
           
 
 

 

 

 

 

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

51. årgang  Okt. 
Nr. 10 2013 

 

 
Nu falmer skoven trindt om land 

 
Nu falmer skoven trindt om land, 
og fuglestemmen daler; 
alt flygted storken over strand, 
ham følger viltre svaler. 
 
Hvor marken bølged nys som guld 
med aks og vipper bolde, 
der ser man nu kun sorten muld 
og stubbene de golde. 
 
Men i vor lade, på vor lo, 
der har vi nu Guds gaver, 
der virksomhed og velstand gro 
i tøndemål af traver. 
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   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



 

Ros til Jubilaren 
Kære Gildebrødre – TAK! 

Jeg har modtaget rigtig mange tilkendegivelser fra flere af jer på tale 
og skrift med udtryk for en enestående og festlig fejring af vort 
jubilæum. Alle disse ”takker” er jo naturligvis også rettet til alle i 
gildet uanset indsats og engagement, eller blot havde mulighed for at 
slutte op om arrangementet og gøre det i festskruddet. Ligeledes er vor 
krønike blevet nærlæst af mange med stor fornøjelse og nysgerrighed. 

Vi gentager jo jubilæet i mindre målestok til november mødet, med 
gaver til spejdere og øvrige foreninger. Her vil vore gaver blive vist 
frem igen. Plakaten fra Børns VoksenVenner hænger pt. hos mig som 
GM indtil andet bliver besluttet på et gilderådsmøde. Jeg har modtaget 
et takkebrev fra dem, som vist her. De øvrige gaver opbevares på 
Hermosagård. 

Talen fra 1. viseborgmester Jan Kongebro har jeg fået, for dem der 

gerne ønsker at nærlæse den. 

De bedste hilsner fra Helge  

Nogle ord fra Jørgen 
Nu hvor tingene har bundfællet sig, efter en formfuldendt aften, med 
en flot gildemestertale, fem minutters Sct. Georgs, skøn musik, ind til 
et veldækket bord, med dejlig mad gode vine mm. taler, og en 
veloplagt tryllekunstner, fået et nyt tørklæde, og 50 års krøniken. Ja, så 
sidder man altså her efter at have læst krøniken, hvor gamle minder 
dukkede op, og tænker det har Du/ I så sandelig gjort godt, hvem skal 
man ringe til og takke for sådan en aften? Alt det arbejde Du/I har lagt 
i det, for at aftenen kan blive et minde for en, alle de timer Du/I har 
lagt bag jer, for at vi gildebrødre kan være stolte over at tilhøre 

VestVoldGildet  

Så i stedet for at ringe til en af jer, som har været med vedrørende den 
aften, skal herfra lyde ét kæmpe stort TUSIND TAK til dig og til dig 
og til dig, ja, til jer alle, som bar ved til en uforglemmelig aften, vort 

50 års jubilæum, tak. 

knus og kram fra Jørgen 2 
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50 års jubilæumsfest 
Så kom dagen endelig. Vores 50 års jubilæum som alle havde set frem 

til og glædet sig til. 

Vi mødtes på Rødovregård, gæster og gildebrødre og fik en dejlig 

velkomstdrik. 

Efter gildehallen hvor vi fik en ny skatmester Lilli Guldmann der 
afløste Birthe Sander gik vi over i festsalen til nogle flot dækkede 

borde med alt hvad dertil hører. 

Helge bød velkommen og vi fik en dejlig menu med diverse vine til. 

Ind imellem blev der holdt taler og læst telegrammer op, sunget fra 

sangbøger, lavet af Kurt. 

Et af aftenens højdepunkter var uddeling af vores fødselsdagspris som 
blev givet til Børns VoksenVenner. Kr. 100.000,00. De takkede mange 
gange og fortalte derefter om deres forening og hvordan det var at 

være voksenven. 

Klokken 22.00 kom der en tryllekunstner. Det var alle tiders, både 
korttrick og stand-up blandet sammen. Super. Helge måtte holde for 

som prøveklud men gjorde det virkelig godt. 

Aftenen sluttede med hjemmebagt kransekage og kaffe og alle havde 

vist haft en dejlig aften. 

Da vi gik hjem fik alle gildebrødre en gave, et nyt tørklæde og en 

krønike over de første 50 år. Tak for et dejligt arrangement. 

Ref. Lone Gruppe 5 
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NaturLaug - Roskilde-Hedebo-Distrikt 

 

 
 
Tur 4.  
Til Kringelstien i Vestskoven og med efterfølgende besøg på 
Kroppedal Museum. 
Onsdag den 9. oktober fra kl. 11:00- ca. kl. 16:00. 
  
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, em kørestolsbruger kan tage 

hele turen rundt. 

I virkeligheden er stien opkaldt efter Kringelmosen, der er et gammelt 

navn for det område. 

Navnet passer godt til stien, der kringler sig rundt. Først forbi 
Kridtbjerget og madpakkehuset, så gennem fugtige vådområder, forbi 
de store slaggebjerge, bygget af efterladenskaber fra Vestforbræn-
dingen, ind mellem tætte og mørke nåletræer, på tværs af mere åbne 
plantninger af ege- og andre løvtræer, passerende de skotske højlands-
kvæg og måske kan vi være heldige at se et rådyr græsse på de åbne 

sletter.  

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  
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enestående astronomisk udstilling og skiftende kunsthistoriske særud-

stillinger. 

 

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, 
Indkørsel fra Ballerup ad Hold An vej, da der er motorvejsarbejde og 
vejen er lukket for gennemkørsel fra Albertslund N. 
 
Tilmelding til Elna Braüner Adamsen, tlf. 43 45 18 43,  
e-mail:brauneradamsen@post.tele.dk,  
senest tirdag den 8.oktober. 

Kan kontaktes på mobil tlf. 22 46 28 43 om onsdagen. 
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Sct. Georgs Gilderne I Roskilde 
 

FREDSLYSET 2013 

TÆNDES 
 

Tirsdag d. 26. november 
 

ALLE ER VELKOMNE 
 

Kl. 18 Sankt Laurentii katolske kirke 

 Fredslyset tændes  

 Faklerne tændes - fakkeltoget startes 
 

Kl. 19 Roskilde Domkirke - Fredslyset føres ind 

 Gudstjeneste v/domprovst Jens Arendt 
   

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få 
tændt et lys ved Fredslysets flamme. 

 

Gildemedlemmer, spejderledere og andre venner af 
huset indbydes herefter til at mødes i Gildehuset 
Sankt Agnes – Sankt Agnes 2B, hvor Roskilde-
gilderne vil byde på lidt varmt at drikke og en 
hyggesnak medens vi ønsker fredslyset god rejse. 
 

(Parkering på Frederiksborgvej og indgang via Sankt 
Agnes eller parkering på Sankt Agnes Vej og indgang via 

Parkforvaltningen 

OBS: Der må ikke parkeres på Parkforvaltningens plads.) 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt 
med det   (Johannes 1. v. 4-5) 

 

 

 
 

Sct. Georgs 
Gilderne 

i Danmark 
 

 

Sct. Georgs 
Gilderne 

I Roskilde 

 

 

 
 

Medlem af  
International 

Scout and Guide 
Fellowship 

ISGF 
(an organisation 

for adults) 
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Hjemmesiden - www.vestvold.dk 

 
Se på hjemmesiden under nyheder. 
Der er glimt fra gildets 50 årige historie. 
En kavalkade af fotos.  

Gildehilsen Else 
 

 

 

 

Jens Baggesen 
Jens Baggesen døde den 8. september i sit hjem i Spanien. I september 
nummeret af Voldstafetten læste vi alle hans sommerhilsen til os. Et 

digt om at livet ikke går i stå, selvom man bliver gammel og grå.  

Jens var en af Vestvold-Gildets mest trofaste gildebrødre. Han kom ind 
i gildet i 1970 og selvom han af heldbreds hensyn flyttede til Spanien 
ikke mange år herefter, forblev han i vores Gilde. Jens sørgede også 
for at holde os underrettet om hans liv og gøren igennem årlige jule/ 

sommerhilsner med billeder og digte. 

Vi vil savne Jens og hans hilsner. 

Æret være Jens minde. 

 

      Nils  
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Mix-Møde  -  tirsdag d. 1. okt. 

Mødetid kl. 19 

 

Gruppe A B C D E 

Vært Birgitte Peter Birthe S Jørgen Mette 

Gæst Margit Jytte U Bjarne 
W 

Preben Jytte M 

Gæst Kurt Bodil Jytte W Bente Knud 

Gæst Ulla Karen Sine Jens Anni 

Gæst Birte A  Leo Else A Annette 

Gæst Tove Finn Else M Lone Nils 

Gæst Flemming Vibeke Arne Lilli Helge 

 

Temaet i år 2013 er:  

Udkantsdanmark: Muligheder og begrænsninger 

Vælg et geografisk område i vort land fx Småøerne – sydhavsøerne 
(Lolland-Falster-Møn mm.) nordjylland - vestjylland - sønderjylland- 

Bornholm - Fyn. 

Eller vælg på mødet det der siger jer noget om temaet! 

God dyst på debatten fra Gildeledelsen/Helge, Hør Udkants-Sangen 

på 

http://www.youtube.com/watch?v=lPrsWnolvrg 

den er rigtig god. 
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Gruppe 1 - Gruppemøde 17. sept. 

Vi mødtes his Lilli til sæsonens første møde. Desværre var Inger ikke 
med, da hun var på vej fra hospitalet til et aflastningsophold på 
Broparken. Men resten af gruppen gik i gang med løst og fast – og 

først en sang:  

 

’Nu Falmer Skoven’ – hvilket er meget 
aktuelt med de første efterårsdage efter en 

fantastisk sommer.  

Da vi ikke havde noget emne for aftenen gik 
vi straks til Lillis veldækkede bord. Her 
fortsatte vi snakken om den veloverståede 
jubilæumsfest – og ikke mindst om hvilket 
emne, vi skulle beskæftige os med i vinte-
rens løb. Efter lidt debat fandt vi frem til 
emnet Danske øer, hvor vi selv vælger ø 

eller øer og angrebsvinkel: 

(geografi/beboere/historie/erhverv). 

 

Vi sluttede aftenen (som vi plejer) med ’Nu er jord og himmel stille’. 

Vi siger tak til Lilli for en hyggelig aften.                                      Nils  

 

 

Gruppe 6 - Gruppemøde 2. sept. 

Vi mødtes hos Helge. Egentlig skulle vi have været hos Ane i Præstø. 
Men Ane har set sig nødsadiget til at vælge, hvilke aktiviteter hun kan 

overkomme, og har derfor meldt sig ud af Gildet. 

Vi gennemgik efterårets aktiviteter - vi skal stå for November-mødet, 

hvor der skal deles gaver ud til spejdere og andre organisationer. 

Til sæsonens emne har vi valgt religioner og trosretninger. På bordet 

vil der komme katolikker, Armish-People og andet godtfolk. 

Leo 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 3. sept. 

Gruppemøde hos Else og Arne, vi mødtes kl. 1800. Vi manglede kun 
Anette, som var syg. Vi begyndte med at spise, vi fik svinesteg, 
langtidsstegt i Römertopf, den var meget lækker, med en kold krydret 
sauce, små bagte kartofler og en grøn salat. Efter maden fik vi te/kaffe 
med forskelligt mundgodt.  

Vi planlagde efterårs gildehallen, som vi skal stå for. Derefter fortalte 
gruppelederen Jytte om det sidste gilderådsmøde, som hun havde været 
til. 

Som sidste punkt på dagsordenen, kom Else med et indlæg om 
Vikingerne, som er vort emne denne sæson. Hun fortalte om 
vikingernes håndværkere, inklusive kunsthåndværk. Smeden var den 
vigtigste håndværker, og var højt anset, selv snedkeren blev benævnt 
”træsmed”.  

I øvrigt kan man finde en masse om vikingetiden på GOOGLE, som 
kan anbefales. 

Vi sluttede mødet kl. ca. 2215, næste møde er gruppemix hos under- 
tegnede, den 1. oktober. 

Peter 
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Gruppe 4 - Gruppemøde 18. sept.    

Sæsonens første gruppemøde blev holdt hos Margit, hvor vi mødtes kl. 
14. Finn var desværre forhindret i at komme. Vi sang ”Det kan øse det 
kan pøse”, for det gjorde det. Over en forfriskning gik snakken om 
vore oplevelser i ferien. Karen fik et kort referat fra jubilæet, og vi 
morede os - igen, da vi skulle fortælle om ”Bugtalerdukken”. 

 

Hvad skal gruppen beskæftige sig med i denne sæson? Der var flere 
bud og et af dem var: Aktivitet ud af huset. Derfor lægger vi ud med at 
tage en tur til Arken for at se udstillingen: Frido Kahlo – Et liv i 
kunsten. 

Vi fortsatte snakken ved Margits dejlige kaffebord med boller og 
æblekage og sluttede af med at synge: ”Marken er majet …” 

Tak til Margit for en hyggelig eftermiddag. 

Jytte 
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Gruppe 5 - Gruppemøde 17. sept. 

Det er altid spændende at starte på en ny sæson i gruppen. Det var det 
også i år, selv om vi havde set hinanden ved jubilæumsfesten. 

Vi mødtes fuldtalligt hos Bodil, som stod parat med et veldækket 
middagsbord. Mens vi nød Bodils kulinariske lækkerier, gik snakken 
livligt omkring vores fælles oplevelser under jubilæumsfesten.  

Efter et meget hyggeligt måltid og en sang, var Jørgen klar til at gen-
nemgå de praktiske ting, han havde på programmet: Gruppekasse, 
spejderlaugsmøde (donationer, ulveløb), mixmøde, forberedelser nyt-
årsgildehal o.a. 

Gruppen har som vinterens emne valgt: Russisk historie. Før mødet 
havde vi modtaget en oversigt over emnets opdeling på gruppens 
medl., og Ulla skulle indlede med at fortælle om den ældste tid, den 
vargægiske periode. 

Til aftenen havde Ulla udarbejdet et gedigent materiale, som vi - pga. 
emnets sværhedsgrad - fik udleveret, før Ulla begyndte sin gennem-
gang. Ligesom Danmarks historie/Krønike er skrevet af Saxo Gram-
maticus, så er den tidlige russiske historie bearbejdet af historie-
skriveren Herodot, og den går helt tilbage til det 5. årh. f.kr.  

Landet var mod nord beboet af finske og slaviske stammer og mod syd 
af bl.a. iranske og tyrkiske stammer. Befolkningen dyrkede jorden og 

 

levede af kvægavl, jagt og fiskeri. Der 
opstod senere landsbyer og større byer 
omkring floderne Dnepr, Dvina og 
Volga i det nuværende Ukraine. 

Allerede tidligt var Vikingerne/ nor-
mannerne indvandret ad floderne fra 
den Finske Bugt anført af Rurik, som i 
862 grundlagde den russiske stat Kiev-
Rusland.  

Vikingerne oprettede handelsstationer 
langs floderne og drog senere mod 
syd, hvor de kom i den byzantinske 
kejsers tjeneste. 
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I de følgende år var der adskillige krige mellem den russiske stat og 
Konstantinobel. I 988 gjorde Storfyrst Vladimir kristendommen til den 
anerkendte trosretning i Rusland. Med indførelse af kristendommen, 

den ortodokse kirke, fulgte en kulturel import fra Byzans. 

Der er meget mere at fortælle, men jeg vil slutte her med en stor TAK 

til Bodil for en hyggelig aften og til Ulla for det store forarbejde. 

Næste gruppemøde hos Kurt tirsdag den 12.nov. kl. 18. 

Jytte M 

 

 

Elna er flyttet 

                                       

 

Nyt fra Distriktsgildekansler  Elna Braüner Adamsen. 

Til orientering har jeg solgt mit hus på Lærkevej 18, 2600 Glostrup,  til 
1. sept. 2013. Den 20. august flyttede jeg til Nyborg i en fire værelses 
lejlighed med altan og udsigt til havnen og fjorden, det er et helt nyt 
byggeri. 

Min adresse: Remisegade 15, 1. th., 5800 Nyborg.  

Mit tlf. nr. er stadig væk   43 45 18 43 og  

e-mail også det samme: brauneradamsen@post.tele.dk   

Jeg fortsætter med at være i 2. Glostrup Gilde og dermed også som 
DGK i Roskilde-Hedebo Distrikt samt i Naturlauget, det næste år, så 

vil jeg vurdere min situation. 

Med venlig hilsen  Elna 
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NaturLaug - Roskilde-Hedebo-Distrikt 

Referat: 

 

Naturlauget i distriktet har haft en tur til Gl. Lejre, hvor vi var nogle 
gildebrødre, der havde valgt, at bruge denne smukke søndag på en 

travetur. 

Vi mødtes på parkeringspladsen ved Lejre Museum, herefter gik vi til 
skibssætningerne der er opført i Gl. Lejres storhedstid. I dag findes kun 
resterne af to skibssætninger, men indtil år 1800 lå der mindst fire store 
skibssætninger i området. Den bedst bevarende er 20 meter lang og 

100 meter lang og var bygget af tætstillede granitsten. 

Herefter gik vi videre til Dr. Margretes Sten, forbi Hyldehøj og over 
Lejre å til vi nåede Frishøj, hvor der var tid til en velfortjent pause og 

en drink. 

Herfra gik vi til Gl. Kongsgård Museum (som var lukket), her indtog 
vi vores medbragte frokost og kaffe. Turen gik videre til Lejre Muse-
um, som er en afdeling af Roskilde Museum, her så vi den faste 
udstilling der beskriver områdets historie. Udstillingens design er 
udviklet af kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes, og 
deres kunstværker indgår i udstillingen, turen afsluttede vi med 

udendørs kaffe. 

Naturlaugets næste tur bliver den 9. oktober til Kringelstien i Vest-

skoven med efterfølgende besøg på Kroppedal Museum. 

 
Arne Bjerager, 1. Gilde i Roskilde 18 



Else og Arne har snart guldbryllup. 
Og de vil gerne se os. 

 

 

I anledning af vores Guldbryllup 

Lørdag 2. november 

vil det glæde os at se vore gildebrødre 

til morgenkaffe kl. 9 

i Strandens Forsamlingshus 

Strandskole vej 296 

2660 Brøndby Strand 

 

Med Gildehilsen 

Else og Arne 

 

Gruppevis tilmelding på tlf. 43 45 57 44 senest 15. okt. 
19 



  

Er afskrevet fra 

hjemmesiden 

Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

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 

Lør. 11. Jan. NytårsGildehal 

Tirs. 21. Jan. GildeRådsmøde 

Lør. 08. Feb. Forårsfest  

 

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  Nov.-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Nov.-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: 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 303

1 
2610 Rødovre 36 70 42 26 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 

 

Lone Mosander har fået ny  
e-mail adresse 
 

lonemosander@gmail.com  


