
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Lør. 09. jan. NytårsGildeHal
Tirs. 26. jan. Gilderådsmøde
Lør. 13. feb. Forårsfest
Man. 22. feb. Distriktsgildehal
Tirs. 08. marts Gildeting
Lør. 12. marts I-dag
Fre. 22. april Loppemarked RødovreCenter
Lør. 23. april Sct. GeorgsGildeHal
Søn. 01. maj Ulveløb

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så MobilTlf. nr. +45 53 64 21 29

Lone Mossander har nu kun MobilTlf. 29 45 35 11
Mette Lade har fået ny mailadresse: mettelade@youmail.dk

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette
link, 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 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 2860 Søborg 48 41 25 96
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 28 63 18 02

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89
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

54. årgang Januar
Nr. 1 2016

I julen har vi spist godt, måske lidt for meget af den
ekstra gode mad og søde sager. Lidt at drikke fik vi
vel også, særligt til julefrokosten.
Vi havde så en lille uge, hvor vi kunne gøre os klar
til nytårsaften. Julen var nok mere børnenes fest og
nytårsaften de voksnes aften/nat. Hvad sker der så?
Vi vælger nytårsfortsæt, som vi har gjort hver
nytårsaften, men hvor lang tid går der, inden vi har
glemt dem? Er det så fordi, det er det nemmeste,
eller glemmer vi det i hverdagen?
Måske skulle vi lade være med at sætte nytårsfor-
sætterne så højt, men være mere realistiske.
Hvad med at ønskerne blev, at vi vil være mere tole-
rante og mere rummelige over for vores medmenne-
sker, det skulle ikke være så svært at overholde.

Godt Nytår til alle gildebrødre
og deres familier i VestVoldgildet

Bjarne

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Husk Gildeskat – Undgå RykkerGebyr
Med december udgaven af Voldstafetten var indbetalingskort for
gildeskat 1. halvår vedlagt med betaling senest d. 20. januar.

På sidste gilderådsmøde blev spørgsmålet om rykkergebyr ved for sen
betaling af gildeskat diskuteret.

Det blev vedtaget, at der skal betales 50 kr. i gebyr.

Procedure:

1. ”gratis” påmindelse efter 14 dages forsinkelse.

2.   herefter betales 50 kr. i gebyr, hvis ikke gildeskatten indbetales
straks og uden ugrundet forsinkelse.

3.   Proceduren skal fremgå af Voldstafetten ved hver udsendelse af
gildeskat.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen
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Roskilde Hedebo
DistriktsGildeHal med

RidderOptagelse
6

Mandag den 22. februar 2016 i

” Rønnevang Kirken”
Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup

Vandrehal kl. 18:45

Gildehal kl. 19:00
Optagelse:

Jonna Strøyer Heefelt 1. Gilde Roskilde

Ruth Egede Christensen 1. Gilde Glostrup
Efter gildehallen vil der blive serveret

en let anretning og kaffe.

Prisen for dette arrangement er: 75,00kr. pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. februar 2016

Bindende tilmelding.

Tilmelding til: Esther Kjærby Pedersen

Tlf. 43 99 27 94 eller 20 94 27 94

E-mail: esther@kjaereby.dk

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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Kirketur og julemøde - søndag 6. dec.

Igen i år kunne vi i gruppe 6 gøre brug af gode forbindelser, idet Bente
er sognebarn i Grøndalslund Kirke i Rødovre.

Kirken ser umiddelbart ikke ud af så meget. Skjult bag en lang mur ud
mod den støjende Tårnvej, gemmer der sig imidlertid en stor
kirkebygning i rødsten med et klokketårn ved siden. Kirkegården ligger
udstrakt med flere store stier og i et fint anlæg.

I 1940’erne stod det klart, at de eksisterende kirkegårde i Rødovre ikke
kunne rumme flere afdøde. Driftige lokale folk gik sammen med
menighedsrådet og etablerede den nye kirkegård og et kapel. Det var
planen at bygge så stort et kapel, at det senere kunne konverteres til en
kirke. Det skete i 1952, hvor biskoppen indviede kapellet som
Grøndalslund Kirke.

Kirkens alter vender mod vest og følger dermed ikke traditionen med at
alteret er mod øst. De fleste kirker i Danmark kan bruges som kompas,
da bygningen tit er med kirketårnet mod vest og koret (med alteret i) mod
øst. Det skyldes, at den kristne kirke overtog de officielle romerske
basilikaer fra Romerriget. I basilikaens østlige ende var den romerske
kejserkults Sol Invictus, som blev erstattet af kristne symboler som Jesus
på korset.

Altertavlen er en smuk glasmosaik, hvor
hovedmotivet er Lazarus’ opvækkelse. Da
en sådan mosaik kræver lys udefra, har man
sat elektrisk lys op udenfor, så mosaikken
kan ses, når det er mørkt.

I kirken er der et meget aktivt miljø hvor
der foregår noget stort set hver dag, og der
er rig mulighed for at engagere sig eller blot
hygge sig i menigheden. Et fint værested
eller et sted at være, med åndelig over-
bygning.
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Vi deltog i Højmessen kl. 10, og da det var den 1. søndag i advent, tog
præstens prædiken udgangspunkt i selve det ”at vente”. Den handlede
også om at løbe tør, har vi olie nok i lampen, mad nok i skabet, eller
strøm nok på mobilen … Tillid til Gud gør tiden vigtig, ventetiden, når
vi står i fare for at løbe tør. Har vi energi nok til at vente på det, der er os
lovet? Energi og mod nok til at dele?

Efter kirkehandlingen var der kirkekaffe.

Herefter fik vi et grundigt foredrag af Preben
om kirkens historie. Preben havde bl.a. været i
lokalhistorisk arkiv for at finde materiale.

Derefter gik vi over til vores egen julefrokost.

Vi havde fået lov at låne et meget dejligt lokale
med et flot juletræ. Overfor var der et stort
køkken vi kunne anvende.

Traditionen tro fremdrog vi vores medbragte mad og slappede godt af i
hinandens selskab!
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Efter maden løste selskabet årets julequiz, hvor to hold blev vindere. De
måtte så i omkamp for at vinde Irmelins spændende slåensnaps.
Omkampen handlede om at finde på tøj-ord som ikke havde noget med
tøj at gøre, fx køretøj.

Leo havde ladet fremstille særlige sanghæfter med motiv af kirken på
forsiden. Der blev sunget flittigt.

Skønt julemanden allerede så tidligt på måneden har nok at se til,
bankede han pludselig på døren og med stor gemytlighed og spas delte
han gaver ud til alle de, der i årets løb havde fortjent det – og det viste
sig at alle fik en gave!

Således fyldt op på alle måder skiltes vi for at mødes igen i januar til ny
lærdom og oplevelser.

Lisa
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Gruppe 1 - GruppeMøde 9. dec. hos Sine

Vi mødtes friske og veloplagte hos Sine. De Fem: Lilli, Sine, Birgitte,
Inge, undertegnede og nu suppleret med Sisseli til årets julemøde, hver
medbringende den mad, som vi havde aftalt sidste gang.

Sine havde fundet julesanghæftet frem, for at vi kunne komme i den rette
julestemning.

Men ellers gik vi til bords, med alt hvad dertil nu hører. Vi spiste og drak
(lidt/passende) af nogle gode øl, som Sine havde hjembragt fra Tjekkiet.
Jeg kan dårligt rose maden her, når jeg selv havde lavet noget af det, men
jeg vil konstatere: Vi er bare så gode - og hvor blev vi mætte.

Og julesnakken gik (og lidt om Nytårsgildehallen). Så tiden gik hurtigt.
Lige pludseligt kom én i tanke om, at vi da havde gaver med til uddeling.
Det gik næsten smertefrit til - og til sidst havde vi faktisk fået en hver.

Vi sluttede med at synge flere sange fra julehæftet og sagde tak for i år
og glædelig jul og godt nytår til hinanden.

Nils

Gruppe 4 - JuleMøde 10. dec. hos Margit

Mødet var flyttet fra Karen til Margit, så alle kunne deltage.

Vi mødte frem med hver vores ”specialiteter” til en lækker julefrokost,
hvor vi hyggede os og blev godt mætte.

Jytte og Bjarne orienterede os om seneste nyt.

Vi sang et par sange efter den røde sangbog og en enkelt sang med
anderledes tekst, som jeg havde med. Vi raflede herefter om de
medbragte gaver, men sørgede for til sidst at alle fik en gave.

En stor tak til Margit, fordi hun med kort varsel lagde hus til vores
julefrokost.

Alle i Gildet ønskes et Godt Nytår med tak for mange hyggelige timer
sammen i 2015.

Birthe Sander
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Gruppe 5 - GruppeMøde 8. dec. hos Ulla og Kurt

Vi mødtes hos Ulla og Kurt kl. 16.00 til en dejlig julefrokost. Vi var
næsten fuldtallige og startede med en julesang ”Et barn er født i
Bethlehem”.

Vi gik derefter ombord i Ullas dejlige julebord. Det var virkelig lækkert
og vi snakkede som sædvanlig meget. Alle spiste med god appetit, og vi
også ordnet det forskellige vedrørende Gildet, da Jørgen endelig fik
ørenlyd.

Vi lavede pakkeleg og drak kaffe med konfekt, hvorefter vi tog til
Brøndby Vester Kirke til lysfest.

Det var virkelig stemningsfyldt, og vi fik også lært en ny julesang af
præsten.

Til slut gik vi i Sognets Hus og fik kaffe og kage.

God jul og Godt Nytår til alle fra gruppe 5.

Lone
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Gruppe 6 – Gruppe Møde 5. dec. hos Vibeke Hedding

Juleafslutning
Intet er så hyggeligt som en juleafslutning.
I år var vi alle samlet hos Vibeke Hedding.
Hver især havde medbragt mad til koldt
julebord med lidt lunt, og der var rigeligt.

Vi kom til et smukt dækket bord, hvor vi
blot, skulle sætte de forskellige retter ind.

Julen er jo traditionerne, så vi spillede
pakkeleg med terninger. Da spillet var slut,
var der nogle, der havde flere pakker og
nogle ingen pakker. Men vi er sociale, så
de der ingen pakker havde vundet, fik en
pakke af dem med flere. Alle blev glade.

Den store overraskelse var de over 400
håndmalede nisser, som Vibeke havde
fremstillet, der var nisser overalt.

En dejlig afslutning, hvor vi kom langt om-
kring. Helt ind til naboen efter rugbrød .

Tak til Vibeke – du lagde hus til og klarede
også opvasken, og tak til hele gruppen for
dejlig mad og den livlige diskussion.

Håber alle har haft en god jul og får et
GODT NYTÅR

Preben
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Alle gildebrødre med familie ønskes et
rigtig godt nytår 2016

med tak for året 2015 og den opbakning
vi har fået fra alle vore gilder i distriktet.

Med god NytÅrsGildeHilsen
p.v.a. distriktsgildeledelsen Margit Fohlmann. DGM
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Lør. 09. jan. NytårsGildeHal
Tirs. 26. jan. Gilderådsmøde
Lør. 13. feb. Forårsfest
Man. 22. feb. Distriktsgildehal
Tirs. 08. marts Gildeting
Lør. 12. marts I-dag
Fre. 22. april Loppemarked RødovreCenter
Lør. 23. april Sct. GeorgsGildeHal
Søn. 01. maj Ulveløb

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så MobilTlf. nr. +45 53 64 21 29

Lone Mossander har nu kun MobilTlf. 29 45 35 11
Mette Lade har fået ny mailadresse: mettelade@youmail.dk

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette
link, 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 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 2860 Søborg 48 41 25 96
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 28 63 18 02

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89
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

54. årgang Januar
Nr. 1 2016

I julen har vi spist godt, måske lidt for meget af den
ekstra gode mad og søde sager. Lidt at drikke fik vi
vel også, særligt til julefrokosten.
Vi havde så en lille uge, hvor vi kunne gøre os klar
til nytårsaften. Julen var nok mere børnenes fest og
nytårsaften de voksnes aften/nat. Hvad sker der så?
Vi vælger nytårsfortsæt, som vi har gjort hver
nytårsaften, men hvor lang tid går der, inden vi har
glemt dem? Er det så fordi, det er det nemmeste,
eller glemmer vi det i hverdagen?
Måske skulle vi lade være med at sætte nytårsfor-
sætterne så højt, men være mere realistiske.
Hvad med at ønskerne blev, at vi vil være mere tole-
rante og mere rummelige over for vores medmenne-
sker, det skulle ikke være så svært at overholde.

Godt Nytår til alle gildebrødre
og deres familier i VestVoldgildet

Bjarne

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET
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