
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

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 Marts-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Marts-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 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 3031 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 Februar
Nr. 2 2014

Det går mod lysere tider
Tolv Sønner Aaret har; pas paa,
Saa skal I deres Skudsmaal faae.

Den første Søn er Januar,
Stor Trang til Vintertøi han har.

Hans Broder, Februar ved Navn,
„Slaaer Katten af“ hver Fastelavn.
Men Marts det er et lille Smøl,
Han vælter sig i Regn og Søl.

En evig Feber har April,
Han skjærer Ansigt, det er Smiil.

Men Mai, hans Rygte det er godt,
I Smug han lastes dog saa smaat.

Høit raaber Juni: „Godtfolk kom,
Kjør med i Skoven, see Jer om!

H.C Andersen 1854

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Karen Jensen har fået ny
e-mail adresse

karen-jensen@dukamail.dk



50 års
jubilæum

Den 12. februar har Jytte
Møller 50 års jubilæum som
medlem af VestVoldGildet.
Jytte har været medlem
næsten lige fra Gildets start.
STORT til lykke til Jytte.

Jytte ses her læse op ved gildets
50-års jubilæum
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Kære Gildebrødre

Tusind tak for den smukke buket jeg modtog i anledning af min
75 års fødselsdag d. 24. dec. 2013.

Også tak til gruppe 1 for
flaskerne.

Mange hilsner fra Sine

Kære Gildebrødre
Det blev en rigtig god dag. Tak til alle gildebrødre der kom
formiddag og eftermiddag for at fejre mig på min 80 års
fødselsdag.  Selv om jeg ikke havde opført mig pænt – det
regnede jo hele dagen.

TAK for alle gaverne Knud
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ForårsFesten - 8. februar

Kom til Italiensk aften
I bestemmer selv, hvordan I ser Italienske ud, husk bare det gode
humør!  I får en dejlig Italiensk menu og hyggeligt samvær. Hver gruppe
bedes synge en italiensk sang. På gensyn d. 08.02.2014. kl.18.00 på
Rødovregård. Tilmelding gruppevis senest d. 03.02.2014 til Bodil.
Tlf. 38 60 97 82 eller bodilk@Outlook.dk) Pris: 75kr.
Venlig hilsen Festlauget
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GILDETING Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 19:00
i Havestuen på Rødovregård

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Gildemesterens beretning
4. Gruppeledernes beretninger
5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger
6. Behandling af indkomne forslag
7. Skatmesteren fremlægger de reviderede

regnskaber for 1.1.2013 til 31.12.2013 og fremlægger
budget for det kommende år 1.1.2015 til 31.12.2015
herunder fastsættelse af gildeskat.

8. Valg
a)  gildemester
b)  gildekansler
c)  gildeskatmester

9. Valg
a)  3 suppleanter til gildeledelsen
b)  Gildets uddannnelsesmedarbejder (GU)
c)  Gildets internationale medarbejder (GIM)
d)  Herolder
e)  2 revisorer og 2 suppleanter for disse

10. Eventuelt
Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetinget,
skal være gildemesteren i hænde senest en måned før gildetingets
afholdelse.

Med venlig gildehilsen
Nils Krogh (GK)
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Invitation til

Distriktsgildehal

Mandag den 24. februar 2014
i Rønnevang kirke, Taastrup Hovedgade 150

2630 Taastrup

Forhal kl. 18:30 Gildehal kl. 19:00

Efter gildehallen vil
Kommandørkaptajn og gildebror Per Mikkelsen
holde et spændende foredrag med overskriften

”Mit liv i søværnet!”

Der vil ligeledes blive serveret et let traktement.
Prisen for dette arrangement er:

65,00 kr. pr..
Gilde- og gruppevis bindende tilmelding

senest den 17. februar til

Jackie 43 54 61 77 mail: jackie@youmail.dk eller

Gunnar Kjær 43 99 80 98 mail: igkjaer@privat.dk

m.g.h. Distriktsgildeledelsen6



I-Dag
LØRDAG DEN 15. MARTS 2014
Afholdes der I DAG i Gildehuset,
Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde.

Vi starter med kaffe/te og rundstykker kl. 9-9.30

Herefter vil
Thomas Ravn-Pedersen
holde foredrag om
”Verdens bedste nyheder”

http://verdensbedstenyheder.dk/news/zambias-born-laerer-mens-de-leger/

ca. kl. 12 - kl.13 frokost

Herefter foredrag ved
Pastor Degn Bjerrum,
som fortæller om Amis folket i USA

Vi regner med at slutte ved 16-tiden

Hele arrangementet koster
110,00 kr. pr. person inkl. drikkevarer: Vin, øl eller vand

Bindende tilmelding senest den 03. marts 2014 til:
GU Birthe Sander tlf. 43 96 69 80 eller 60 80 37 95
E-mail: birthesander@gmail.com eller til
DUS. Bo Ivert Andersen: bo@clir.dk mobil 23 30 22 05
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Gruppe 1 - GruppeMøde 14.01. hos Nils

Vi (Lilli, Sine, Birgitte, Nils) mødtes hos undertegnede en mørk og
sludfyldt vinteraften. Annie og Knud har valgt, at holde pause nogle
måneder på grund af begrænset mulighed for at komme omkring. Vi
startede med at synge ’Spurven sidder stum …’.  Vi talte lidt om
Gildetinget, som gruppen står for. Så fik vi lidt at spise og derefter kaffe.
Herunder drøftede vi, hvordan gruppen skulle angribe arbejdet i
fremtiden.

Det var Birgittes tur til at underholde. Hun havde
valgt Sjælland, som er Danmarks største ø (når
man ikke regner Grønland med) – og i øvrigt
Verdens 95. største ø. Den er 7.031 km2 stor og
har 2,2 mio. indbyggere, der fortrinsvis bor i
Hovedstadsområdet. Efter at have hørt lidt mere
om hele Sjælland gik Birgitte over til, at fortælle

om hendes barndomsegn Stevns - den østlige ’næse’ på Sjælland.
Stevns har på mange måder været en ’vild’ egn – bare tænk på
Elverkongen og Gøngehøvdingen. Men også et forsvarspunkt mod
fjender fra øst og syd. Stevns er også der, hvor man ser Danmarks
geologiske fortid i Klinten. Man kan også se et nyt koldkrigsmuseum i
det tidligere Stevnsfort, som ligger godt gemt under jorden og med
udgang(e) igennem klinten til Østersøen.

Birgitte anbefalede os, at tage på tur langs klinten, se på Gjorslev Slot
og evt. besøge Bøgeskovens Traktørsted (åbent fra påske af).

Vi sluttede med at synge ’Nu er jord og himmel stille’
Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 14. januar hos Jens

Vi mødtes kl.18, desværre måtte vi undvære Anette, hun havde meldt
afbud grundet sygdom, hun har været indlagt på hospitalet. Vi startede
med at få noget godt at spise, efterfulgt af kaffe med kager til.

Derefter kom Jens med et indlæg om
håndværkere i Vikingetiden. Der kan
nævnes grovsmede, tømrere, træskærere
og flere andre.

Håndværksmæssig kunnen gik i arv fra
mester til lærlinge og svende.

Krigsførelse medvirkede dengang som nu
til udvikling af bedre våben. Ud over ædle
metaller var en af datidens vigtigste
handelsobjekter: TRÆLLE/SLAVER.

Da Jens var færdig med indlægget, satte vi os til at se EM i håndbold,
kampen mellem Østrig og Danmark, som Danmark heldigvis vandt. En
interessant kamp. Peter
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Gruppe 4 - GruppeMøde 15.01 hos Jytte og Bjarne

Vi begyndte årets første gruppemøde med et glas champagne og
ønskede hinanden gode ønsker for det nye år.

Jytte havde opgaven med at fremlægge aftenens emne - det kommer
nogenlunde her; "Hvad får to nogenlunde normale mennesker til at rejse
om på den anden side af jorden på en ca. 11 timers lang flyvetur ?

Rejselyst - at møde en anden kultur og et varmere klima. Bliver mødt i
lufthavnen af en lokal guide, der med et skilt "Mr. and Mrs. Wichmann"
signalerer, at vi skal henvende os til ham.

Han spørger, hvad vi har lyst til
at se, og vi var enige om, at det
skulle være et lokalt hospital.
Her lå patienterne på 8-10
sengs stuer og en sygeplejerske
overvågede alle. Udenfor lå
eller sad familierne og sørgede
for mad til deres pårørende.

Der var både blodbank og røntgenafdeling, men langt under vores
standard.

Vi boede på et resort i en lille hytte m/stråtag lige ved stranden og havde
en dejlig udsigt over Adaman-havet, mens vi nød den velsmagende mad.

I en lille kiosk sad ejerens søn med et brætspil, og jeg fik lov til at spille
med. Vi blev gode venner, og han tilbød at køre ture for os i området.
Han var utrolig venlig og påpasselig med at Mr. Wichmann ikke kom
for nær til en stenet kløft. Fru Wichmann måtte klare sig selv!

I et bjergrigt område boede en gruppe munke. Hver munk havde så
meget plads, at han kunne ligge ned og var afskærmet med deres
karakteristiske orange stykker stof. Det var ydmygt at være så tæt på
deres private enemærker. Det er en stor oplevelse at opleve Thailand,
hvor alt er så meget anderledes end i Danmark.

Og så var der kaffe med det hele! Karen
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Gruppe 5 - GruppeMøde 14. januar hos Lone

Mødet blev holdt hos Lone som bød på forloren hare, desværre var Jytte
M. stadig syg, men vi håber snart hun kommer med på banen. Snakken
gik som sædvanlig, lige fra lammekøller, grantræer, sommerhus, møbler
osv. og efter at have fået ørenlyd gik vi over til vor lille dagsorden m.h.t.
pengekasse, siden sidst, nytårsgildehal, tur i naturen og forårsfest, og her
fik Bodil straks tilmeldingerne, og vi fandt en sang til denne aften også,
så m.h.t. donation, juemærkehjemmet blev vi enige om fra vores gruppe,
og efter at Ole (Lones mand) havde kopieret sangen fik vi lige øvet den
inden Birthe gik over til aftenens emne: Peter den Store af Rusland, og
Katharina 2 af Rusland, to mega store emner.

Peter den Store: eller Peter Aleksejevitj født 9 juni 1672 i Moskva, død
8 feb. 1725 var zar, han var måske Ruslands betydeligste zar, og hans
regering dannede et stort skel i landets historie fra et isoleret og
tilbagestående østeuropæisk stat til reformpræget stormagt med
vesteuropæisk indflydelse. Han syntes at have været en blanding af
brutal og jovial og livsglad reformator, primitiv, drikfældig, men meget
interesseret i teknik og praktiske opgaver, ukonventionel og folkelig,
men samtidig enevoldshersker, der ville kontrollere alt, men hans måde
at styre landet på blev begyndelsen til et nyere tids Rusland. Peter den
Store 1 var zar og siden kejser af Rusland fra 1682-1725 i tiden op til
1696 regerede han med sin halv broder Ivan d.5. Flere krige blev det
også til. Først krigen mod Tyrkiet for at opnå adgang til Sortehavet, så
krigen med Sverige for at opnå adgang til Østersøens havne.

Katharina 2. af Rusland
født: 21 april 1729. Død: 6 nov. 1796.

Hun regerede klogt og handlekraftigt, inspireret
af oplysningstidens ideer gennemførte hun
reformer inde for statsforvaltningen, rets-
væsenet og især inden for uddannelsessystemet,
og grundlagde flere universiteter med til-
hørende biblioteker. Hun høstede store triumfer
og det russiske imperium blev væsentlig
udvidet i hendes regeringstid.

Jørgen
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NytårsGildeHal - 11. januar 2014
Vi mødtes på Rødovregård og efter en velkomstdrik gik vi ind til
gildehal, hvor vi startede med et minuts stilhed for at mindes Inger, og
hvor Jens Foghmar blev optaget som Væbner.

Efter Gildehal gik vi ind til pænt pyntede
borde og en buffet med masser af lækker
mad og senere fik vi hjemmelavet æblekage
- både med og uden spiritus i.

Der var en konkurrence med 10 forskellige
spørgsmål, men ingen havde alle rigtige.
Tove, Else M. og Bodil havde 9 rigtige, så
for at finde en vinder måtte der tillægs-
spørgsmål til, og her kom Bodil nærmest det
rigtige årstal.

Else Madsen og Birthe Anker holdt taler og ønskede Jens tillykke med,
at han nu havde aflagt Væbnerløfte.

Vi sang alle seks sange i det omdelte sanghæfte med mere eller mindre
succes, fordi der ikke rigtig var en ”forsanger”.
Efter kaffe, hjemmebagte småkager og
hyggesnak sang vi broderkæde og
sluttede den dejlige aften.

Vi hjalp hinanden med at rydde op.
Preben legede jeg gemmer mig.

Tak til gruppe 5
for et godt arrangement.

Birthe Sander
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Krøniken
er nu lagt på
hjemmesiden
Krøniken, der kom til 50-års
jubilæet, er nu lagt på hjemme-
siden. Du kan finde den under
fanen for Voldstafetten – den
ligger sidst.

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