
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Søn. 04. Maj Ulveløb
Fre. 16. Maj Loppemarked
Tirs. 20. Maj Tur i naturen
Tirs. 27. Maj Gilderådsmøde
Ons. 11. Juni FriLuftsGildeHal

HUSK LoppeMarkedet
St. Bededag 16. maj

Husk det nu

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 Juni-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Maj. kl. 18

Lederen i April-nummeret skrives venligst af gruppe 5
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: Bjarne Wichmann Mørkhøjvej 132 st.C 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 Maj
Nr. 5 2014

Nu står sommeren for døren
Vi er midt i foråret, og sommeren står for døren. Vi
er ved at finde sommertøjet frem. Sommerferien er
sikker bestilt, eller skal vi holde ferie i Danmark?
Ja, hvorfor ikke holde ferie i Danmark?

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Anette Bredekjær
har fået ny mailadresse
skrappeannette@gmail.com



Lederen fortsat:
Der er mange skønne steder for at nævne f.eks. Midtjylland. Der er også
de mange øsamfund rundt omkring i Danmark. Der er 1419 øer, heraf
443 navngivne så der skulle være nok at besøge.
Vi er jo så heldige, at vi har et land, hvor der er mange smukke steder.
Ikke fordi jeg ikke forstår, at det at rejse ud kan være spændende, og jeg
gør det også gerne selv.
Når jeg kommer ”hjem” er der mange ting, som jeg opdager, jeg har
savnet. Det kan være skiftende vejr. Særligt, om foråret når det hele står
og lige er sprunget ud i sin sprøde lysegrønne farve, eller det kan være
det at være sammen med de mennesker, som jeg kender og holder af.
Men når nu det er sagt, så kan det gøre mig rigtig trist, når jeg går en tur
i naturen og ser, hvordan vi mishandler den ved at smide affald rundt
omkring, det er alt lige fra køkken-, bygge- og betonaffald, filte fra
cigaretter, jeg er selv ryger, men smider ikke filterne, men finder en
skraldespand. Vi skal værne om naturen, som er noget af det bedste vi
har, så vi har noget at give tilbage til vore børnebørn, og dem der
kommer efter os. Så lad os sammen gøre, hvad vi kan for at værne om
naturen.

Bjarne

Birthe Anker
bliver 80 år d. 12. maj.
Vi er ikke er hjemme på dagen.
Det er en skam, hvis der evt. skulle gå nogle
gildebrødre forgæves.
De bedste gildehilsner til alle
Birthe Anker
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Tur i Naturen, Gildets egen - 20. maj 2014

Tirsdag d. 20 maj tager vi en tur til spejder- og lejrskolecentret
NÆSBYCENTRET.
Vi tager bussen klokken: 18.00 fra Viften ved Rødovre rådhus, med
hjemkomst klokken ca. 22.15.
Du/I tager selv madpakke med, vi sørger for øl og vand, og lidt senere
kaffe / the og hjemmebagt kage til lejrbålet, hvis vejret er med os.
Prisen for al den herlighed er blot: 25,00 kroner pr. næse.
NB: husk tøj efter vejrliget.
Tilmelding til Jørgen på telefon:
43 45 34 01, senest tirsdag d. 13 maj gruppevis.
På gensyn til en hyggelig aften.
Med de bedste gildehilsener fra gruppe 5.

Jørgen

http://www.naesbycentret.dk/
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Roskilde-Hedebo Distriktsgilde

Indkaldelse til Distriktsgildeting
mandag den 12. maj 2014

Kl. 18:30, Taastrup Kulturcenter, Poppel alle 12, 2730 Taastrup

1. Valg af dirigent og protokolfører/referent.

2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Distriktsgildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til
budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Beretning og reviderede regnskaber for de under distriktet hørende udvalg.

6. a. Valg af DGM  (villig til genvalg)

b. Valg af DGK (nyvalg)

c. Valg af DGS (nyvalg)

d. Valg af international sekretær (DIS (nyvalg)

e. Valg af uddannelsessekretær (DUS) (villig til genvalg)

7. a. Valg af suppleant for DGM (villig til genvalg)

b. Valg af suppleant for DGK (villig til genvalg)

c. Valg af suppleant for DGS (nyvalg)

8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (villige til genvalg)

9. Valg af medlemmer til eventuelle udvalg

a. Valg til musikarrangør genvalg (villig til genvalg)

b. Valg til ridderudvalget (villige til genvalg)

c. Valg til naturlaug (2 villige til genvalg, (2 nyvalg)

d. Valg til ØstEuropaProjektet (villig til genvalg)

10. Evt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte beretninger fra gilderne.

OBS!!!. Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildeting skal være indsendt
inden den 15. april 2014 til Distriktsgildemesteren.
Distriktsgildeledelsen, 1.april 2014
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Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Friluftsgildehal i Hedeland
Onsdag den 11. juni 2014, Kl. 18:00

Ved NATURHYTTEN, Herredsfogedvej 25, Hedeland,
4000 Roskilde, se Kraks kort, kort 163
Først vil der være fælles spisning, hvor der vil blive serveret
forloren skildpadde med brød og sherry, inkl. øl eller vand.

Gildehal kl. 19:30
Efter gildehallen

serveres der kaffe med
tilbehør.

Claudio Pannicelli CKA Consult ivs vil fortælle om Hedeland
fra start til i dag.
Af hensyn til arrangementet er der bindende tilmelding
senest den 6. juni 2014, evt. afbud senest 2 dage før
arrangementet til:
Nils Krogh, Vestvold-gildet, tlf. 2275 1435 eller e-mail
krogh@musling.dk

Vel mødt, vi håber på godt vejr.
Distriktsgildeledelsen
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Sct. Georgs Gildehal - 26. april 2014
Referat af Ulla
27 festklædte gæster og gildebrødre var mødt til Sct. Georgs Gildehal,
for at høre Sct. Georgs budskabet. Det var Bodils sidste Gildehal (for
denne gang), vi skulle have ny Gildemester ”Bjarne”.
Til denne gildehal havde vi to jubilarer Jytte Møller havde været
Gildebror i 50 år og Jytte Ulstrup i 25 år. Distriktgildemesteren, Margit
Folman gav Jytte Møller 50 års nålen på vegne af Landsgildeledelsen.
Vores Gildemester Bodil gav Jytte Ulstrup 25 års nålen.
I forlængelse af vore gildebrødres jubilæum, holdt Bodil gildemestertale
over ordet ”trofasthed” en fin gildemestertale. Bodil læste Sct. Georg
budskabet, og vi bekræftede alle vort gildeløfte. Derefter blev Bjarne
indsat som ny Gildemester. Et nyt gildeår begynder.

Mettes småkager

Eftergildehallen stod Gr. 6 og hjælpere for.
Et fint traktement tre retters menu afsluttet med
kaffe og Mettes småkager.
Indimellem blev der holdt taler for jubilarerne
og for vor afgående gildemester og vores
nytiltrådte Gildemester, Bjarne.

Vi sang efter et flot sangblad. Efter middagen havde vi to konkurrencer
lavet af Leo. Første var om vores viden angående Påske.
Da der var tre borde, som havde samme point, skulle det afgøres med
Hulahop. Bodil, Lone og Ulla konkurrerede, Ulla vandt. Bagefter blev
vores viden om Brøndby og lidt om Rødovre afprøvet, vi må vist alle
hjem og læse lidt om vores kommuner.
Bagefter konkurrerede Leo og Ulla i Hulahop, det var vist uafgjort. 100
omdrejninger blev nået af hver.
Vi afsluttede med at synge Nu flyver mørkes fugle ud, og derefter
dannede vi broderkæder.
Dejlig Sct. Georgs Gildehal.
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Her ses distriktsgildemesteren og 50-års-jubilaren

Der trækkes lod om en uges lån af sommerhus. Det blev Birgitte der vandt.
Bemærk HulaHopRingen i baggrunden.
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Gruppe 1 - GruppeMøde 8. april hos Sine og Poul

Vi mødtes atter hos Sine og Poul og
startede med at synge Sikke mange
anemoner’. Efter lidt indledende snak
gik vi til Sines veldækkede bord bl.a.
med en meget flot tun-lagkage.
Undervejs fik vi ordnet tilmelding til
Sct. Georgs-gildehal og fik aftalt,
hvordan vi skulle arrangere vort
afslutningsmøde 6. maj. Holdes hos
Annie og Knud.

En tun lagkade, er det set før

Aftenens emne stod undertegnede for. I rækken af danske øer, havde jeg
valgt Mandø, som i areal er Danmarks 27. største ø på 7,63 km2. Det
specielle ved Mandø er naturligvis øens placering i Vadehavet.

Skiftende vandstand gør at
trafikken til øen skal ske på
bestemte tidspunkter og
allerhelst med de lokale
traktor-transporter ad
’Låningsvejen’.

(Låning = mellem to rækker faskiner fyldt med klæg eller sten). ’Ebbe-
vejen’ med kosteafmærkning må ikke benyttes af private biler.
Der bor omkring 37 mennesker fast, og kun én har arbejde uden for øen.
Til gengæld har Mandøs beboere flere jobs. Jeg oplevede, at vor
turistguide fortsatte som renovationsarbejder, efter at hun havde vist os
rundt.
I gennem tiden har Mandø været hård ramt af stormfloder, der både har
krævet menneskeliv og bygninger. Nuværende kirke er den 3. på øen. I
dag bygget på et ’værft’ (værft = kunstig bakke i marsklandet). Der
gøres en del for at indvinde nyt land ved at have ’faskiner i slikgårde’
(slik = fint ler der aflejres under ’flod’ og sætter sig fast ved ’ebbe’).
Vi sluttede med som vanligt, at synge ’Nu er jord og himmel stille’ og
siger tak til Sine og Poul for endnu en hyggelig aften.

Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 18. marts hos Annette
Kl. 1800 mødtes vi alle hos Annette, hun havde det ikke så godt, hun
havde haft et besvimelsesanfald i løbet af dagen, men alligevel havde
hun da klaret at lave mad. Vi fik Hamburgerryg med flødekartofler, som
var tilberedt med porrer, dertil en grøn salat med "mormordressing". Til
kaffen fik vi æblekage med fødeskum.
Da vi var færdig med det, orienterede Jytte om gildesager, der efter
almindelig snak om forskelligt. Da Anette ikke havde det så godt,
ryddede de tilstedeværende damer op og vaskede op.
Allerede kl. 2100 brød vi op og gik hver til sit.

Peter

HUSK LoppeMarkedet
St. Bededag 16. maj

Husk det nu
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Gruppe 2 - GruppeMøde 8. april hos Else A.

Vi mødtes hos Else kl. 1800, og vi var der hele gruppen. Vi startede med
at få noget at spise. Da vi var færdige med det, orienterede
gruppelederen Jytte om forskelligt fra gildet, og Jens fortalte om det
kommende ulveløb, som er planlagt til at foregå i Bøndbyskoven den 4.
maj.
Jens havde også et indlæg om vikingerne, og vi fik et godt indblik i, hvor
langt de virkeligt kom omkring, mod nord til Island, Grønland og endda
helt til det nuværende USA og Canada. Mod vest og syd, først og
fremmest til England og Irland. I England havde vikingerne underlagt
sig store landområder. Længere mod syd havde man også besøgt
Frankrig, og inde på Middelhavet har de også været. Mod øst kom man
via de russiske floder, det Kaspiske hav og Sortehavet til Bysanz
(Istanbul). Alt dette bekræftes af arkæologiske fund. Vikingerne var
drevne handelsfolk foruden at være krigere.
Bagefter sad vi og talte sammen en times tid om forskellige emner, og
kl 2130 sluttede vi mødet, og Annette blev kørt hjem af Birthe og Jytte,
og jeg af Else og Arne.

Peter
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Gruppe 4 - GruppeMøde 30. marts i Tivoli

Søndag d. 30. marts holdt vi vores april møde som en teatertur. Stykket
vi så, var den ”Grønne Elevator”, som spillede i Tivolis Glassal. Det var
jo et morsomt stykke, der er spillet rigtig mange gange. Stykket havde
urpremiere i USA tilbage i 1915. Det blev spillet første gang i Danmark
1920 - og siden spillet seks gange, sidst i 1996 og så nu igen i 2014.

Da stykket var slut, gik vi gennem
Tivoli og over til Axelborg. Der er
der en nyåbnet Cafe Vivaldi, hvor
vi fik lidt at spise og fik snakket
lidt om gildet og om vores næste
møde, som er d. 7. maj.

Margit

12



Gruppe 5 - GruppeMøde 8. april hos Bodil
Denne aften mødtes gruppen hos Bodil. Desværre måtte vi stadig
undvære Jytte.
Vi startede sædvanen tro mødet med at indtage Bodils kulinariske ret,
alt imedens vi lige ordnede verdenssituationen. Herefter planlagde vi de
sidste detaljer for Gildets forårstur.
Vi diskutere også, hvor få deltagere i miniløbet der måtte være, før vi
aflyste arrangementet, der var en vis uenighed, og det bliver taget op på
et senere møde. Vores afslutning i maj var sat til fredag, den blev flyttet
til dagen tidligere, altså torsdag.
Og så til aftenens emne som Bodil skulle tage sig af.
Vi var nået frem til den 25. dec., hvor Mikhail
Gorbatjov træder tilbage, og frem til vore dage.
Men først gav Bodil os lidt om Rusland. Den
russiske føderation er opdelt i 85 føderale enheder,
og 21 af dem er kategoriseret som republikker.
Republikker har ret til at udforme deres egen
forfatning og vælge et eller flere officielle sprog.
En republik er ledet af en præsident. Ved Gorbatjovs tilbagetræden
ophører Sovjetunionen med at eksistere.
I 1990 blev Boris Jeltsin valgt til præsident for RSFSR med 57 pct. af
stemmerne, og det er da også denne, der er med til at få Sovjetunionen
til at bryde sammen.

I 1999 træder Jeltsin uventet
tilbage til fordel for Vladimir
Putin, som fortsætter i embedet til
2008, hvor Dmitri Medvedev blev
valgt præsident.
I tiden fra Boris Jeltsin og frem til

i dag er der mange forsøg på at oprette selvstændige stater, men hver
gang bliver oprøret slået hårdt tilbage. Bodils indlæg var meget længere,
og fyldt med årstal og desuden mærkelige navne, der ikke er til at udtale.
http://www.ruslandsinfo.dk/praesident.html Kurt
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Gruppe 6 - GruppeMøde 14. april hos Vibeke
Det er gruppe 6, der skal arrangere den kommende Sct.GeorgGildehal,
så derfor gik aftenen med at planlægge til mindste detalje.
Da der endnu er et loft over deltagerbetalingen til arrangementer på 75
kr., var vi tvunget til at gå ind i et projekt om at lave maden selv. Da vi
syntes det er en voldsom sag, havde vi ønsket hjælp fra andre uden for
gruppen. Et par stykker blev spurgt, men måtte sige fra af forskellige
årsager.

Mette blev 96 år d. 8. april. Leo gik på kaffe- og småkage besøg. En
anden gildebroder var også på besøg. Det var Lilli, og da hun hørte, at
vi havde brug for hjælp, meldte hun straks, at Birgitte og hun selv gerne
ville hjælpe deres gamle gruppe. Derfor var Lilli og Birgitte med til
mødet hos Vibeke. Det var således den gamle gruppe 6, der næsten var
samlet. Det var rigtig hyggeligt.
Vor nye veninde Lisa kan ikke komme til gildehallen, men har tilbudt at
lave forretten og lave tunmus, det er rigtig dejligt og et godt træk – stor
TAK til Lisa. Også tak til Lilli og Birgitte.
Vi ser frem til vedtagelse af en forøgelse af deltagerbetalingen, så det er
muligt at købe mad helt eller delvis ude fra.
Vibeke serverede et godt pålægs- og ostebord, og vi fik sunget et par
sange.
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http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/
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52. årgang Maj
Nr. 5 2014

Nu står sommeren for døren
Vi er midt i foråret, og sommeren står for døren. Vi
er ved at finde sommertøjet frem. Sommerferien er
sikker bestilt, eller skal vi holde ferie i Danmark?
Ja, hvorfor ikke holde ferie i Danmark?

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Anette Bredekjær
har fået ny mailadresse
skrappeannette@gmail.com
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