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Vent blot – Vi får et forår

Forår, forår, kom nu snart!
Vi har ventet længe,
vi vil ud og tumle os
i de grønne enge,
i de grønne enge.

Plukke, plukke blomster små,
røde, blå og gule,
synge, synge forårssang,
med de glade fugle,
med de glade fugle.

Lytte, lytte, til en bæk,
som i skoven synger,
Se, musvitten på sin gren,
over bækken gynger,
over bækken gynger.

fortsætter:

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Leder fortsat:

Summe, summe, bier små,
tumle ud i solen,
kravle ind i blomster blå,
og få støv på kjolen,
og få støv på kjolen.

Løbe, løbe, rask afsted,
under grønne blade.
Forårsvinden løber med,
åh, hvor er vi glade,
åh, hvor er vi glade.

Klik på linket til denne dejlige og søde sang af Margrethe Marstrand

http://sangetilboern.dk/foraar-foraar-kom-nu-snart/

Har du ikke fået nok, så er her vor dejlige Anne Linnet: Forårsdag

https://www.youtube.com/watch?v=DnspQ12-qyc

Jytte Ulstrup fylder 85
d. 24. marts 2017

Mandag d. 27 feb.

blev Leo 70 år
Kære alle

Tak for dejligt fremmøde hjemme hos mig selv på selve
dagen. Tak for pæne ord og pæne gaver.

Mange hilsener Leo – en ung mand
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GILDETING Tirsdag d. 07. marts 2017 kl. 19:00
i Havestuen på Rødovregård

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Gildemesterens beretning
4. Gruppeledernes beretninger
5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger
6. Behandling af indkomne forslag

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede
regnskaber for 1.1.2016 til 31.12.2016 og fremlægger
budget for det kommende år 1.1.2018 til 31.12.2018
herunder fastsættelse af gildeskat.

8. a) valg af gildemester
b) valg af gildekansler
c) valg af gildeskatmester

9. a) 1.valg af suppleant for gildemesteren
2. valg af suppleant for gildekansleren
3. valg af suppleant for gildeskatmesteren

b) valg af gildets uddannelsesmedarbejder (GU)
c) valg af gildets internationale medarbejder (GIM)
d) valg af herolder
e) valg af to revisorer og to suppleanter for disse.

10. Eventuelt

Gildeledelsen skal hvert år i indkaldelse til Gildeting opfordre
gruppemedlemmerne til at meddele gildeledelsen, hvis de ønsker
at skifte gruppe. Det være gjort herved.

Forslag, bortset fra forslag til valg,
der ønskes behandlet på gildetinget,
skal være gildemesteren i hænde
senest en måned
før gildetingets afholdelse.

Med venlig gildehilsen Nils Krogh (GK)
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I-DAG
LØRDAG D. 18. MARTS 2017

Afholdes i Gildehuset, Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde.

Program:

Kaffe/te og wienerbrød kl. 09-9.30

Herefter vil
Jan Lund og Mikael Melbye.
Care Danmark holde foredrag

ca. kl. 12 til ca. kl.13 er der frokost

Herefter foredrag ved
DR.s korrespondent Jan Larsen som vil
fortælle om:

Kineserne kommer.
Om livet i det moderne og også ofte hårde
liv i Kina.

Foredraget slutter kl. ca. 15.

Vi regner med at slutte ved 16-tiden

Hele arrangementet koster 100 kr. pr. person incl. drikkevarer: Vin, øl
eller vand

Bindende tilmelding senest den 10 marts 2017 til:

GU Birthe Sander tlf. 60 80 37 95 eller email: birthesander@gmail.com

Eller DUS Bo I Andersen: 23 30 22 05 eller email ivert4000@gmail.com

4



Friske gildebrødres
forårsskovtur !
Tak for alle gildebrødres post-tilmeldinger. 7. maj holder vi igen
UlveMiniLøb i Brøndbyskoven. Alle poster møder op senest kl. 8:30 ved
spejderhytten KNUDEN, Voldgaden 21b, Brøndby. – Børnene har ca.
10 minutter til at løse en opgave på hver post.

Med forbehold for senere ændringer er aktiviteterne i år:

Postaktivitet Postbemanding
Rebfremstilling Else  og Arne Madsen
Skydning med bue og pil Leo og Vibeke
Føle-kimsleg Birgitte + spejderleder
Bygning og søsætning af
minitømmerflåde

Nils + spejderleder

Samle brænde og lave bål Jørgen + spejderleder
Kimsleg med 20 ting, som man
ønsker sig, når man er strandet på
en ubeboet ø

Mogens + spejderleder

Klatre på rebstige Ulla og Kurt
Fremstilling af natursmykker Bodil og Birthe Sander
Gå i labyrintgang med bind for
øjnene

Jytte og Bjarne Wichmann

Hytteopgave (individuel) Jytte U, Mette og Else A
Mød op iført blåt gildetørklæde og varmt tøj. – Husk at tage billeder på
hver post. – Giv op til 9 point til hvert hold. (0-5 point for selve
præstationen plus 0-4 point for turnout, dvs. for opførsel og samarbejde.)
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Indbydelse til Ulveløbet udsendt til spejder-
grupperne i gildets område.
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Forårsfesten  4. februar
Forårsfesten blev afholdt med god deltagelse og en god stemning. Der
var ægte WildWest-aktiveter som at slå store søm i træstamme, kaste
med dart pile og kast med hatte efter lodrette holdere.
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Dart-spil i Saloonen – Mesteren selv med ryggen

To garvede Wild-West Folks
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Kast med hatte
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Leo’s fødselsdag - 70 år

Inden gæsterne kom

Med gæster
10
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Gruppe 1 - GruppeMøde 8. feb. hos Jytte Wic.

Vi mødtes i et forrygende snevejr, hvor Sine måtte vende om på
halvvejen, da hun syntes, det var for glat. Meget passende startede vi med
at synge  ”I sne og står urt og busk i skjul”, hvorefter Lilli havde
forskellige oplysninger bl.a. fra gilderådsmødet. Derefter ”kastede”
Jytte, hendes eget udtryk, maden på bordet. Der var mange lækkerier og
bl.a. flere glutenfrie ting, hvilket passede mig fortrinligt. Så flyttede vi
over i den bløde afdeling og fik kaffe og glutenfri kage, meget lækker,
og så startede Jytte med aftenens emne, der denne gang var Viborg.

Viborg er en af de ældste byer i Danmark, og Viborg kommune er
arealmæssigt Danmarks næststørste efter Ringkøbing -Skjern kommune.

Den første bydannelse i Viborg fandt sted i slutningen af 900-tallet. Den
foregik ved, at én eller flere store vikingegårde blev udstykket i mindre
parceller langs en gade. Omkring 1060 blev Jylland inddelt i
bispedømmer, og Viborg blev bispestad. I begyndelsen af 1100-tallet
begyndte opførelsen af domkirken. I midten af 1100-tallet blev byen, i
forbindelse med stridighederne mellem kongsemnerne Svend, Knud og
Valdemar, befæstet med en vold og en grav. Indgang til byen var derefter
gennem fem byporte.

I middelalderen havde Viborg fem klostre og tolv sognekirker. I
forbindelse med reformationen blev klostrene og sognekirkerne revet
ned med undtagelse af en del af Gråbrødre Kloster og kirken der hørte til
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Sortebrødre Kloster. I år er det 500 år siden Luther slog 95 teser op på
porten til slotskirken i Wittenberg, en begivenhed der blev startskuddet
til reformationen. Den luthersk-evangeliske reformation af det egentlige
Danmark tog sin begyndelse i Viborg i forbindelse med Hans Tausens
ophold i byen 1525-1529. Søndre Sogns kirke var den første danske
kirke, der fik lov til at holde lutherske gudstjenester, først syv år senere
blev resten af Danmark reformeret. Viborg er fortsat centrum for den
romersk-katolske menighed i Midt- og Vestjylland.

Byen har været udsat for flere store brande. Den helt store katastrofe
skete den 25. juni 1726, da der opstod en brand, som i løbet af de

følgende dage ødelagde hele den
østlige del af byen med domkirken,
Sortebrødre kirke og rådhuset. Den
nuværende domkirke blev indviet
den 10. september 1876. Senere er
Joakim Skovgaards kalkmalerier
kommet til. I dag rummer byen flere
gamle og fredede bygninger.

Vi sagde tak til Jytte og sluttede med ”Nu flyver mørkets fugle ud”.
Inge

Gruppe 6 - GruppeMøde 6. februar hos Leo

Gruppen var hårdt ramt af forskelligt fravær. Det endte med, at vi aflyste
mødet.

Leo
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Gruppe 2 - GruppeMøde 14. feb. hos Annette

Annette havde fremtryllet en dejlig middag, og som en overraskelse, fik
vi også serveret en lækker dessert. Vores gruppeleder, Jytte, fortalte om
de seneste nyheder med hensyn til Gildet.

Derefter startede Annette på vores emne. Hun havde valgt at fortælle om
Designere.

Bl.a. den tyske designer, Wilhelm Wagenfeld født i 1900. Efter at have
stået i lære som sølvsmed blev han optaget på Bauhaus i 1923, og blev i
1930érne en af Tysklands førende industrielle designere.

Erich Schott, leder af Jenaer Glaswerk, bad Wagenfeld udvikle en serie
varmefaste glasprodukter. Schott ønskede sig en serie smukt service og
andet køkkengrej, som kunne anvendes både i husholdning og på
spisebordet. Wagenfelds teservice blev til i starten af 30´erne, og dets
rene, strømlinede fremtoning blev meget fint modtaget.

Stellet omfattede flødekande, sukkerskål, tallerkener, en bakke samt
selvfølgelig thekopper og underkopper. Det mest iøjnefaldende var dog
selve tepotten med en central glas si til tebladene.

Annette fortalte også om et andet firma Tonfisk Design, hjemmehørende
i Finland. Firmaets designere Keaney og Alfström mente at der stadig
var et uopfyldt behov på markedet for smukt service med god
funktionalitet, og gik i gang med at opfylde det behov. Det første Warm-
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te- og kaffeservice blev lanceret på Ambiente-messen i Frankfurt i år
2000.

Det er lavet af porcelæn af høj kvalitet omgivet af holdere af lamineret
valnøddetræ, der ikke bare fungerer som håndtag, men også isolerer den
varme te eller kaffe. Nu fås serien både i eg og valnød og med hvidt eller
sort porcelæn. I 2010 tilføjedes flere dele til servicet, der optræder i
mange af verdens museumssamlinger.

Som nummer 3 havde Annette valgt en tekande af Sori Yanaki, en af de
betydeligste designere i efterkrigstidens Japan. Hans dejlige sommer-
fugle- og elefanttaburetter, begge fra 1956, samt den her viste tekande,
er blot nogle af hans nu ikoniske værker.

Til sidst fik vi noget at høre om firmaet Denby,
som er mere end 200 år gammelt. I 1960-erne
udsendte man en række nyskabende produkter,
så som Arabesque af Gill Pemberton. Der
indvarslede en ny tid med smukt designet
stentøj til både ovn og spisebord.

Ref. Arne

15



Gruppe 4 - GruppeMøde 14. feb. hos Bodil

Gruppen mødtes denne gang hos Bodil i dejligt solskinsvejr. Fem
personer, da Flemming og Tove havde meldt afbud. Efter at have
besigtiget Bodils nybyggede terrasse gik vi til det veldækkede bord. Her
fik vi snakket om lidt af hvert, men vi fik også talt om det sidste
gilderådsmøde, forårsfesten m.m. samt det kommende ulve/miniløb i
Brøndbyskoven. Hvor gruppen stiller med tre personer, som kan klare to
poster evt. med hjælp af en spejderleder.

Herefter var det Bodil, der skulle fortælle om ’en kendt person’.
Personen var Lise Nørgaard (født 14.
juni 1917). Vi synes at vi kender Lise
Nørgaard vældig godt. Men hvor har hun
lavet mange ting i sit liv. Hun startede
som journalistelev på Roskilde Dagblad i
1939 (22 år). Fik fire børn fra 1941 til
1946. Blev ansat som færdiguddannet
journalist på Politiken, hvor hun skrev
om kvinde- og modestof. Med -og chef-
redaktør på ugebladet Hjemmet. Med sin

veludviklede humoristiske sans skrev hun tekster til Danmarks Radio –
bl.a. Karlsens Kvarter, Hov Hov, Uha uha og Ikk!. Flere episoder af
Huset på Christianshavn og så naturligvis Matador, som var hendes idé.
Lise Nørgaard har også skrevet manuskripter til en række film.
Derudover har hun skrevet romaner, noveller og julekalender til TV. Og
så skal vi ikke glemme, at Lise Nørgaard har fået i hvert fald 17
forskellige priser. Hun er (naturligvis) også Ridder af Dannebrog.

Vi siger tak til Bodil for god behandling og godt indlæg.

Vi mødes næste gang hos Tove og Flemming d. 14. marts 2017 kl.
13.00 Nils
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Gruppe 5 - GruppeMøde 14. feb. hos Ulla

Vi mødtes alle hos Ulla, bortset fra Jytte, der var blevet syg.

Vi gik straks til bords, hvor Ulla serverede en rigtig lækkert ovnret med
kylling og diverse tilbehør. Efterfølgende fik vi pandekager med is.
Under middagen snakkede vi om lidt af hvert, bl.a. om fristen for
kontingentindbetaling var lidt for kort i forhold til, hvornår postbuddet
fik bragt Voldstafetten ud. Der kan meget nemt gå otte dage inden brevet
når modtageren.

Da vi havde spist, gennemgik Jørgen ”sidste nyt” herunder referat fra
Gilderådsmødet. Hvor der bl.a. har været drøftet, hvem der skal have
årets Fødselsdagspris.

Birthe vil undersøge hvilken bus, der skal køre os på ”Tur i naturen”
tirsdag den 16. maj.

Birthe havde også forberedt aftenens emne: Mosede Fort.

http://www.spangsberg.net/sms/fort/Mosedefort.html

Fortet er en del af Forsvarsord-
ningen af 1909 og er tænkt som en
forstærkning af Københavns kyst-
befæstning. Formålet er at forhindre
en fjendtlig landgang ved Køge
bugt.

Mosede Fort, Danmark 1914-18
fortæller historien om Greves helt
særlige betydning for Danmark neu-
tralitetsforsvar under 1. verdenskrig.
I 1915 anlagde den danske hær
Tunestillingen, en forsvarslinje fra
Mosede Fort til

Roskilde Fjord med skydehuller, skyttegrave og pigtrådsspærringer,
hvorfra tusindvis af soldater skulle forsvare Danmark.

Fortet blev bygget i 1913-16 og var i militær tjeneste til 1947. Under 2.
verdenskrig benyttede tyskerne fortet og efter krigen blev fortet anvendt
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til internering af krigsfanger og derefter som flygtningelejr for tyske
flygtninge. Hjemmeværnet benyttede fortet til 1970, og i 1972 blev fortet
fredet.

Fortet består af et stort firkantet jordanlæg med en kasematbygning
dækket af jord placeret i midten. Seks betonbriske er placeret oven på
kasematbygningen. Som vist nok det eneste sted tog man konsekvensen
af de erfaringer, man havde gjort under tyskernes indtog i Belgien og
flyttede hovedarmeringen fra selve fortet til bedre camouflerede batterier
i nærheden.

I dag er det offentligt tilgængeligt og en del af Mosede Strandpark.
Kasematten på Mosede Fort er genåbnet som topmoderne museum i
2014. Fortet er blevet istandsat og indrettet for omkring 8. mil. kr. Det er
det første museum om Danmark under første verdenskrig. Du kan bl.a.
gå på opdagelse i skuffer og skabe eller løfte telefonrørene og høre
soldaterne fortælle om livet på fortet.

http://www.fortunfortet.dk/FFsider/ffleksikon/mosedef/mosedef.htm

Tak til Ulla for en hyggelig aften.

Grethe
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 1. Går til Kastellet i København, Store Bededags aften.
Torsdag den 11.maj fra kl. 18:oo - ca. 21:00.

Der knytter sig en særlig tradition for at gå tur på volden Store Bededags
aften. Hvert år lægger masser af københavnere vejen forbi Kastellet på
Store Bededagsaften, hvor der er udskænkning af te 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 til den ydre voldsti fra Bernadottes Allé.
Østerport S-togs station ligger lige ved siden af.
Pris: 10 kr. + udgift til te og hveder.
Tilmelding til Arne Bjerager,  mob. 29 21 98 70,
e-mail: abjerager@mail.dk
Senest onsdag den 10. maj.
Kan kontaktes på mobil tlf. om torsdagen.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

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

Telefon-Nyt:  Lilli tager afsked med sit fastnet – herefter kun Mobil

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

Lederen i April-nummeret skrives venligst af gruppe 1

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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