
             
Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Lør. 11. Jan. NytårsGildehal 

Tirs. 21. Jan. GildeRådsmøde 

Lør. 08. Feb. Forårsfest 

Ons. 24. Feb DistriktsGildeHal 

Tirs. 11. Marts Gildeting 

Lør. 15. Marts I-dag 

Lør. 26. April Sct. GeorgsGildehal 

Søn. 04. Maj Ulveløb 

Tirs 20. Maj Tur i naturen 

 

  

 

Distriktet har fået ny hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette 
link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret. 

http://www.rohedi.dk/ 
 
 

Materiale til  Feb.-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Feb.-nummeret skrives venligst af gruppe 6  
 

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 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 
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 

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

 
52. årgang  Januar 
Nr. 1 2014 

 

 

Et nyt år er blevet til 

Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive 2014. 

Når vi sådan skifter år, er det normalt, både at se 
bagud på de begivenheder vi oplevede i 2013, og 
også at se fremad ikke kun på 2014, men meget 
længere.  

I 2013 afholdt vi et loppemarked, som gav et godt 
overskud. Vi holdt 50 års jubilæum, hvor vi havde 
en dejlig festaften. 

Men i 2013 har vi desværre også måttet sige farvel 
til nogle afholdte og vellidte Gildebrødre.  

I 2014 har vi en opgave i at få flere til at forstå, hvad 
Sct. Georgsgilderne har at byde på, hvad vi kan 
tilbyde gamle spejdere og andre interesserede. Men 
hvordan gør vi? Det har vi spurgt hinanden om før. 

 

fortsætter: 

 

 

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 

Er afskrevet fra 
hjemmesiden 

 

Karen Jensen har fået ny  
e-mail adresse 
 

karen-jensen@dukamail.dk  



 

Leder fortsat: 

Vi skal gøre en indsats for at få de spejderledere, som vi møder ved 
løbet i Brøndbyskoven og ved vores fødselsdagsfest, ind i Gilde-
sammenhæng. 

Vi skal ikke bare sige, at det har vi prøvet før uden resultat. Lad os 
viske tavlen ren. Kom med ideer uden fordom, så kan vi diskutere dem 
og måske finde de vise sten. 

Lad det være alle i Vestvold-Gildets nytårsforsæt. 

 

Til slut ønskes alle godt og lykkeligt nytår 

Kurt Gruppe 5 

 

 

 

 

 

http://www.e-julemaerket.dk/ 

 

 

Gruppe 6 - JuleGruppeMøde 7. dec. hos Bente 

Vi mødtes alle lørdag den 7. december kl. 14. hos Bente. 

Vi startede med et overdådigt måltid med røde og hvide sild, laks og 
hellefisk, rejer, leverpostej, æbleflæsk og seks forskellige oste. Hertil  
tilbehør, hjemmebagte boller, brød, kiks, øl, vand og snaps. Vi nød det, 
og vi blev så mætte. 

Så var det tid til gavespillet. Vi havde medbragt en pakke hver, og efter 
spillet delte vi gaverne, så vi fik én hver. Det var så retfærdigt. 

Der var også tid til et par julesange. 

Vi sluttede med kaffe og småkager. Vi sagde farvel kl. 20, så vi havde 
hygget os meget og spist godt. Tak for husly til Bente, og tak til alle 
for dejlig mad. 

Jo, vi savnede Helge. 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle 
Vibeke 
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Gruppe 4 - GruppeMøde 20. nov. hos Finn  

Vi startede med at synge ”spurven sidder stum bag kvist”. Bjarne 
orienterede fra gilderådsmødet. Blandt andet fra 50 års dagen.  Udgift 
15.000 kr. Musik og underholdning 8.000 kr. Emnet for ulveløbet i 
2014 "indianer".  

Nye gildebrødre, hvad kan vi gøre? Starte en gruppe af de yngre 
spejdere. Kontakte en gruppe der er startet, og høre hvorledes, det har 
fungeret.  

Planlægning af kirketuren til Nygårds kirken. Planlægning af jule-
mødet. Kl.12 mødes vi hos Margit. Hvis vejret er med os, går vi en 
lille tur inden frokost. Vi sluttede med kaffebord og en skøn lagkage, 
som Kirsten havde fremstillet. Tak for en hyggelig eftermiddag hos 
Kirsten og Finn.  

Næste møde hos Jytte og Bjarne d. 15. januar 2014. Kl. 14. 

Ref. Tove. 

 
 

Gruppe 4 - JuleGruppeMøde 5. dec. hos Margit 

Vi mødtes hos Margit i hendes smukt julepyntede stuer, og alle havde 
medbragt noget godt til julebordet. Bjarne fortalte, at Bodil ville 
komme senere, og værtinden syntes vi skulle sætte en plade i bordet. 
Det blev hurtigt afværget, da vi fandt ud af, at det var stormen Bodil. 

Vi sang, spiste den gode mad, hyggede os med pakkespil og Finn 
underholdt med et par viser. Vi sluttede af med kaffe, småkager, godter 
og en sang. Fra vinduerne kunne vi se, at Bodil var på vej, så det var på 
tide at takke af. 

Tak til Margit for en dejlig juleafslutning og godt nytår til alle i Gildet. 

Jytte  

Kirketuren - 8. dec. 2013 

Vi var ca. 25 gildebrødre der var 
mødt op i Nygaards Kirken i 
Brøndby Nord. Nygårdskirken er 
opført i 1966. Kirken fungerede som 
annekskirke i Brøndbyøster Sogn 
indtil 1979, hvor kirken blev 
sognekirke i det nyoprettede Nygård 
Sogn.  

Temaet i prædiken var noget om ikke at lade sig stresse op mod jul 
fordi man syntes, at man skal nå så forfærdelig mange ting forinden, så 
man slet ikke er i stand til at nyde julen på en afslappet måde. 

Se prædiken her https://nygaard.kw01.net/prdiken_2.html 

Efter prædiken fik vi en introduktion til kirkens historie og om dens 
funktion. Der er faktisk rigtig mange aktiviteter omkring kirken, se 
linket https://nygaard.kw01.net/ 

Derefter drog vi til Rødovregaard og holdt julestue. Vi spiste vores 
medbragte mad. Der blev læst julehistorie. Brændt en papirserviet med 
næsten meterhøje flammer.  

Opgave var der også. Delt op i tre hold, blev vi sat til at digte et vers 
over melodien ”i en kælder sort som kul.” Ved afsyngningen viste der 
sig flere gode digtertalenter - ganske flot. 

Til sidst blev der delt julegaver ud af selve julemanden. Vi skiftedes til 
at foreslå, hvem der skulle have den næste gave, ved at den der lige 
havde fået, foreslog den næste modtager. Alle fik således en gave. 
 

 
6 3 



 

Fra Landsgildebladet Sct. Georg 

 

 

 

Gruppe 2 - JuleGruppeMøde 7. dec. hos Birthe 

Lørdag den 7. december, vi mødtes kl. 1500, og vi mødte alle otte i 
godt humør og veloplagte. Vi havde alle medbragt en ret til fælles 
spisning. Vi kom da også igennem  alle retterne, med et rigeligt tilskud 
af øl og snaps, og ind imellem sang vi også nogle julesange. 

Da vi var færdige med at spise, afviklede vi det traditionelle gavespil, 
og som det plejer at gå, var der også denne gang nogle gaver, der var 
mere eftertragtede end andre, og som skiftede hænder adskillige gange. 
Til slut var der nogen, som sad med flere gaver, mens andre måtte 
 

nøjes med en enkelt, jeg tror ikke, der var nogen, der endte med nul 
gaver. Bagefter drak vi kaffe og sad yderligere et par timer og talte om 
forskellige oplevelser, og så videre. Kl. 2030 sluttede vi mødet med at 
ønske hinanden GLÆDELIG JUL 

Vi ønsker hermed alle i gildet Glædelig jul og et godt nytår. 

Peter 

 
 

Gruppe 5 - JuleGruppeMøde 10. dec. hos Jørgen 

Vi mødtes hos Jørgen kl. 18 til julemøde, desværre manglede vi Jytte, 
som ikke kunne deltage pga. sygdom. Vi savnede dig, Jytte. Knud 
deltog, Jørgen havde inviteret Knud med. 

Vi havde en rigtig dejlig og festlig aften. Jørgen havde dækket et 
herligt julebord med alt, hvad man kunne ønske sig inkl. øl og snaps. 
Stemmerne blev hurtigt smurte, Bodil havde taget julesange med, så alt 
var perfekt. 

Men inden vi kom for godt i gang med at spise, havde vi Nytårs-
gildehallen,  hvor vi lige skulle ha´ ordnet de sidste detaljer. Et andet 
stort arrangement, som gruppe 5 står for, er 

TUR I NATUREN. 
Glæd jer. Det er tirsdag den 20. maj. Kl. 18. Bodil har bestilt bus. 
Turen er nu på skinner. 

Traditionen tro, havde vi alle pakker med, og som sædvanlig spillede 
vi 6´er spil om pakkerne, så de for lystigt rundt mellem os, indtil 
stopuret ringede. 

Inden vi sluttede en skøn aften, fik vi kaffe, vi ønskede hinanden 
glædelig jul og godt nytår. 

Gruppe 5 ønsker alle gildebrødre et godt og lykkebringende nytår med 
en varm tak for året, der gik, idet vi håber, at Helge og Inger vil være 
to lysende stjerner for vort gildearbejde de kommende år. 

Referent  Birthe A. 4 5 
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Gruppe 4 - GruppeMøde 20. nov. hos Finn  

Vi startede med at synge ”spurven sidder stum bag kvist”. Bjarne 
orienterede fra gilderådsmødet. Blandt andet fra 50 års dagen.  Udgift 
15.000 kr. Musik og underholdning 8.000 kr. Emnet for ulveløbet i 
2014 "indianer".  

Nye gildebrødre, hvad kan vi gøre? Starte en gruppe af de yngre 
spejdere. Kontakte en gruppe der er startet, og høre hvorledes, det har 
fungeret.  

Planlægning af kirketuren til Nygårds kirken. Planlægning af jule-
mødet. Kl.12 mødes vi hos Margit. Hvis vejret er med os, går vi en 
lille tur inden frokost. Vi sluttede med kaffebord og en skøn lagkage, 
som Kirsten havde fremstillet. Tak for en hyggelig eftermiddag hos 
Kirsten og Finn.  

Næste møde hos Jytte og Bjarne d. 15. januar 2014. Kl. 14. 

Ref. Tove. 

 
 

Gruppe 4 - JuleGruppeMøde 5. dec. hos Margit 

Vi mødtes hos Margit i hendes smukt julepyntede stuer, og alle havde 
medbragt noget godt til julebordet. Bjarne fortalte, at Bodil ville 
komme senere, og værtinden syntes vi skulle sætte en plade i bordet. 
Det blev hurtigt afværget, da vi fandt ud af, at det var stormen Bodil. 

Vi sang, spiste den gode mad, hyggede os med pakkespil og Finn 
underholdt med et par viser. Vi sluttede af med kaffe, småkager, godter 
og en sang. Fra vinduerne kunne vi se, at Bodil var på vej, så det var på 
tide at takke af. 

Tak til Margit for en dejlig juleafslutning og godt nytår til alle i Gildet. 

Jytte  

Kirketuren - 8. dec. 2013 

Vi var ca. 25 gildebrødre der var 
mødt op i Nygaards Kirken i 
Brøndby Nord. Nygårdskirken er 
opført i 1966. Kirken fungerede som 
annekskirke i Brøndbyøster Sogn 
indtil 1979, hvor kirken blev 
sognekirke i det nyoprettede Nygård 
Sogn.  

Temaet i prædiken var noget om ikke at lade sig stresse op mod jul 
fordi man syntes, at man skal nå så forfærdelig mange ting forinden, så 
man slet ikke er i stand til at nyde julen på en afslappet måde. 

Se prædiken her https://nygaard.kw01.net/prdiken_2.html 

Efter prædiken fik vi en introduktion til kirkens historie og om dens 
funktion. Der er faktisk rigtig mange aktiviteter omkring kirken, se 
linket https://nygaard.kw01.net/ 

Derefter drog vi til Rødovregaard og holdt julestue. Vi spiste vores 
medbragte mad. Der blev læst julehistorie. Brændt en papirserviet med 
næsten meterhøje flammer.  

Opgave var der også. Delt op i tre hold, blev vi sat til at digte et vers 
over melodien ”i en kælder sort som kul.” Ved afsyngningen viste der 
sig flere gode digtertalenter - ganske flot. 
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Leder fortsat: 

Vi skal gøre en indsats for at få de spejderledere, som vi møder ved 
løbet i Brøndbyskoven og ved vores fødselsdagsfest, ind i Gilde-
sammenhæng. 

Vi skal ikke bare sige, at det har vi prøvet før uden resultat. Lad os 
viske tavlen ren. Kom med ideer uden fordom, så kan vi diskutere dem 
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Gruppe 6 - JuleGruppeMøde 7. dec. hos Bente 
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