Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs.
Tirs.
Tirs.
Lør.
Tirs.
Tirs
Søn.
Ons.
Lør.
Tirs.

02. sept.
07. okt.
14. okt.
25. okt.
28. okt.
11. nov.
07. dec.
xx. dec.
10. jan.
20. jan.

GildeFødselsdag, festlauget
MixMøde, alle
OktoberGildeHal, Gr. 5
Ferllowshipday, Distriktet
Gilderådsmøde
Novembermøde, Gr. 2
Kirketur / julemøde, Gr. 6
Fredslys, Kurt
Nytårsgildehal,
Husk
GildeRådsmøde
OktobergildeHallen 14. okt.

Indbydelse kommer i næste
Voldstafet. Hilsen gruppe 5

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 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: Bjarne Wichmann
Gildekansler: Nils Krogh
Gildeskatm.: Lilli Guldmann

Mørkhøjvej 132 st.C
Dianavej 26
Lindestien 28

2860 Søborg
2610 Rødovre
2605 Brøndby

48 41 25 96
22 75 14 35
36 47 27 70

Redaktør:
Leo Hansen
Færdiggørelse Karen Jensen
Distribution: Nils Krogh

Hyldeager 16
2605 Brøndby
Rødovre Parkvej 3031 2610 Rødovre
Dianavej 26
2610 Rødovre

36 75 18 89
36 70 42 26
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
Nr. 7, 8, 9

Sept.
2014

Optimistisk og livsbekræftende
hvor efteråret kommer nærmere:
Høstgul
smiler naturen
klædt i sin rolige
mørkegrønne kappe.
Hist og her stikker
lysere nuancer frem
i kåde farvespræl.
Visne strå i buketten,
en lidt vemodig, træt tone
på paletten
må sætte sit præg
på den varme fylde,
den lune og milde luft.
Det mørkner,
lyset vil spare sine kræfter,
gemme sig i sit hi.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Leder fortsat:

Men smilet lyser stadig stærkt
i sit sensommer skær
af dyb fredfyldt lykke.
Himlen veksler i humør,
skyer hvirvler rundt i dans som kjole-skørter.
Høstgule dage fejrer livet inden aften.
I et lykkeligt smilende sensommer skær.

Skrevet af: Anni Birgit Sørensen
Publiceret på: www.fyldepennen.dk
Glæder mig til vi alle ses efter en dejlig sommer.

Sine

siger

Kurt

siger:

Preben Sørensen

Tusind tak for blomster og deltagelse ved Poul´s bisættelse d. 27. maj
Mange hilsner Sine

En stor tak til alle gildebrødre for gaver, breve og
venlige hilsener til min 75 års fødselsdag, tak for mange
pæne ord, de glædede mig meget, og tak til alle, der kom
forbi på selve dagen, det var dejligt, at se jer.
(redaktøren undskylder, at Kurts tak først kommer i bladet nu. Det skulle
være bragt i juni-nummeret, men redaktøren havde sjusk med sine mails.)

Margit Jensen

har

85-års fødselsdag onsdag d. 3. sept. 2014.
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Fødselsdagsfesten - tirsdag d 2. sept. 2014
Det er, som bekendt for enhver, en
årlig tilbagevendende begivenhed, at
man bliver - år for år - et år ældre.
I anledning af Vestvoldgildets 51 års
fødselsdag, har vi hermed fornøjelsen
at indbyde jer til vores fødselsdagsfest, som vi også i år vil fejre med vore
gæster, fordi vi godt kan lide at feste,
når der er en anledning.
Det siges med rette ude i byen - at et
liv uden fester, er som en landevej
uden kroer.
Vi vil også i år uddele ”milde gaver”
til værdigt trængende.
Festen afholdes på Rødovregård
tirs.d. 2.sept. kl.19.00 til 21.30.

Traktementet består af en dejlig buffet + vin, øl eller vand, og vi runder
med en kop kaffe.
Pris: Alt dette for kun 40 kr.
Tilmelding gruppevis senest fredag d .29. august til
Bodil på tlf: 38 60 97 82
På festlaugets vegne.

Bodil
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Fødselsdagspris 2014

Den 5. august kørte Bjarne og jeg til Julemærkehjemmet i Skælskør for
at møde forstanderen Henrik Bøtkjær.
Vi har jo besluttet at vores Fødselsdagspris for 2014 skal gå til et
Julemærkehjem, og derfor tog vi ned for ved selvsyn at se på det
pågældende Julemærkehjem.
Vi blev mødt af forstanderen Henrik Bøtkjær, som serverede
morgenkaffe, og vi fortalte ham lidt om Vestvold-Gildet, og om hvordan
vi skaffer penge til donationer. Vi gav ham et eksemplar af vores
Krønikken, så han kunne få et indtryk af, hvem vi er. Henrik Bøtkjær
fortalte derefter om tankerne bag Julemærkehjemmene og om hvilken
aldersgruppe de har i Skælskør, det er børn i alderen 12-15 år. Han
fortalte os lidt om de økonomiske udfordringer de havde, blandt andet
giver salg af julemærkerne nu kun 37 pct. af indtægterne, og Julemærkehjemmene er derfor meget afhængige af donationer. Henrik
Bøtkjær brugte lejligheden til at opfordre os til at bruge Julemærker.
Vi gjorde kraftigt opmærksom på, at vores donation ikke må indgå i
driften, men til noget som børnene kan have fornøjelse af.
Vi blev derefter vist rundt på hjemmet, der var bygget til formålet, og
både opholdsrum værelser og ude områderne var rigtig gode. Mens vi
gik rundt, spurgte vi forstanderen, om han havde nogle ønsker, og han
fortalte, at det kom an på, hvor stort beløbet var. Vi afslørede så
størrelsen på 25.000 kr., og det var vidst noget mere, end han havde
regnet med. Han udbad sig derfor tid til at fremkomme med ønsker.
Ved vores besøg fik vi et eksemplar af Julemærket til gavn for børn.
Bogen, som er en spændende historie om julemærket gennem tiden,
befinder sig i øjeblikket hos mig, men kan lånes af alle.
Efter et besøg på godt en time forlod vi igen Julemærkehjemmet i
Skælskør.
Kurt
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Roskilde-Hedebo Naturlaug - Efterår 2014

Tur 4. Går til Vaserne - Frederikslund Skov ved Holte
Fredag den 26. september fra kl. 11:00 - ca. kl. 15:00.
Vandreturen i Vaserne, langs Furesø og gennem Frederikslund Skov
hører til blandt de smukkeste i Københavns nordegn. Fra Christian
Winthers Sti har vi en flot udsigt ud over Furesøs nordøstlige del – Store
Kalv. Fra søen bevæger vi os ind i Vasernes næsten mangroveagtige
sump med et rigt plante- og fugleliv, for til sidst at vandre under høje
bøgetræer.
Ordet Vase betyder en vej bygget af grene over et sumpet område. Her
dækker navnet Vaserne over 86 hektar rørskov, ellesump, pilekrat,
vandfyldte tørvegrave, gammel løvskov og enge nord for Store Kalv i
Furesø. En mosaik af forskellige naturtyper, som giver gode levevilkår
for et rigt fugle-og planteliv.
Påklædning efter vejret. Medbring madpakke og drikke.
Vi mødes på parkeringspladsen ved
Holte Roklub, Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte.
Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39
e-mail: mh.nedergaard@paradis.dk
Senest torsdag den 25.september.
Kan kontaktes på mob. 21 20 72 74 om fredagen.
http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/
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Gruppe 2 - GruppeTur til

Landbomuseet Lundekrog i Lille Skensved
Kl. 1015 kom Else og
Arne og hentede Jytte
og mig, og vi kørte med
dem til Lundekrog. Da
vi kom der til, var de
øvrige deltagere: Jens,
Else A., Annette og
Birthe ankommet i
Jens’s bil. Vi brugte de
første ca. 1½ time på at
gå rundt og se på de
udstillede ting.
De havde mange ting,
som vi tydeligt husker
fra vor barndom.
Ved 1230-tiden spiste
vi frokost. Vi sad
udendørs i solskinnet
på gårdspladsen og
spiste vores medbragte madpakker og
talte om de kommende
arrangementer,
hvoraf vi selv står for
novembermødet.
Da vi var færdige med det, gik nogle af os rundt og studerede de
udstillede genstande nærmere.
Kl. ca. 1530 kørte vi hjemad. Vi syntes alle, at det havde været en god
og dejlig dag.
Yderligere oplysninger om Lundekrog kan findes på:
www.Lundekrog.net
Peter
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DistriktsFriluftsGildehal
i Hedeland 11. juni 2014
Referat
Det havde regnet det meste af dagen, men som bestilt skinnede solen fra
en skyfri himmel, da vi mødtes ved Naturhytten i Hedeland.
Efter den traditionelle forloren skildpadde med æg, sherry og brød, der
blev serveret af Vestvold Gildet, gik vi udenfor til frilufts-gildehallen.
Bålet var tændt, og der blev sunget flere bålsange.

I sin gildemestertale kom Margit Fohlmann ind på det dejlige
naturområde, vi befinder os i, samt forskellen på by- og natur-mennesker. Kom lidt rundt om EU parlamentet, hvor der tales meget om miljø.
Danmark ændrer hele tiden karakter.
Vi ser ikke så mange køer på markerne mere, men på dyrkuet i Roskilde
kunne man opleve, hvordan en tyr blev vasket, børstet og kæmmet, så
den kunne fremvises fra sin bedste side. Sommeren står for døren, tiden
hvor vi kan opleve de dejlige frilufts-gildehaller.
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Bjarne Wichmann, gildemester i
Vestvold, holdt 5 min’s Sct. Georg om,
hvorfor han blev gildebror - først i 10.
København, dernæst 2. Skanderborg
og endelig i Vestvold.
Det er sammenhold - spejdere og mødet med andre mennesker, der tæller.
Arne Bjerager - ny kansler. Søren
Højgaard - ny skatmester samt
Ingeborg Olsen - ny DIS blev kaldt op
foran højsædet. Skiftede plads med
Elna Braüner Adamsen og Arne
Lærkeborg.
Søren Højgaard - ny DGS - læste gildeloven.

9

Efter gildehallen trak vi indenfor og
Claudio Pannicelli fortalte med
begejstring om Hedeland fra start og
til i dag. Han er født i Rom og
uddannet der som ingeniør. Kom
som 25 årig til Danmark. Hedeland
er et stort natur- og friluftsområde
med et særpræget og spændende
landskab. 100 års grusgravning har
vendt op og ned på den oprindelige
flade moræneslette.
Fra 1977 blev der indført pligt til at
efterbehandle de tømte grusgrave.
Derved blev der genskabt et samlet
naturpræget fritidsområde.
Med sine mange anlæg giver Hedeland mulighed for forskellige klubber
og foreninger såsom ski- og kælkebakke, ridebaner, golfbane, fiskesøer,
veterantog-bane, mini-jernbane, spejderhytter og meget mere.
Hedeland er et offentligt selskab ejet af de tre kommuner: Greve,
Roskilde og Høje Taastrup.
Hedeland er under stadig udvikling, og efterhånden som de enkelte
grave bliver tømt for grus, forsøges grusgravsarealerne erhvervet af I/S
Hedeland.
Der findes et område med alle de træer, der gror i Norden. Andre
områder er tilsået med vilde blomster, hvorfra man opsamler frøene.
Vor foredragsholder blev takket for det spændende foredrag, hvorefter
Arne Bjerager, Arne Lærkeborg, Margit og Elna takkede hinanden for
godt samarbejde og Ingeborg - ny DIS - ønskedes god vind.
Vi sluttede med både: ”Ja, vi er danske spejdere” og ”Nu er jord og
himmel stille”.
Referent: Ingeborg Olsen DIS
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Roskilde-Hedebo
Distriktsgilde
indbyder til

Fellowshipday 2014
Lørdag 25. oktober
på
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Birgit Riemer og Gunnar Hauerberg
vil fortælle om:
Internationale oplevelser - som gildebrødre
Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 1600
til spisning, foredrag, hyggeligt samvær,
og vi slutter dagen med gildehal.
Pris 85 kr. incl. drikkevarer.
Bindende tilmelding med navn/gilde senest 17. oktober
til GIM i eget gilde eller
Ingeborg Olsen 43 45 07 08
ingeborg.olsen@fasttvnet.dk

.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs.
Tirs.
Tirs.
Lør.
Tirs.
Tirs
Søn.
Ons.
Lør.
Tirs.

02. sept.
07. okt.
14. okt.
25. okt.
28. okt.
11. nov.
07. dec.
xx. dec.
10. jan.
20. jan.

GildeFødselsdag, festlauget
MixMøde, alle
OktoberGildeHal, Gr. 5
Ferllowshipday, Distriktet
Gilderådsmøde
Novembermøde, Gr. 2
Kirketur / julemøde, Gr. 6
Fredslys, Kurt
Nytårsgildehal,
Husk
GildeRådsmøde
OktobergildeHallen 14. okt.

Indbydelse kommer i næste
Voldstafet. Hilsen gruppe 5

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 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: Bjarne Wichmann
Gildekansler: Nils Krogh
Gildeskatm.: Lilli Guldmann

Mørkhøjvej 132 st.C
Dianavej 26
Lindestien 28

2860 Søborg
2610 Rødovre
2605 Brøndby

48 41 25 96
22 75 14 35
36 47 27 70

Redaktør:
Leo Hansen
Færdiggørelse Karen Jensen
Distribution: Nils Krogh

Hyldeager 16
2605 Brøndby
Rødovre Parkvej 3031 2610 Rødovre
Dianavej 26
2610 Rødovre

36 75 18 89
36 70 42 26
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
Nr. 7, 8, 9

Sept.
2014

Optimistisk og livsbekræftende
hvor efteråret kommer nærmere:
Høstgul
smiler naturen
klædt i sin rolige
mørkegrønne kappe.
Hist og her stikker
lysere nuancer frem
i kåde farvespræl.
Visne strå i buketten,
en lidt vemodig, træt tone
på paletten
må sætte sit præg
på den varme fylde,
den lune og milde luft.
Det mørkner,
lyset vil spare sine kræfter,
gemme sig i sit hi.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

