
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs
Tirs. 06. sept. Fødselsdagsfest med donationer
Tirs. 04. okt. Mix-Møde
Tirs. 11. okt. OktoberGildehal
Tirs. 18. okt. Møde med Læger uden Grænser
Lør. 22. okt. Fellowship-Day
Tirs. 01. nov. November-Møde
Søn. 04. dec. Julemøde/Kirketur
Xx xx. Dec. Fredslys

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

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 okt-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Okt.-nummeret skrives venligst af gruppe 6

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 Sept.
Nr. 9 2016

Eftersommeren

Så starter den nye sæson.

Vi har haft en sommer med meget vand og nogen sol
og alle frugttræerne bugner. Landmændene ville
gerne have mindre vand, så de kunne høste. Nogle
skal se olympiade, inden vi ses igen.

Vi glæder os til et nyt gilde år som starter med et
udendørs loppemarked i Rødovre Centret, og
derefter kommer det jo slag i slag hen over vinteren.

Vel Ræk mig da o efterår
En gravensten der smager
Af bækken ved min faders gård
Og mulden i hans Ager.

På gensyn
Lone

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Peter Ulstrup, døde d. 27. juli.

TAK for den store deltagelse ved Peters
begravelse. Også stor tak for opmærk-
somheder under Peters sygdom forinden.

Jytte Ulstrup

Grethe Lykke Mortensen,
blev 75 d. 13. juli.

Tak til Vestvoldsgildet og tak til gildebrødrene i gruppe 5
for fremmødet og gaverne til min fødselsdag samt for
alle hilsener på facebook.

Det glædede mig meget.
Mange hilsener Grethe

Ulla Lundsteen, blev 70 d. 13. aug.

Tak for blomster, vin og hilsen til min 70 års fødselsdag.
Det glædede mig meget.

Ulla

Annie Eriksen
Siger Stor TAK til Vestvoldgildet
for den flotte orkide.
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Oktober-Gildehal

Tirsdag den 11. oktober

Forhal kl. 17.30 – Gildehal kl. 18.00

Efter gildehallen serveres en middag,
hovedret og dessert

Pris 100 kr. pr. person

Tilmelding gruppevis senest den 3. oktober til Leo

Tlf. 36 75 18 89, mobil +45 53 64 21 29

eller mail 8x202122@webspeed.dk
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Mixmøder 2016
Tirsdag d. 4. okt. kl. 19.00

Gruppe A B C D E

Vært Birgitte
Hansen

Else
Andersen

Nils
Krogh

Birthe
Anker

Mette
Hansen

Mogens Sine Else
Madsen

Bjarne Inge

Karen Lilli Arne Jytte
Wichmann

Bodil

Ulla Jens Annette Jytte
Ulstrup

Tove

Kurt Birthe
Sander

Jørgen Margit Flemming

Bente Vibeke
Mørch

Jytte
Møller

Lone Grethe

Preben Mette
Lade

Vibeke
Heding

Leo

Husk at melde afbud til værten, hvis du undtagelsesvis er forhindret.

Aftenens emner vil blive sendt til de fem værter, som vil være
’ordstyrere’.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen
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Mette Lade - kommer på banen igen
Det var en dejlig overraskelse, da jeg fik besøg af en gildebror fra
Vestvold-gildet, så jeg siger mange tak til gildemesteren for at have
fundet vejen ud til mig og mange tak til gildet for rødvinen, som Bjarne
havde med. Den vil jeg glæde mig til at nyde.

Min nye hofte fungerer fint, men hovedproblemet er min ”døde” fod
(dropfod), der desværre aldrig bliver bedre, da en ødelagt nerve ikke kan
repareres.

Fremover regner jeg dog med igen at kunne deltage i gildets
arrangementer, fordi jeg netop har fået godkendt nyt kørekort med
”særlige vilkår for bilens indretning og udstyr”. I skrivende stund har jeg
lige købt ny bil og venter nu kun på, at værkstedet, som uheldigvis lige
er startet tre ugers ferie, får ændret speederens placering m.v.

Jeg vil glæde mig til at se jer alle igen og siger endnu engang tak til
Bjarne for dit besøg, som glædede mig meget.

Med venlig hilsen, Mette Lade
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Gruppe 2 - GruppeTur 16. august til Faxe Kalkbrud.

Gruppen havde set frem til denne dag, hvor vi skulle se Faxe Kalkbrud.

Men vejret blev ikke det bedste, i Faxe blæste det ret koldt, og det så ud
til at blive regn.

Vi havde glædet os til at gå nede i selve bruddet, og måske finde diverse
forsteninger. Men da vejret ikke var til at stole på, nøjedes vi med at
besøge det flotte Geomuseum. Herfra var der den skønneste udsigt over
det kæmpestore kalkbrud, med de blå søer. Vandet er blåt, fordi det er
helt rent grundvand, og fri for størstedelen af de plankton, alger og
næringsstoffer, man ser i andre søer.

Brydningen af kalken startede i begyndelsen af 1200 tallet, 400 år efter
suppleredes det med kalkbrænding.

Siden 1884 er brydningen drevet af Faxe Kalk A/S, som i dag ejes af
belgiske Lhoist Group, der har produktion i 25 lande. Der produceres
mange former for kalk, bl.a. brændt kalk, kalk til teknisk brug, samt
jordbrugs- og foderkalk.

Kalken er ca. 63 mil. år gammel og stammer fra en hævet havbund fra
Danientiden i begyndelse af Palæogen. Der er rig mulighed for at finde
fossiler.

Ved Faxe findes en egentlig koralbanke, hvor et åbent netværk af
grenede koraller har samlet slam og andet sedimentmateriale. Bjergarten
er generelt stærkt hærdet, men kan være meget porøs. Koralkalken
dækker et område på ca. to km², hvor den findes vekslende med
bryozobanker, der har vokset ind mod og over små koralbanker eller rev.

I kalkbruddet ved Faxe kan man finde mange fossiler af de mange havdyr
der levede her, f.eks. hajer, blæksprutter, krabber, fisk, søpindsvin,
muslinger, snegle og mange flere. Der er fundet mere end 500 forskellige
arter havdyr.
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Forskere forsøger at finde ud af, hvorfor koraller voksede netop her.

Korallerne stod som buske på havbunden og de mange fossilfund viser
os, at der i det tætte krat opstod et rigt og varieret liv af bl.a. krabber,
snegle, muslinger, søliljer og søpindsvin. I havet over korallerne
svømmede fisk, en art blæksprutte og hajer og krokodiller. Korallerne i
Faxe er ikke fra varmt og lavt vand, men fra dybt og koldt vand, sådan
som man i dag finder dem flere steder i Atlanterhavet, (f.eks. udfor
Norges og Islands kyster).

Som sagt var vejret i Faxe ikke godt, og vi sluttede dagen med en kop
kaffe hos Else og Arne. Det havde alligevel været en god dag.

Reff. Arne

Se om fossiler i Faxe Kalkbrud:

https://www.kalklandet.dk/viden/kalkens-geologi/databaser/fossiler-i-faxe-
kalkbrud
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Gruppe 4 - GruppeMøde 24. maj hos Tove og Flemming

Gruppen havde denne dag vores sidste møde inden sommeren. Det blev
til en tur til Espelunden.

Vi mødtes hos Tove og Flemming og gik så derhen. En dejlig tur gennem
parken, der var bl.a. et træ vi nød, ”Duetræet” hed det. Vi spiste
frokosten udendørs - det var nemlig rigtig dejligt vejr denne dag. Vi tog
pænt afsked med Jytte og Bjarne, som skifter til gruppe 1. Vi glæder os
til d. 13. sept., hvor vi siger velkommen til Bodil og Nils. Stor tak til Jytte
og Bjarne for syv gode år.

Margit

Duetræ

Stammen er kort, og grenbygningen er
vandret og åben. Barken er først glat og
lysegrøn, men snart bliver den lysebrun
med lysere korkporer. Ældre grene
bliver grålige, men stadig med tydelige
korkporer. Knopperne sidder spredt, og
de er kegleformede og glatte. Hen på
foråret kan nogle knopper blive næsten
røde på lyssiden. Bladene er ægformede

med savtakket rand. Oversiden er rent grøn, mens undersiden er
lysegrøn.

Blomstringen sker i maj-juni, og den består af kuglerunde, røde hoveder
med mange små enkeltblomster, der består af talrige hanblomster, men
kun én hunblomst. Hver blomsterstand er ledsaget af et snehvidt, næsten
helrandet højblad. Frugten er en stenfrugt, der kan minde noget om en
valnød.

Rodnettet består af kraftige og tykke hovedrødder, der når dybt ned.
Finrødderne ligger højt og er følsomme overfor sammenpresning af
jorden. Højde x bredde og årlig tilvækst: 12 x 6 m (30 x 15 cm/år).
Målene kan anvendes ved udplantning
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Fellowshipday

Roskilde-Hedebo distrikt indbyder til Fellowshipday

Lørdag 22.oktober 2016 kl. 12.00 - 16.00

Rødovregård. Rødovre Kirkevej 1 2610 Rødovre

Hør et spændende foredrag om
pigespejderes nye kampagne på verdensplan:

“Stop the violence - speak out for girls rights”!

Begrebet vold mod kvinder er rundt i verden meget tabubelagt,
og det er essentielt, at samfundet når til at erkende det!

Katrine Grothe er den unge nye International commissioner
for De grønne Pigespejdere.

Katrine har i flere omgange arbejdet på Sangam i Indien (et af
pigespejdernes fire internationale verdenscentre).

Katrine fortæller engageret om, hvordan der kan arbejdes med at styrke
pigers selvværd i en fremmedartet kultur,
hvor vold mod kvinder er hverdagskost.

“Free being me” er et projekt lavet af WAGGGS i samarbejde med Dove
rettet mod piger fra 7 til 14 år.

Gennem leg og interaktion får børnene tillid til, at de kan noget
og er noget værd uanset udseende.

Glæd jer til nogle spændende timer!

Vi starter med hyggeligt samvær og frokost pris 100 kr. alt incl.
Derefter foredrag og kaffe. Vi slutter af med gildehal.

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 15 okt. til GIM i eget gilde
eller til Ingeborg Olsen tlf. 43 45 07 08 eller 23 39 07 63

ingeborg.olsen@fasttvnet.dk
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Friluftsgildehallen i Hedeland
den 13. juni 2016.

Friluftsgildehallen begyndte med, at vi mødtes ved Naturhytten i
Hedeland kl. 18. Det var ikke en skinnede sol fra en skyfri himmel, som
vi havde bestilt. Det var overskyet og en del blæst, så friluftsgildehallen
blev holdt indendørs. Der var et stort fremmøde med omkring 70
gildebrødre.
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Bålet blev tændt og vi startede med den
traditionelle forloren skildpadde med æg
og sherry, som vi spiste og det blev
serveret af 1. Gilde i Taastrup.

I sin gildemester tale kom distriktsgilde-
mesteren blandt andet ind på det dejlige
naturområde vi befinder os i, samt lidt
historie om hvordan området har udviklet
sig gennem tiderne.

Christel Andreasen fra 1. Gilde i
Taastrup holdt fem min. Sct. Georg, hvor
emnet var: ” Dyrenes Skole”.
Birthe Dahlin fra 1. Gilde i Taastrup læste
gildeloven.

Herefter kom vores foredragsholder Christian Melchiorsen fra
Middelgrundsfonden på banen, og fortalte begejstret og levende om
købet af Middelgrundsfortet, hvordan man har formået, at skaffe 2o
millioner, som var købsprisen. Han fortalte også om de store projekter
omkring genopbygningen af fortet - man forventer, at projektet er færdigt
i 2019. – Her en kavalkade af en begejstret taler med ildsjæl:

Under foredraget blev der serveret kaffe og småkager, og til slut kom der
mange spørgsmål fra gildebrødrene.

Distriktsgildet vil gerne sige tak til 1. Gilde i Taastrup for et veludført
arrangement.

Til slut takkede distriktsgildemesteren Christian for et utroligt
indholdsrigt foredrag, hvor vi alle fik noget med hjem og kunne tænke
over ”disse store visioner omkring Middelgrundsfortets fremtid”.

Referat v/ Arne Bjerager
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs
Tirs. 06. sept. Fødselsdagsfest med donationer
Tirs. 04. okt. Mix-Møde
Tirs. 11. okt. OktoberGildehal
Tirs. 18. okt. Møde med Læger uden Grænser
Lør. 22. okt. Fellowship-Day
Tirs. 01. nov. November-Møde
Søn. 04. dec. Julemøde/Kirketur
Xx xx. Dec. Fredslys

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

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 okt-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Okt.-nummeret skrives venligst af gruppe 6

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 Sept.
Nr. 9 2016

Eftersommeren

Så starter den nye sæson.

Vi har haft en sommer med meget vand og nogen sol
og alle frugttræerne bugner. Landmændene ville
gerne have mindre vand, så de kunne høste. Nogle
skal se olympiade, inden vi ses igen.

Vi glæder os til et nyt gilde år som starter med et
udendørs loppemarked i Rødovre Centret, og
derefter kommer det jo slag i slag hen over vinteren.

Vel Ræk mig da o efterår
En gravensten der smager
Af bækken ved min faders gård
Og mulden i hans Ager.

På gensyn
Lone

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET
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