
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tors. 21. april Opmåling til Loppemarked
Fre. 22. april Loppemarked RødovreCenter
Lør. 23. april Sct. GeorgsGildeHal
Søn. 01. maj Ulveløb
Tirs. 17. maj Tur i naturen
Man. 13. juni FriluftsGildeHal, Distriktet
Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs

Leo beholder sin fastnet tlf. Har også mobil tlf. nr. +45 53 64 21 29

Lone Mossander har nu kun mobil tlf. 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 Maj-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Maj-nummeret skrives venligst af gruppe 2

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 April
Nr. 4 2016

Der er grønne blade på vej

Der er grønne blade Dans du lyse pige
under vinterens løv, bort fra stuens støv,
små og sarte spirer der er grønne blade
gemt bag muld og støv. under vinterens løv.

- - - o o o - - - o 0 o - - - o o o - - -

Disse to små vers skrev en elsket lærer i min
poesibog, da jeg var 15 år. Om han selv har digtet
dem, eller fundet dem et sted, ved jeg ikke.

Hvert forår, når de første blomster kommer frem,
dukker de op i min erindring.

Også hvis livet har gjort lidt knuder, er de gode at
tænke på. De minder mig om, at efter det mørke og
triste, er der noget godt at vente på.

Jeg håber i alle får et godt forår.
Sine

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Birthe Sander fylder

70 år d. 01.04.16
Birthe har indbudt til Brunch på  dagen
på Brøndbygaard fra kl 11

Jørgen Schiøtt har

50-års jubilæum d. 22. april

Arne Madsen har

25 års jubilæum d. 23. april

Else Madsen har

25 års jubilæum d. 23. april

Peter Ulstrup har

25 års jubilæum d. 23. april
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Sct. GeorgsGildeHal
Lørdag d. 23. april 2016

17.30 forhal - 18.00 Gildehal

Efter gildehallen serveres en menu,
herefter kaffe/the med småkager.
Prisen er: 100,00 kr. inkl. drikkevarer.

Tilmelding gruppevis til Jørgen gruppe 5,
senest søndag d. 10 april på telefon: 43 45 34 01, eller på
mail: schioett146@hotmail.com

Vi i gruppe 5 glæder os til at se Dig den aften.
På gensyn og mange hilsener fra gruppe 5.
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2. Sct. Georgs Gilde i Taastrup

fylder 40 år
d. 28. april 2016,

og det fejres på dagen ved en reception i

Rønnevang Kirke
Taastrup Hovedgade 150

fra kl. 14.00 - kl. 16.00
hvor der vil blive serveret lidt lækkert.

Det vil glæde os meget, hvis du / I har mulighed
for at deltage i receptionen.

På gensyn
Gildeledelsen i 2. Taastrup
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UlveMiniLøb 2016: OLYMPIADE
Gildebrødre mødes 1. maj kl. 8:30
til morgenkaffe i ASTRA-hytten. Spejderlauget møder senest en halv
time før. Glæd jer til en herlig og frisk dag i en smuk, nyudsprungen
Brøndbyskov. - Husk varmt tøj og måske en termoflaske med noget
varmt at drikke på posten. - Medbring madpakke. - Arrangementet slutter
ca. kl. 15:00. - Der mangler endnu et par gildebrødre på nogle af
posterne! - Alle bærer gildetørklæde.

Foreløbigt program med ret til ændringer:

Gildebrødre: Medbringer udstyr til:

Jytte W + Bjarne Diskoskast med frisbee

Bente + ? Basketball med bold + spand

Grethe + Birthe S Længdespring

Ulla + Kurt Stafetløb med kartoffel på ske

Vibeke M + Leo Bueskydning

Else M + Arne Kuglestød med egnet kugle

Lilli + Birgitte Pilekast efter skydeskive

Vibeke H + Birthe A Dåsekast med bolde og opstilling

Preben + ? Spark på mål med fodbold

Nils + ? Sejlads med papirbåd på sø ?

Husk, at de enkelte opgaver ikke må være for svære, og husk at plan-
lægge kriterier for bedømmelse med henblik på at give 0-9 point til hvert
hold. Bedøm de ældste børn strengest. Det er vigtigt, at vi giver børnene
en god oplevelse.

Laugsmester for spejderlaug: Jens Foghmar
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 1. Går til Kastellet i København, Store Bededags aften,
torsdag den 21. april fra kl. 18:00 - ca. 21:00.

Der knytter sig en særlig tradi-
tion for at gå tur på volden
Store Bededags aften.

Hvert år lægger masser af
københavnere vejen forbi Ka-
stellet på Store Bededagsaften,
hvor der er udskænkning af the
med varme hveder.

Fæstningsanlægget Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst
bevarede fæstningsanlæg. Samtidig er de store voldanlæg et af storbyens
smukkeste åndehuller. I de senere år er både bygninger og volde på
Kastellet blevet renoveret, og området er naturligvis fredet.

Nærmeste nabo til Kastellet er Esplanaden, der har navn efter det flade
område, der i sin tid var mellem fæstningsanlægget og bebyggelsen.

Vi går tur på det store voldanlæg, der er udstyret med fem bastioner, hvor
en række gamle kanoner understreger Kastellets militære betydning i
gamle dage.

Vi køber te og varme hveder ved Kastellet.

Husk påklædning efter vejret.

Vi mødes ved indgangen på hjørnet af Folke Bernadottes Allé.

Østerport S-togs station ligger lige ved siden af.

Pris: 10 kr. + udgift til te og hveder.

Tilmelding til Gunnar Kjær, tlf. 43 99 80 98, mob. 21 90 21 55,

e-mail: igkjaer@privat.dk senest den 20. april.
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 2. Går til Boserup skov,
onsdag den 11. maj kl. 11:00.

Boserup Skov er et af de mest
besøgte naturområder ved Roskilde.
Det er der mange gode grunde til, for
Boserup Skov er skøn at besøge hele
året rundt.
Der er både plads til friluftsliv,
naturoplevelser og familiehygge. I
den nye stilleskov er der også plads
til fordybelse og ro.

Bøgen er det mest almindelige træ, og om foråret dækkes skovbunden af
et væld af blomster, bl.a. lærkespore og anemoner, den hvide, den blå og
den gule.

Den varierede skov er levested for mange fugle.

Skoven er fredet.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89767/Boserup_221113_Web.pdf

Husk påklædning efter vejret.

Medbring madpakke og drikke.

Vi mødes på 3. P-plads efter Sankt Hans Hospital (kort 151, F2)

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39, mob. 21 20 72 74,

e-mail: mh.nedergaard@youmail.dk

senest den 10. maj.
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Gruppe 1 - GruppeMøde 16. marts hos Inge

Vi mødtes hos Inge og startede med at synge Den Blå Anemone.

http://www.kajmunk.hum.aau.dk/?page=ferret_vaerk&vaerk=20080305212350

Inge dækkede herefter et lækkert bord, som vi gik ombord i. Samtidig
kunne Lilli suppleret af andre fortælle om det nys overståede Gildeting.
Efter således at have nydt bordets glæder kunne vi fortsætte mødet med
opfølgning på spejderlaug/miniløb 1. maj, hvor gruppen kan mønstre 1
helt hold (Lilli/Birgitte) + undertegnede til en ½ post – formentlig
sammen med en spejderleder. Vi kom ret langt omkring i vores snak,
godt støttet af Inges lækre kage. Men til sidst fik Lilli lov til at fremføre
aftenens emne:

2. Slesvigske Krig i 1864.  Lilli lagde ud med optakten og forud-
sætningerne for krigen, som vel er noget af det mest spændende i
Danmarkshistorien. Meget omdiskuteret politik lige siden og ikke mindst
her 150 år efter. Det var i den periode, hvor Danmark gik fra at være en
slags stormagt politisk til at blive et lille land med ringe international
indflydelse.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/krigen-i-1864/

Danmark gik ind i stormagtsspil og
tabte, fordi vi alligevel ikke fik den
opbakning fra de stormagter, vi
regnede med. Spillet endte med
krigen i 1864 og resultatet blev som
bekendt et meget mindre Danmark
– på alle måder.

Hvis man skal konkludere lidt positivt fik krigen det resterende Danmark
til ”at tage sig sammen”. Det var her filosofien om ’hvad udad tabes skal
indad vindes’. Og den kom ikke til kun at gælde Hedeselskabet med
Dalgas, men også mange andre initiativer i landet.

Vi siger tak til Lilli for en omhyggelig gennemgang.

Og vi siger tak til Inge for en hyggelig og udbytterig aften, som vi
sluttede med at synge ’Nu tændes der stjerner –’

Nils
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Gruppe 4 - GruppeMøde 15. marts. hos Tove og Flemming

Gruppen mødte fuldtallig hos Tove og Flemming, og efter en sang spiste
vi en dejlig frokost efterfulgt af kaffe og kage.

Vi drøftede Gildeting og kommende arrangementer.

Til vores emne ”Danske øer” havde Tove valgt Ertholmene, en øgruppe
i Østersøen ca. 20 km nordøst for Bornholm. Frem til slutningen af 1600-
tallet hed hovedøerne Kirkeholmen og Bodholmen. I 1684 besluttede
Christian 5. at bygge et fæstningsanlæg på øerne omkring den naturlige
havn mellem Kirkeholmen og Bodholmen. Anton Coucheron fik
opgaven og blev den første kommandant. Fæstningen kom til at hedde
”Christiansø”, og de to hovedøer skiftede navn til Christiansø (efter
Christian 5.) og Frederiksø (efter Frederik 4.)

Øgruppen består af to hovedøer Christiansø og Frederiksø der er
beboede, samt nogle ubeboede småøer Græsholmene, Tat og Østerkær.
Christiansø og Frederiksø er forbundet, med en ca. 30 m lang fodgænger-
bro. Det samlede indbyggeantal er 91 (1. jan. 2015)

Græsholmene er et fuglereservat og ikke tilgængelig for offentligheden,
men en gang om året får skoleelever lov til at besøge øen. Øen er den
vigtigste yngleplads for områdets fugleliv heriblandt Lomvie og Alk.
Danmarks østligste punkt findes på Østerkær, ca. 300 m. øst for
Christiansø. Tat er også et fuglereservat uden adgang for offentligheden.
Der er observeret gråsæler på Tat med en bestand på mindst 180 (i 2011),
den store sælbestand påvirker fiskeriet ved Ertholmene.

Ertholmene er ikke en del af nogen kommune, men ejes af den danske
stat og styres af Forsvarsministeriet. Ministeriet udpeger en admini-
strator, der varetager de offentlige myndigheds-funktioner. Øgruppen
udgør Christiansø sogn og har egen læge samt en skole, hvor børnene
kan gå til og med 7. klasse. Derefter skal børnene gå i skole et andet sted
i landet, men de fleste vælger Bornholms Efterskole. I forbindelse med
strukturreformen i 2007, hvor der indførtes et statslig sundhedsbidrag,
blev beboerne på Ertholmene, som de eneste i Danmark, fritaget for
betaling af bidraget, da man ellers kunne frygte, at folk ville flytte fra
øerne. Ca. 45.000 turister besøger hvert år hovedøerne.

Tak til Tove og Flemming for en god og udbytterig eftermiddag.

Jytte W.
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Gruppe 2 - GruppeMøde 14. marts hos Else M.

Gruppen mødtes fuldtallig og i godt forårshumør, for vejrudsigten sagde
at solen ville komme i morgen.

I udestuen var bordet fint dækket op, og Jytte foreslog, at vi sang
”Livstræet” før vi gik i gang med kniv og gaffel.
Jytte havde ikke noget at fortælle, for vi havde jo alle lige været til
Gildeting, men vi talte lidt om valg af næste års emne.

Men Else havde noget at fortælle, hendes emne var denne aften Christian
den 4, Intriger. http://danskekonger.dk/kongerne/christian-4

Da Christian den 4. kom til
magten, var Danmark inde i en
tid med økonomisk højkon-
junktur og stigende priser. Den
gode økonomiske situation gav
ham muligheden for at komme
godt i gang fra starten.

- Og Kongen tjente gode penge
på Øresundstolden, det var penge
der gik lige ned i egen lomme - .

I årene 1625-1629 deltog Danmark i 30-årskrigen, og da Kongen ikke
kunne få Rigsrådets accept af at gå ind i denne krig, tager han af sted i
kraft af sin titel som Hertug af Holsten.

Han går i krig fortrinsvis med hvervet tysk mandskab og danske
frivillige. Christian de fjerde taber og flygter nordpå, og Jylland bliver
plyndret af tyske tropper. Det ender først med fred i 1629.

I 1628 ophørte samlivet med Kirsten Munk. Det pinte kongen og bruddet
skete pga. hendes utroskab. Hun var efter sigende hans livs store
kærlighed, men forfærdelig strid og intrigant. Efter hun forlod hoffet,
brugte de to parter hver især megen tid på at få fælles børn og svigerbørn
over på hver deres parti.
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Datteren Leonora Christina var født i 1621. Hun blev allerede forlovet
som 9-årig og giftede sig i 1636 med den senere rigshofmester Corfitz
Ulfeldt, med hvem hun fik 10 børn.

Leonora Christina Ulfeldt havde et
anstrengt forhold til sin halvbror
Frederik den 3, og ikke mindst
dennes kone, dronning Sofie Ama-
lie.

Tre år efter Christian 4. død i 1648
kulminerede konflikten da Frederik
3. ville begrænse ægteparrets magt.

Da Corfitz Ulfeldt fornemmede, at
en sag om embedsmisbrug mod
ham var under opsejling, flygtede
han og Leonora Christina til
Sverige.

http://adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/ShowFpItem.xsql?nnoc=adl_pub&ff_
id=36&p_fpkat_id=biog

Omkring 1663, efter Ulfeldts død, blev Leonora
fængslet i Blåtårn på Københavns Slot, her sad
hun i 22 år. Under opholdet skrev hun sit selv-
biografiske værk ”Jammersminde”, der skildrer
fangenskabet under jammerlige forhold, med
skarn og skidt i Blåtårn.

Uddrag af Jammersminde:

”Den Mængde, der var af Skarn, er utrolig. Der
var sanket i mange Aar, thi det havde været et
Misdæderes Fængsel, og derinde på Gulvet gjort
deres Behov”

Reff. Arne
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Gruppe 5 - GruppeMøde 15. marts hos Jytte
Vi startede med et glas champagne, medbragt af Ulla og Kurt i
forbindelse med deres guldbryllup.

Efterfølgende inviterede Jytte os på en dejlig gryderet og tærter.

Jørgen orienterede os om seneste nyt. Herunder drøftede vi Gildetinget.
Alle var enige i, at vi savnede sang og kaffe ved generalforsamlingen,
traditionen tro.

Vi fik klaret Sct. Georgs gildehallen, som gruppe 5 står for. Herunder
Bordplan, menu og hvem der står for hvad.

Aftens emne, ved Lone var:  Hans Christian Ørsted. Dansk fysiker,
kemiker og farmaceut. Født 14. august 1777 i Rudkøbing og død 9. marts
1851 i København. Ørsted var grundlægger af Elektromagnetisme.

Han var bror til politikeren og juristen A.S. Ørsted.

Ørsted havde fra han var 12 år været elev i faderens apotek. Kemien
interesserede ham meget, og han læste alt, hvad han kunne få fat i med
kemisk indhold. I 1797 tog han farmaceutisk eksamen. Man var meget
imponeret over hans modenhed og dygtighed allerede dengang.

Han var ivrig efter at rejse for at møde udlandets store kemiker og
fysikere og rejste både til Tyskland, München og Paris.

Han udgav naturfilosofiske afhandlinger m.m. og stiftede Selskabet for
Naturlærens udbredelse i 1824 og Den Polytekniske Læreanstalt i 1829.
Endvidere var han stifter af forløberne til Meteorologisk Institut og
Patentdirektoratet. Han var en nær ven af H.C. Andersen og betragtes
også som en af den danske guldalders hovedpersoner.

Han forudsagde eksistensen af elektromagnetisme, da han bemærkede,
at en magnetiseret nål placeret parallelt med en retning elektrisk leder
blev omdirigeret, da cirkulære var at gøre en elektrisk strøm af føreren,
hvilket viser, at der findes et magnetfelt omkring hver leder gennemløbes
af en elektrisk strøm, og dermed indlede studiet af elektromagnetismen.
Denne opdagelse i 1813 var afgørende for udviklingen af elektricitet.

I 1820 tildelte Royal Society Ørsted copleymedaljen.

Vi sluttede aftenen med en sang fra spejderhåndbogen.

Grethe
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Gruppe 6 - GruppeMøde 7. marts hos Lisa

Gruppen mødet op hos Lisa, dog med tre et halvt afbud. Det halve bestod
i, at Leo først kunne komme senere og ikke var med til vores middag.
Aftenens emne blev indledt ved, at vi inden middagen hørte klassisk
musik med Mikala Petri.

Efter maden gik Lisa over til at fortælle lidt om den verdensberømte
fløjtenist:

Michala Petri. Den 7. juli 1958 blev Michala Petri født i København af
to musikerforældre.

Moderen er Hanne Petri, klaver og cembalo og faderen er Kanny
Sambleben, violinist. De har også sønnen David Petri, cellist.

Da Michala Sambleben, som hun dengang
hed, var tre år fik hun sin første blokfløjte
og begyndte at modtage undervisning, så
moderen kunne have sit klaver i fred! Da
hun var 11 år i 1969, modtog hun Jacob
Gades Legat og havde sin debut som solist i
Tivolis Koncertsal. Hun gik ud af skolen i
Danmark det år og begyndte at studere på
Staatliche Hochschule für Musik und Teater
i Hannover.

Som 20-årig turnerede hun med sin mor
Hanne og sin bror David med trioen The
Petri Trio og hun opholdt sig efterhånden
meget i udlandet, da hun turnerede 10 må-

neder om året med kun få dage hvert sted.

Michala har udgivet over 35 plader med alt fra
tidlig barok til moderne kompositioner. Mange
komponister skaber værker specielt til hende. Hun
har spillet med mange forskellige orkestre verden
over og har givet over 4000 koncerter. Hun blev
gift med guitar- og lutspilleren Lars Hannibal i
1992. De har to døtre, Agnete og Amalie. De er
ikke musikere, men Agnete læser musikvidenskab
på universitetet.

xx
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Michala danner nu par med den færøske komponist Sunleif Rasmussen.
Hun har en relation til Færøerne, da hendes far, Kanny, efter skilsmissen
fra Hanne Petri, blev gift med den færøske forfatter og organist Oddvør
Johanson. De har givet Mikala to halvbrødre, og Kanny har haft en
musikskole i Thorshavn.

Under en koncert kan Michala bruge 10 forskellige fløjter, og hun er i
besiddelse af over 100! Hun siger, at de i Celle og Fulda i Tyskland er
specielt gode til at lave fløjter, og hun er selv med ved bygningen af dem,
så hun kan få den optimale lyd.

Når forældre til musikalske børn spørger Michala, om deres børn skal
øve meget, svarer hun som regel, at det er vigtigt, at børn nyder at spille.
De må ikke tvinges, de skal føle forbindelsen mellem instrumentet og
deres krop.

Set i bakspejlet kan Michala godt se, at hun som barn levede et lidt
ensomt liv, men dengang følte hun sig lykkelig. Hun beskriver sig selv
som meget sensitiv, og hun har fra barnsben haft sin fars følsomme sind.
Musikken ser hun som en form for beskyttelse, der giver en tryg ramme
for hende.

Michalas barndom og ungdom har budt på en stor disciplin. Man skal
være gjort at specielt stof for at være så vedholdende, som hun er. Hun
16



står på toppen af en storslået karriere og har fået et utal af priser, bl.a.
Leonie Sonnings Musikpris i år 2000. Hun har forskellige ærestitler
såsom, æresprofessor ved Den Kongelige Danske Musikkonservatorium
og Ridder af 1. Grad af Dannebrog.

Hvordan mon man får så musikalsk et talent? Når man undersøger
Michala Petris barndom, er hun sammensat af musikken og disciplinen.
Hendes morfar, Hanne Petris far, var gift med skuespilleren Ingeborg
Brams.

Kanny Sambleben
derimod stammer fra
en af Danmarks
romaer og rejsende
familier, slægten
Sambleben.

Man kan se
Michalas oldemor,
Agnes Sambleben,
med guitar på
Immigrantmuseet.dk
hvor hun synger en
vise på romani/tysk.

Hun rejste rundt i Europa med cirkus og optrådte med guitar og sang.
Hun og hendes mand, Christian Sambleben, fik 12 børn, der alle blev
rejsende. En af sønnerne, Rudolf Sambleben, blev gift med min farmors
søster, Sylvia. De fik Kanny, Michalas far. Derved er Michala min
grandkusine, men jeg har ikke arvet de musikalske gener, selvom jeg
kan spille klaver til husbehov.

En blanding af slægtens arv, de rejsende, og disciplinen – det danner et
eminent grundlag for en af vore dages mest talentfulde rejsende, Michala
Petri.

Lisa
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Roskilde Hedebo
Distrikts
I-DAG Den 12. marts 2016

Referat
Lørdag den 12. marts 2016 kl. 9.30 mødtes 60
glade og forventningsfulde gildebrødre til et
veldække morgenbord.  Herefter kom der et
foredrag af Anne Grethe Lassen, der havde
været ansat på Det Kgl. Teater i 25 år og på
det Det Ny Teater i 15 år. Hun fortalte om at
være ide-kvinde og praktisk sjæl bag arrange-
menterne, det var et spændende indlæg hun
havde.

Efter en god middag med spidsbryst og
kartoffelmos, brød samt grønsager, et
glas vin, havde vi den ære, at by-histo-
rikeren Allan Mylius Thomsen gav et
tidsbillede af en proletardrengs op-
vækst på det ydre Nørreport, baseret på
hans egne erindringer om barne-
oplevelserne i et arbejderhjem i
1950érne.

Erindringerne blev krydret med
byhistoriske og faktuelle oplysninger,
der sætter ”Det glemte årti” i et
samfundshistorisk relief.

Tak til den arrangerende gruppe for godt og veltilrettelagt arrangement.

Arne Bjerager,  DGK
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Tak til Vestvold-Gildet, Tak til Grupperne,
Tak til de gildebrødre der kom forbi, for at

ønske os tillykke.

Tak for gaver og hilsener.

Vi er meget glade for, at netop I var med
til at gøre vores Guldbryllupsdag

til en uforglemmelig oplevelse.

Mange Gildehilsener

ULLA OG KURT
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tors. 21. april Opmåling til Loppemarked
Fre. 22. april Loppemarked RødovreCenter
Lør. 23. april Sct. GeorgsGildeHal
Søn. 01. maj Ulveløb
Tirs. 17. maj Tur i naturen
Man. 13. juni FriluftsGildeHal, Distriktet
Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs

Leo beholder sin fastnet tlf. Har også mobil tlf. nr. +45 53 64 21 29

Lone Mossander har nu kun mobil tlf. 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 Maj-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Maj-nummeret skrives venligst af gruppe 2

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 April
Nr. 4 2016

Der er grønne blade på vej

Der er grønne blade Dans du lyse pige
under vinterens løv, bort fra stuens støv,
små og sarte spirer der er grønne blade
gemt bag muld og støv. under vinterens løv.

- - - o o o - - - o 0 o - - - o o o - - -

Disse to små vers skrev en elsket lærer i min
poesibog, da jeg var 15 år. Om han selv har digtet
dem, eller fundet dem et sted, ved jeg ikke.

Hvert forår, når de første blomster kommer frem,
dukker de op i min erindring.

Også hvis livet har gjort lidt knuder, er de gode at
tænke på. De minder mig om, at efter det mørke og
triste, er der noget godt at vente på.

Jeg håber i alle får et godt forår.
Sine

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET
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