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En hyldest til efteråret

For helt ærligt, så er efteråret jo en fantastisk
størrelse. Selvom man altid bliver lidt små-
deprimeret, når det kommer snigende ind på én.
Indrømmet; det er lidt hårdt at pakke sommertøjet
og stråhatten ind bagerst i skabet. Man bliver lidt
sentimental.
Det varer dog ikke længe, før man kommer på andre
tanker. Efteråret er nemlig en helt speciel og skøn
periode.
Hvad fedt er der ved regn, blæst, mørke, bleg hud og
alt det andet? Det kan jeg fortælle jer!
Man kan hoppe i uldfrakken og halstørklædet, tage
ægtefællen, en ven eller veninde under armen og
spadsere en tur.
Bare gå rundt og kigge på de flotte orange blade, der
pludselig fylder i gadebilledet, indtil ens kinder er
knaldrøde og næsen er begyndt at løbe. fortsætter
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Fortsat… En hyldest til efteråret

For helt ærligt, så er efteråret jo en fantastisk størrelse. Selvom man altid
bliver lidt smådeprimeret, når det kommer snigende ind på én.
Indrømmet; det er lidt hårdt at pakke sommertøjet og stråhatten ind

Efterår er simpelthen indbegrebet af hygge. Mørket, kulden, regnen og
blæsten indbyder jo bare til hygge. Det kan da godt være lidt svært at
komme op om morgenen, fordi det er mørkt og koldt. MEN så er det til
gengæld tilsvarende hyggeligt og lækkert at kravle under dynen og putte
om aften, når man går i seng.

Det kan også godt være, at det er irriterende at blive gennemblødt af regn,
mens man kæmper sig afsted i modvind på vej hjem fra. MEN så er det
jo bare af med det våde tøj og på med noget tørt. Det topper man
naturligvis med hyggesokker (hjemmestrikkede naturligvis) og et tæppe,
mens man lytter til regnen, der pisker mod ruden.

Efterår indbyder til at drikke te, spise lune boller eller skoldhed
hyldebær-suppe, alt imens man sidder i stearinlysets fine skær.

Hvad tænker I om efterår? Bjarne, Gr.1

Kære Alle
Tak for besøg og opmærksomheder til min 85 års
fødselsdag.  Det blev en rigtig god dag.

Kærlig hilsen

Birgitte
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Nu er det længe siden …
… og jeg må konstatere, at der er gået 82

år, siden billedet her blev taget.
En let hovedregning giver summen 85 år,
og det er ikke hunden, der regnes på!
Når det som her er en ”rund” dag, der er
på tale, så holdes der

Åbent Hus

fredag den 18. november 2016 på Lucernevej nr. 136
Kaffe, te og lidt brød vil være klar fra kl. 09.00 og efter kl. 12.00 risikerer
man at få stukket en opvaskebørste i hånden.

Det vil glæde mig at se jer til en hyggelig formiddagsstund

Mogens
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Kirke- Juletur og Julestue
Søndag d. 4. dec.

Denne gang skal vi i Glostrup kirke med højmesse og barnedåb kl. 10
ved Andreas Thom.

Efter gudstjenesten viser Kirke-
tjener Carsten Høyer os rundt i
kirken og fortæller om denne, og
han skal efter sigende være en
meget dygtig historiker.

Når vi er færdige tager vi til Rød-
ovregaards havestue, hvor vi af-
holder vores traditionelle julestue
og spiser vores medbragte mad
(selvgjort) og hertil er der en øl

eller vand samt en snaps eller to. Og naturligvis kan der købes ekstra af
arrangørerne, derefter kaffe eller the med lidt godt til. Og så husk lige en
lille gave til ca. 25 kroner.

Prisen har vi endnu ikke sat, men vil tro beløbet bliver ca. 40 til 50 kr.,
den endelige besked herom får Du på selve dagen.

Glostrup Kirke ved Kirkepladsen 2600 Glostrup.

Gruppevis tilmeldelse til Jørgen, senest fredag d. 25 nov. på
telefon 43 45 34 01, eller mail: schioett146@hotmail.com

Vi glæder os til at se Dig til en hyggelig dag i julehumør.

Knus fra gruppe 5
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Fredslyset fra Betlehem kommer til
Brøndbyvester kirke

Tirsdag den 6. dec. 2016

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem,
til Brøndbyvester Kirke.

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt
tirsdag den 6. december kl. 19.00.

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i
Betlehem. En flamme herfra er bragt til
Europa, og en stikling herfra bliver tirsdag
den 6. december ført til Brøndbyvester
Kirke.

Medens orglet spiller, vil Fredslyset blive
båret ind i den mørklagte kirke, og olie-
lampen, som ses på billedet, vil blive tændt.
Herefter tændes lys i stolerækkerne og på
alteret, og kirken oplyses således alene af
Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, som organisten spiller til, og præst ved Brøndbyvester
Kirke, Lisbeth Christensen vil holde en andagt.

Efter andagten er det muligt at få en stikling, hvis du medbringer en olielampe
eller lign.

Efter andagten går vi over i Sognets Hus, hvor der vil blive serveret kaffe.

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5)
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Kære alle
Tirsdag d. 13. december fylder jeg 90 år.
I den anledning vil det glæde mig meget, at se jer
alle kl. 10:00 til formiddagskaffe m. tilbehør på
"Espehus", Korsdalsvej 77, 2610 Rødovre.
Svar venligst om du kan komme. Senest
den 1. december - gerne gruppevis tilmelding.
Jeg glæder mig til at se så mange som muligt.

Mange hilsner
Karen
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NytårsGildeHal 2017
Lørdag d. 7. januar 2017

Forhal kl. 17.30 - Gildehal kl. 18.00
Alle er meget velkomne

Vi vil sætte alle vore kræfter ind på, at det skal blive en
hyggelig og god aften i gode venners lag.

Der serveres en tre-retters menu med drikkevarer.

Derefter vil der blive serveret kaffe / the med småkager.

Ind imellem bliver der ”lidt underholdning”,
og vi skal selvfølgelig have rørt stemmebåndene.

Prisen for denne hyggelige aften er 110 kr.

Bindende tilmelding senest 28. december
Tilmelding gruppevis til Jytte Ulstrup tel. 3647 4899
eller mail: jytteul@gmail.com

Jytte
Grupperne 1 og 4 inviterer

Lørdag d. 9. januar 2016
Forhal kl. 17.30

Gildehal kl. 18.00
Alle er meget velkomne
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Mix-Møde- Gruppe A
Vi var syv GB der mødtes hos Birgitte og efter en indledende orientering
af Preben, omkring den aktuelle ”tilstand hos dem”, lod vi Birgittes
kaffebord forsyne os med kalorier, der så rigeligt ville lade os få styrke
til at debattere aftenens emne.

Aftenens emne var: Spejderideen for voksne

Birgitte overlod ordførerskabet til Preben,
der oplæste det ”samtaleoplæg” der var
tilsendt fra distriksgildemesterne. De seks
spørgsmål blev udtrukket ”et efter et” og
debatteret i den tid, der var afsat. I neden-
stående referat følger svarene i den num-
mererede rækkefølge, der var i oplægget.

Spejderideen for voksne. Gruppen synes ikke dette slogan er retvisende
for Gilderne, spejderideen er tilpasset aldersgruppen børn og unge, ikke
vi ældre, for os er gildeideen med løfte og loven den bærende ide. Ordet
”spejder” vil her afspore ideen.
Værdigrundlag. Vi tilsluttede os hurtigt og i fuld enighed dette grund-
lag, men dvælede ved ordet: pengerejsningsprojekter. I VestvoldGildet
har vi gennem nu 29 år, ved loppemarkeder indsamlet anslået over 2 mil.
kroner til humanitære formål og ungdomsarbejde.

Gildeånd. Vi blev bedt om at sætte ord på bogstaverne men nåede på de
afsatte ti min. kun følgende: G: good-will, l: livssyn, e: empati, å: åben.
10 min. kan gå meget hurtigt.

Åbenhed overfor nye tider. Vi finder det ganske naturligt at gilderne
skal være åbne for nye tider, der kommer - stagnation er lig tilbagegang.
Det er dog af yderste vigtighed at bevare vore gamle bæredygtige
traditioner, disse er en væsentlig del af det bærende fundament for
gildearbejdet.

International forståelse. Her havde vi den længste debat, dels om
hvordan det skal forstås globalt og dels om, hvad der er relevant, og
glosen racisme forekom. Vi skal bestræbe os på at forstå og respektere
andre kulturer, men implementere nogle umiddelbart?  Enighed blev ikke
opnået.
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Arbejdet i gilderne. Det blev drøftet, hvor tæt på spejderarbejdet
gilderne skal gå? Vi skal ikke gå tæt på spejderarbejdet, det har deres
ledere kompetencen til og føling med. Det vi skal er, at tilbyde assistance,
økonomisk eller med et arrangement, ikke blande os, men stå til rådig-
hed. Og i gilderne er vi ikke spejdere og dyrker ikke spejderarbejde,
Gildernes formål skitserer vores arbejde.

Vi syv deltagere havde en dejlig, livlig og fordomsfri debat, hyggeligt
forum, og efter fire timer fandt vi vejen hjem i mørket …

Mogens

Sct. Georg
Når man rejser rundt i Europa, så møder man gang på gang Sct. Georg
og dragen i en eller anden udformning. Leo var i foråret på Gotland, der
bl.a. er kendt for de mange kirker fra 1200-tallet. Mange af kirkerne har
fine kalkmalerier. Nedenstående kalkmaleri er fra en af disse kirker.
Maleriet viser Sct. Georg kæmpe mod dragen. Til venstre i billedet ses
den lille prinsesse der kæmpes for, og øverst til højre er kongen og
dronningen gengivet i deres slot.

Læs mere om Sct. Georg på side 11
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Mix-Møde- Gruppe C, 4. okt. 2016
Gruppe C bestående af Else & Arne, Annette, Vibeke H. og Nils
mødtes hos undertegnede. Desværre kunne Jytte M. og Jørgen ikke
komme.

Efter at have fået en bid brød gik vi i gang
med at drøfte de stillede spørgsmål og kon-
kluderede:

1. ”Spejderideen for voksne”:
OK, men gerne mere jordnært – og i
øvrigt kunne vi ikke finde noget bedre.

2. ”Vores værdigrundlag:
venskab m.v. skabes igennem arbejdet
med pengerejsningsprojekter til humanitært hjælpearbejde.”:
Egentlig godt tilfredse med udsagnet. ”gennem arbejdet” burde
også indeholde ”gennem gruppearbejdet”. Vi ville gerne tilføje
endnu en værdi: ”Det må godt være sjovt undervejs”

3. G = Gensidig respekt
I = Ingen mobning
L = Læring, Loyalitet
D = Demokrati
E = Elskværdighed, Erfaring
Å = Åbenhed
N = Nødhjælp
D = Dannelse

4. ”--- åbne sig for nye tider uden at frasige fortid og traditioner”:
OK. Traditioner skal bevares, men må ikke stå i vejen for nye tider.

5. ”at virke for international forståelse”: Det er vanskeligt! Hører
måske mere til spejdertiden, altså i den yngre gruppe.

6. ”Hvor tæt på egentligt spejderarbejde?”: Vi skal stadig lave løb for
spejdere/minier. Stadig give dem støtte i form af udstyr, som de
ønsker sig – og ikke kan få andre offentlige tilskud til.
Det var vore konklusioner på samtalespillet.

Referent:  Nils

10



Sagnet om Sct. Georg
Sagnet som bruges af spejdere og Sct. Georgs Gilder er:

Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid.
Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavaleriet, og der gik snart ry om
hans dygtighed i våbenbrug og mandig idræt, og han blev berømt for sin
tapperhed, uforfærdethed og gode dyder.

På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille
by Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst. Ved Salem huserede
et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at
fælde den, men uden held, og man havde derfor sluttet en overenskomst
med dragen, således at den skulle vogte landet mod til gengæld hver dag
at få to får. Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske
i stedet. Også dette måtte man gå med til, og hver dag måtte - efter
lodtrækning - en af beboerne gå til dragen.

Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter.
Der var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der
ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve
kongerige. Men ingen havde lyst.

Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var
dragens tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje
på den unge kvinde og spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud. Hun
fortalte hvilken skæbne, der ventede hende, og han besluttede at kæmpe
mod dragen.

Efter en voldsom kamp, hvorunder
dragen udsendte ild og pest ånde
gennem næsebor og mund, og som
næsten havde kostet Georgius livet,
fældede han dragen; men da kongen
tilbød ham den udlovede belønning,
afslog han. Gud alene havde æren,
sagde han, og uden Guds hjælp havde
han ikke magtet at dræbe dyret.

Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden det halve
kongerige.
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OktoberGildeHal - 11. okt. 2016
Vi var 28 gildebrødre der mødtes i forhallen til en velkomstdrink og et
hyggeligt gensyn.

I Gildehallen indledte vi med i stilhed at mindes Peter Ulstrup, som vi
måtte tage afsked med sidst på sommeren.

GM-talen handlede om at ”finde sig selv” i det mylder af indtryk, der
omgiver os i hverdagslivet. Vi påvirkes, og vi ændrer os over tid, og må
til stadighed finde nye sider. Vi går og søger, men kan glemme at forblive
os selv. I dette mylder skal vi ”være os selv” og acceptere, at man er, som
man er - alle andre er optaget!

I ”5 min. Sct. Georg” mindede Vibeke Mørch os om, at det er 125 år
siden Lady Baden-Powell blev født, gift med B-P i 1912 og senere blev
hun som bekendt verdenspigespejderchef. Efter nogle historiske rids
fortalte V.M. om de gange hun havde mødt Lady B-P, og om den store
inspiration hun udstrålede. Pigespejder-bevægelsen har haft stor
betydning for pigers/kvinders selvstændighed og berettigelse, og har
givet dem bedre vilkår.

Efter at gildehallen var lukket hørte vi ”Lullerby” (André Rieu), og blev
siddende til musikken tonede ud. Tak for en god gildehal med velvalgt
musik.
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Herefter var der spisning, menuen stod på oksesteg med flødekartofler
og salat. Desserten var is med en vidunderlig puré af vilde hindbær, som
Leos kone Irmelin havde plukket i det ”vilde svenske”. Senere kaffe/te
eskorteret af Mettes småkager (imponerende).

Aftenens underholdning bestod
af en masse svære spørgsmål,
mest fra det maritime miljø – så
der var nok at gå i vandet på!

Seks gildebrødre endte i finalen,
her stod den på spørgsmål om
edder-kopper, og de var giftige
(begge to).

Aftenen sluttede med broderkæde samt en stor tak til gruppe 6, der var
arrangør af en dejlig aften.

Referent:  Mogens
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Læger
uden grænser

Tirsdag den 18. okt. På Rødovregård

Gildeledelsen havde inviteret Tom Lemser fra Hvidovre Hospital til at
fortælle om sit arbejde, som udsendt for Læger uden Grænser, Tom
Lemser er til daglig overlæge på hospitalets ortopædkirurgiske afdeling.

Mødet var offentligt og havde været annonceret i Rødovre Lokal Nyt.

Vi var ca. 30, der hørte Tom Lemser
fortælle om sine oplevelser som
udsendt til Haiti og Nigeria, hvor man
på Haiti arbejdede under primitive
forhold i oppustelige teltlejre, mens
man i Nigeria havde fået stillet et
tidligere privathospital til rådighed.
Man arbejdede med lange arbejdsdage
og kun en halv ugentlig fridag.

Vi var ca. 30, der hørte Tom Lemser
fortælle om sine oplevelser som
udsendt til Haiti og Nigeria, hvor man
på Haiti arbejdede under primitive
forhold i oppustelige teltlejre, mens
man i Nigeria havde fået stillet et
tidligere privathospital til rådighed.

Man arbejdede med lange arbejdsdage og kun en halv ugentlig fridag.
Tom Lemser berettede om forskellige situationer, hvor man måtte tage
utraditionelle metoder i brug for at hjælpe. De sværeste situationer
opstod, når man måtte vælge, hvem man kunne hjælpe, og hvem man
blot kunne trøste. Ligeledes fortalte han, at man også skulle håndtere den
udbredte Voodoo dyrkelse og de lokale kloge mænd og koner, hvor de
nogle gange modarbejdede fagpersonalet. Samtidig var de lokale meget
glade for hjælpen. En anden opgave, som konstant skulle løses var, at
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passe på at man ikke blev frarøvet sine ejendele, derfor var lejrene altid
bevogtet af bevæbnet vagter.

Et meget fængslende og lærerigt møde/foredrag som blev illustreret med
dias til beskrivelse af de forskellige situationer.

Preben Sørensen
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Et takkebrev efter FødselsdagsFesten
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Referat fra turen til
Koppedal Museum

Distriktets Naturlaug havde den sidste tur i år, som gik til Kroppedal
Museum. Hvor der deltog otte gildebrødre fra distriktet, der var plads til
flere. Museet ligger i nærheden af Risby ved Taastrup.

Udstillingen er centreret omkring Ole Rømers og andre astronomers
mangesidet liv og virke. Det gælder ikke bare astronomi, men også
opmåling af Danmark, standardisering af mål og vægt, og astrofysikkens
gennembrud.

Efter en velfortjent kaffe med
muffins, gik turen til Ole Rø-
mers landobservatorium, som
ligger et lille stykke væk fra
Kroppedal Museum. Her var der
opstillet tre træfundamenter til
diverse astronomiske instru-
menter, ligeledes var der op-
stillet en statue af Ole Rømer i et
naturskønt område.

Det kan anbefales at besøge Kroppedal Museum.

Arne Bjerager DGK
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GildemesterStævne 2016
Vi syv ”mestre” fra distriktet dog i samlet flok med DSB til stævnet på
Bygholm Hotel i Horsens. Som tidligere oplevet, var togturen
selvfølgelig den mest muntre oplevelse med megen snak om
gildebevægelse og alt muligt andet undervejs både tur og retur.

Stævnet rummede jo også et omfattende program:

De forskellige udvalg under landsgildeledelsen fik os orienteret om det
internationale ved Anne Hastrup (herunder Fredslys, Fellowship, Global
Projekt og Haitinålene (tænk, de har også et Sct. Georgs Gilde på Haiti!)
samt kommende europakonference i 2019.

Peter Skræ kunne fortælle om DUS-møder, Idéhåndbog, der nu findes
digitalt, kursus i forskellige emner og samtalespillet. (to mil. danskere
har været spejdere!). Peter præsenterede et forslag til en ny 40-50-60-70
osv. gildenål, det dog skal arbejdes videre med.

Ingrid Danstrup (redaktør og nu PR ansvarlig) berettede om en opdateret
udgave af håndbog for gildebrødre, om pjecen med spejderideén for
voksne, hjemmesiden, der løbende revideres og de udsendte spørge-
skemaer, der havde givet 200 svar.

Der findes i øvrigt CDér for svagtseende om div. gildeinformationer.

Så kom vores allesammens Kirsten på banen som nu landsgildekansler.
Her fik de to nye medarbejdere på Kontoret mulighed for kort at fortælle
om deres vej til jobbet. De hedder Gitte og Pernille, den ene fra Ølgod,
den anden fra Frederiksberg. Begge var de meget positive med gode
forventninger til det vigtige arbejde, de nu deles om. Det kommer helt
sikkert til at gå fint.

Økonomichefen Paula måtte jo beklage den stigende medlemsnedgang
(vi er 4.165 gb. på landsplan) og det medfører en betrængt økonomi og
så selvom der da findes reserver, man kan tære lidt på.

Paula vil til januar udsende regnskabstal til os alle.

Helmut (LGM) fik takket os og specielt hans eget team i ledelsen for
årets store arbejde. Medlemsnedgangen er et slemt problem; men Helmut
valgte herefter meget åbenhjerteligt at fortælle sin egen oplevelse af den
konflikt vi alle véd, der har været omkring landsgildets nu afgåede
kansler.
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Det har tydeligvis berørt alle de involverede parter også på det personlige
plan, og det er svært at lægge bag sig.

Vore egen Tommy (GM 2. Glo) opfordrede landsgildeledelsen til én gang
for alle at få klargjort de uheldige omstændigheder, der havde ført til
kanslerens afgang.

Mogens (altså mig selv) fik lejlighed til fra talerstolen at klargøre forhold
omkring Sct. Georgs Fonden, der forinden ikke rigtig var faldet i god
jord hos landsgildeledelsen. Det bedrer sig nok.

Herpå fulgte forskellige indlæg fra salen om lovede lovændringer, der
venter på sig, om Fredslyset, hvor Rigmor (som alle kender) har fået en
hjælper (hun hedder Lene og skal tage over), om Hjælpefonden (ved
Paula) der bl.a. efterlyser idéer til donationer og om Frimærkebanken,
der trods manglende brevforsendelser dog har kunnet donere o. 25.000
til gode formål.

Forstander Mads Rykind-Eriksen holdt stævnets ”hovedtale” med en
spændende beretning om det Danmark, der nu er i hastig forandring.

Meget tankevækkende og svær at referere ordentligt, men et godt indlæg.

Henning Rose orienterede om internettet, hjemmesider og LGLs egen
hjemmeside. Ikke helt oppe på mærkerne, der arbejdes stadig med
forbedringer.

Flere indlæg handlede så om DGM netværket (Samtalespillet) om
ledelse i frivillige organisationer, om Facebook- og så har jeg vist fået
det meste med.

Opholdet på Bygholm var fint, maden var god, men drinks var dyre (dem
betalte vi jo selv).

Alt i alt et godt gildemeterstævne med mange idéer og nye tanker.

Mogens
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

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
Tirs. 06. Dec. Fredslys

Lør. 07. Jan. NytÅrsGildeHal

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 dec.-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i dec.-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 Nov.
Nr. 11 2016

En hyldest til efteråret

For helt ærligt, så er efteråret jo en fantastisk
størrelse. Selvom man altid bliver lidt små-
deprimeret, når det kommer snigende ind på én.
Indrømmet; det er lidt hårdt at pakke sommertøjet
og stråhatten ind bagerst i skabet. Man bliver lidt
sentimental.
Det varer dog ikke længe, før man kommer på andre
tanker. Efteråret er nemlig en helt speciel og skøn
periode.
Hvad fedt er der ved regn, blæst, mørke, bleg hud og
alt det andet? Det kan jeg fortælle jer!
Man kan hoppe i uldfrakken og halstørklædet, tage
ægtefællen, en ven eller veninde under armen og
spadsere en tur.
Bare gå rundt og kigge på de flotte orange blade, der
pludselig fylder i gadebilledet, indtil ens kinder er
knaldrøde og næsen er begyndt at løbe. fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET
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