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De to venner

Med Killingen voksede Hvalpen op,
De spiste og drak af samme Kop.
De leged skjul og de leged Tagfat,
Og hvalpen blev Hund og Killingen Kat.
Dog trods deres kløer og skarpe Tænder,
Blev Katten og Hunden de bedste Venner.

Og alle, som så det, tyktes det sært,
Naturen havde dem Fjendskab lært.
Den havde skilt deres Slægter ad
Fra Skabelsens Tid med bitre Had.
Dog aldrig saa man de To at stride,
De spiste og sov ved hinandens Side ...

fortsætter:

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Leder fortsat:

Af disse to venner må man vel kunne lære
tag andre mennesker som kære,
finde det bedste hos dig selv,
til glæde for din næste.

En sød lille Fabel for børn og barnlige sjæle,
af H.V. Kaalund.

Hav en god februar - Jørgen, gr. 5

Mandag d. 27 feb. bliver

Leo 70 år
Kære alle.

Jeg holder morgenbord på dagen fra kl. 10-12 hjemme
hos mig selv, Hyldeager 16.

Jeg vil gerne se repræsentanter fra gildet.

Der er begrænsede pladser.

Mange hilsener Leo – en ung mand
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ForårsFest

Efter Kvægdrivning
Inviteres til COWBOYFEST

Lørdag d. 4.2.2017  kl.18.00 - på Rødovregaard.

Tilmelding gruppevis senest d. 28.1.2017.

Til Bodil på 27 38 51 49 eller bodilk@outlook.dk

Pris 80 kr.

Gildehilsen

Festlauget

P.S. Våben skal være sikret.
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Indbydelse til:

Distriktsgildehal med foredrag
Mandag den 27. februar 2017 i ” Rødovregaard”

Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Vandrehal kl. 18:45  med Gildehal kl. 19:00

Efter gildehallen foredrag af: Jytte Abildstrøm kl. 20:00

Abildstrøm har i starten af sin karriere spillet med i mange revyer,

bl.a. Cirkusrevyen. Sidenhen lavede hun børneteater, specielt

dukketeater. Jytte Abildstrøm har været teaterdirektør for Riddersalen

Efter foredraget vil der blive serveret en let anretning og kaffe.

Prisen for dette arrangement er: 65,00 kr. pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. februar 2017

Bindende tilmelding.

Nils Krogh tlf. 22 75 14 35    eller mail:   krogh@musling.dk

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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”Hvorfor valgte jeg
livsbekræftende teater

for børn og voksne”
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Så skal vi igen på skovtur !
7. maj er der UlveMiniLøb i Brøndbyskoven.

Mød op senest kl. 8:30 ved spejderhytten KNUDEN,
Voldgaden 21b, Brøndby. I år leger vi, at Brøndbyskoven er
en ubeboet ø, hvor vi er strandet efter et skibsforlis.

Allerede nu kan/skal du vælge, hvilken oplevelse du vil give
børnene på din post ! (Opgavetiden er 10 minutter)

Postaktivitet Postbemanding
Rebfremstilling Else Madsen
Skydning med bue og pil Leo og Vibeke
Føle-kimsleg Grethe
Bygning og søsætning af minitømmerflåde Nils
Samle brænde og lave bål ?
Kimsleg med 20 ting, som man ønsker sig, når
man er strandet på en ubeboet ø

Mogens

Fremstilling af et søkort ?
Klatre på rebstige ?
Fremstilling af natursmykker ?
Gå i labyrintgang med bind for øjnene ?
Andet ……… ?

Tilbagemelding til Jens på mail: jens@foghmar.dk
Jeg har brug for din hjælp. - Vi tilstræber at bemande hver post med en
gildebror + en hjælpende spejderleder. Der skal være ni forskellige
poster !
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NytårsGildeHal
Vi var vel omkring 34 deltagere til nytårsgildehallen. Ved GildeHallen
holdt gildemesteren en god tale og Else M holdt fem minutters Sct.
Georg.

Til spisningen fik vi en fin lille forret. Hovedretten var dejlig og leveret
af Strandens Forsamlingshus. Af underholdning fik vi en sjov quiz
fremført af Mogens. Senere var der en sketes om en konge og hans
prinsesse og to riddere, en ond og en god. Alt i alt en god og hyggelig
aften.
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Gruppe 2 - GruppeMøde 17. januar hos Jytte

Gruppen mødtes fuldtallig denne vinteraften. Jytte serverede dejlig mad,
og vi talte om Nytårsgildehallen den 7. januar. Det var en dejlig og
hyggelig aften, som alle var tilfredse med. Nu ser vi frem til Forårsfesten
den 4. februar, den plejer at være festlig og sjov.

Efter vores tallerkener var tømte, og vi var mætte, fortalte Jytte om vores
emne, Opfindere. Og hun havde fundet en særpræget dansk opfinder,
nemlig G. A. L. Thorsen.

G.A.L. Thorsen

Georg Arthur Lawsha Thorsen,
7.3.1916 - 16.2.1992, fabrikant.

G.A.L. Thorsen voksede op i Frede-
rikshavn og var efter sin skolegang
beskæftiget ved landbruget. Efter en
rygskade måtte han dog opgive dette

erhverv og blev derefter først hotelkarl og i 1940 indehaver af en kaffebar
i Frederikshavn. Samtidig gik han i slutningen af 1930erne ind i fiskeri-
branchen, idet han med økonomisk succes investerede i fiskekuttere samt
filet- og fiskemelsproduktion.

Under krigen befordrede han på sine kuttere mange flygtninge til
Sverige. Men hans handelsforbindelser med tyskerne medførte, at han
efter krigen måtte begynde på bar bund. Med sine uomtvistelige handels-
og opfindertalenter, kom han dog fra slutningen af 1940erne igen
økonomisk på fode.

En tid samarbejdede han med Karl Krøyer om produktion af trykkogere
og stegepander. Han slog sig for alvor igennem efter at han 1952
begyndte en produktion af stålvaske, baseret på en ny – og langt billigere
– fremstillingsmetode. I løbet af få år blev hans hastigt voksende
fabriksvirksomhed i Århus førende på området såvel i Danmark som i
Vesteuropa og USA, hvor der blev etableret en række licensfabrikker.
Senere optog han med succes produktion af færdige køkkenelementer og
– ligeledes efter en nyudviklet og langt billigere produktionsmetode –
radiatorer, og også på dette område blev virksomheden kraftigt udvidet
ved oprettelsen af licensfabrikker og salg af patentrettigheder til
udlandet.
10



Sideløbende med fabrikationsvirksomheden foretog G.A.L. Thorsen
store opkøb af jord i byudviklingsområder og fra slutningen af 1960erne
beskæftigede han sig især med byggemodningsprojekter og boligbyggeri
i såvel Danmark som Vesttyskland.

Den økonomiske krise i 1970erne forårsagede dog betydelige ind-
skrænkninger og tab i såvel disse aktiviteter som i hans øvrige virk-
somheder af hvilke flere har måttet afvikles.

G.A.L. Thorsens virksomhed har været karakteriseret af en utrættelig
fantasi og opfindervirksomhed, der også har resulteret i flere fejlslagne
projekter, bl.a. om produktion af elbiler og etablering af olieforsynings-
anlæg. Med megen sans for reklame forstod han at skabe sig et image
som den self-made og uimponerede jyske fabrikant og handelsmand "i
træsko og uden slips". I folkemunde blev han kaldt Gale Thorsen.

Reff. Arne

http://svindlere.dk/kurt-thorsen/

http://www.business.dk/oekonomi/en-forfoerer-goer-klar-til-comeback

xx
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Gruppe 1 - GruppeMøde i januar hos Inge

Vores første møde i dette år, blev holdt hos Inge, vi var kun fire, fordi
Jytte og Bjarne var på ferie. Vi mødte op til en lækker anretning med
pålæg og ost. Vi snakkede og hyggede os et stykke tid, og fik derefter
serveret kaffe.

Inge havde valgt at fortælle om Stege, som er hovedstaden på Møn.

Stege er en købstad, men hvornår de fik rettighederne vides ikke med
sikkerhed. Det første privilegium man kender er Eriks Klippings af 14.
maj 1268, hvorved han gav Stege bys borgere bevilling på at bruge
skovene, der den gang omgav byen.

Stege har i middelalderen utvivlsomt været en ret anselig by, udrustet
som den var, med en god havn og beskyttet af den stærke borg, og sin
egen befæstning af volde og grave. Den havde god handel og søfart, og
den tog levende del i sildefiskeriet i Øresund.

Stege havde også modgang, således flere ildebrande, især i 1457, da
næsten hele byen blev brændt, og den voldsomme pest på Møn i 1484.

Nyere tid: I 1950 fik Stege Kommune Danmarks første kvindelige
borgmester, men hun var kun ansat i to måneder.

Da Møns Kommune i midten af 1990´erne skulle opføre en ny skole,
fandt man under udgravningerne flere hustomter fra bondestensalderen.
Husene fremstod tydeligt i den sandede undergrund, hvor man kunne se
spor efter vægge og stolper. Møn har efterfølgende rekonstrueret et af
husene, som i dag er noget forfaldent, men det giver alligevel et indtryk
af, hvordan det har set ud.

I dag er Stege en hyggelig by med mange smukke gamle huse. Lilli

http://www.moenantikvariat.dk/m%C3%B8nkortet/stege/M%C3%B8lleporten.htm
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Gruppe 4 - GruppeMøde 10. jan. hos Nils

Alle mødtes til et veldækket bord hos Nils.

Bodil fremlagde at vi skulle bestemme os til fødselsdagsprisen i år.

Vi valgte mellem Familier med kræftramte børn eller Diabetesbørn.

Nils skulle fortælle om en kendt person i dag.

Det blev naturligvis H. N. Andersen. Hans Niels Andersen (født i Nak-
skov 10.9.1852 og død 30.12.1937 i Charlottenlund)var en dansk
erhvervsmand, etatsråd og stifter af Det Østasiatiske Kompagni (ØK).

HNA blev uddannet skibstømrer, og tog hyre som sådan på barken
MARS, men endte som styrmand, da styrmanden forsvandt. I 1876 var
han første gang i Siam. I 1884 fik han hyre på et Siamesisk skib der
sejlede teaktræ til Danmark.

ØK blev oprettet 19. marts 1897. Via støtte fra Landmandsbanken, da
CF Tietgen i Privatbanken ikke troede på ham.

De første år ekspanderede firmaet kraftigt, senere blev det til at firmaet
handlede med Asien og produkter til Asien.

Under første verdenskrig var HNA indblandet i ulovlig spekulation, men
formåede at holde det skjult, så det først senere er blevet kendt.

HNA modtog Elefantordenen som en af de få borgerlige. Efter ham, har
kun Niels Bohr og Mærsk McKinney Møller modtaget denne orden.

I dag eksisterer firmaet kun i Asien. Og er blevet til Santa Fe.

ØK fik Verdens første dieseldrevne skib M/S Selandia.

Vi sluttede med sangen ”En sømand går sin enegang” Bodil.
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Gruppe 5 - GruppeMøde 10. januar hos Jørgen

Vi mødtes hos Jørgen til nytårsfrokost, og vi var fuldtallige. Det var
dejligt. Vi fik dejlig mad som sædvanlig hos Jørgen og snakken gik.

Da vi havde spist, gik vi over til det administrative og fik talt om vores
tur i naturen og fødselsdagsprisen. Siden sidst har der været nyt-
årsgildehal, som forløb godt.

Jørgen serverede nu kaffe og lidt sødt og Ulla gik over til aftenens emne:

Kongelundsfortet. Kongelundsfortet ligger i det, der hedder Køben-
havns Befæstningsring på sydsiden af Amager. Det hed oprindelig
Kastrup fort eller Kastrup batteri og blev anlagt i 1886-87.

Batteriet skulle virke som led i den ring af forsvarsværker, der blev opført
omkring København i 1886-94 og skulle erstatte den gamle vold, som
indtil 1860 lå tæt om indre by. Navneskiftet fra fort til batteri skete 1910.

Fortet blev aldrig taget i brug, men var i alarmberedskab under 1.
verdenskrig. I 1925 overgik det til Københavns Kommune til civilt brug.
I 1933 indviede man fortet til folkepark, men i 1940-47 var det lukket
for offentligheden, først af den tyske besættelsesmagt og siden af krigs-
flygtninge.

Op gennem 1950’erne blev der gjort forsøg på at genetablere en
forlystelsespart, men med skiftende held. I dag bliver det brugt som
udflugtsmål for mange børnefamilier og institutioner, og man kan nyde
fuglelivet.

Gruppehilsen Lone
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Gruppe 6 - GruppeMøde 9. januar hos Vibeke M

Årets første møde var hos Vibeke M. Efter nogle praktiske ordninger gik
vi over til mødets indslag – Vibeke fortalte om Keld Heick, som Vibeke
langt ude – meget langt – er i familie med.

Keld Arne Heick, født 24. februar 1946 på Frederiksberg, er en dansk
sanger, sangskriver og musiker.

I 1966 grundlagde han orkestret The Donkeys, der nok mest forbindes
med landeplagerne "Ved landsbyens gadekær" og "Vi skal gå hånd i
hånd". Keld Heick blev uddannet folkeskolelærer i 1969 på Zahles
Seminarium. Sammen med sin kone Hilda Heick har han siden 1981
turneret landet rundt med tusindvis af optrædener.

De har en lang række pladeindspilninger bag sig og har også optrådt
sammen i revy. Sammen har de datteren Annette Heick, der er
skuespiller, sanger og vært for en række tv-programmer

Listen med landeplagere er næsten endeløs: 1978, Disco Tango, Tommy
Seebach – 1981, Krøller eller ej, Tommy Seebach & Debbie Cameron –
1985, Sku' du spørge fra no'en, Hot Eyes – og mange mange flere.

Prøv at høre sangene på vedlagte links og syng med, du kan dem:

https://www.youtube.com/watch?v=THseuKlNTio

https://www.youtube.com/watch?v=2dyC1R-H6vI

https://www.youtube.com/watch?v=C1K8WnHyn_Y
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Lør. 04. feb. Forårsfest
Man. 27. febr. Distriktsgildehal
Tirs. 07. marts GildeTing
Lør. 18. marts I-dag
Fre. 21. april Sct. GeorgsGildeHal
Søn. 07. maj Ulveløb i Brøndbyskoven
Fre. 12. maj Loppemarked i RødovreCentrum
Tirs. 16. maj Tur i naturen
Man. 12. juni FriluftsGildeHal

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 Marts-nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. febr. kl. 18.

Lederen i Marts-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
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