneret fra 
Landsgildet og flere gilder i vort 
distrikt. Dem skylder vi tak for 
interessen og opbakning af 

projektet. 

Det første indtryk fra spejderne 
har været, at det var en enestående 
oplevelse af et nyt land ikke langt 

fra Danmark. 

Der foreligger ikke endnu dagbøger eller foto fra spejderne. Det vil 

blive bragt i en senere voldstafet. 

Helge  
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Jens Baggesen - sender sommerhilsen

Casa Fortuna nyt - Juli 2013 

Se selvom man blir gammel og grå, 

Skal livet jo ikke gå i stå. 

Og selvom jeg ikke selv så meget kan lave, 

har Inger som altid travlt i sin have. 

Og så har vi inde i huset haft maler, 

Det kan man jo godt, bare man betaler. 

Og Inger har stadig nye ideer. 

Så næste gang, er der sikkert sket mere. 

Jens 

Vi har fået ny e-mai adresse: 

baggesen2011@gmail.com
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Er afskrevet fra 
hjemmesiden 

Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Lør. 07. Sept. 50 Års Jubilæumsfest 

Tirs. 01. Okt. MixMøde 
Tirs. 08. Okt.  OktoberGildehal 
Lør. 26. Okt. Fellowshipday 
Tirs. 29. Okt. Gilderådsmøde 

Tirs. 05. Nov.  NovemberMøde 

Søn.  08. Dec. Kirketur 
En dag i      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 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: Helge Andersen  Humlemarksvej 17 2605 Brøndby 43 45 70 76 
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70 

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


