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Nu er det her - foråret
Vi har i et stykke tid kunnet nyde de første forårsbebudere som
erantis, vintergæk og krokus, og når foråret holder sit indtog
modnes knopper på træer og buske og snart springer de ud.
April er en travl måned for haveejere og planteskoler, og det
er svært at stå for fristelsen til at beskære roser og andre
frostfølsomme planter og at fylde indkøbsvognen med nye
planter. Vi bliver kede af det, hvis vi planter for tidligt, og
ejerne af planteskolerne bliver glade, for så er der håb om en
ny handel. Min far lærte mig en huskeregel for, hvornår roser
må beskæres og den er: Når birketræet har blade på størrelse
med muse-ører.

Den 23. april fejrer spejdere verden over Sct. Georgs dag.
Georg, som var soldat i den romerske hær, blev efter sin død
d. 23. april år 303 ophøjet til helgen. På Sct. Georgs aften
mindes vi i gildet Sct. Georg for hans tapperhed og vilje til at
hjælpe andre.

Alle i Gildet ønskes en rigtig god påske.

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Karen har
40 års jubilæum 22. april.

Vi fejrer Karen ved
GildeHallen 21.04

Tak
til alle for opmærksomheden på min
fødselsdag. Jeg glæder mig, til jeg
kan plante ud i mine krukker.

Jytte W.

En flok friske ved sidste års UlveLøb
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Sct. Georgs Gildehal
Fredag d. 21. april 2017

Forhal 18.30 - Gildehal 19.00
På Rødovregård

Efter gildehallen serveres en 3-retters menu, med efterfølgende
kaffe/te med småkager.

Prisen er kr. 110,00.

Der vil muligvis være nogle aktiviteter, men vi skal i hvert fald
fejre Karens 40 års jubilæum.

Tilmelding gruppevis til Bodil senest mandag d. 17. april

Mail: bodilk@outlook.dk eller tlf.: 2738 5149 eller 3860 9782.

Vi glæder os til jer alle sammen.

Med mange venlige gildehilsner fra Gruppe 4.
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UlveMiniLøb 2017
7. maj holder vi årets UlveMiniLøb i Brøndbyskoven. Alle poster møder
op senest kl. 8:30 ved spejderhytten KNUDEN, Voldgaden 21b,
Brøndby. Forbered jer på at give børnene en god og spændende
oplevelse.

Med forbehold 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 + Henning

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. - Medbring madpakke
og noget varmt at drikke på posten. Der udleveres en juicebrik til hver.
Husk at tage billeder på din 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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Tur i naturen
Du har vel husket at sætte et stort kryds i din kalender med hensyn til en
lille tur i naturen:

TIRSDAG d. 16 maj d.å. med afgang fra Viften klokken 1300, og
med hjemkomst klokken ca. 1730 til sammen sted. Prisen for denne
herlighed er 50,00 kroner pro person med kaffe og kage et sted på turen.

Du kan hermed få din formiddagslur og din frokost i fred på hjemme-
fronten, og komme hjem så du kan hygge dig med din middagsmad ved
dit TV.

Tilmelding senest fredag d. 5 maj til Jørgen (gruppevis)
på telefon: 43 45 34 01.

Mange gildehilsener fra gruppe 5.

Nej, vi skal ikke til Grønland og se på hvaler denne eftermiddag.
Måske en anden gang.
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

Indkaldelse til Distriktsgildeting
mandag den 8. maj 2017
Kl. 19:00  i   Taastrup Kulturcenter

Dagsorden:
Punkt:

1 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
2 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3 Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab

for det forløbne år, til godkendelse.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget

for det kommende år til godkendelse.
herunder, fastsættelse af kontingent.

6 A: Valg af DGM
B: Valg af DGK
C: Valg af DGS
D: Valg af international sekretær ( DIS )
E: Valg af uddannelsessekretær ( DUS)

7 A: Valg af suppleant for DGM
B: Valg af suppleant for DGK
C: Valg af suppleant for DGS

8 Valg af revisorer og suppleanter.
9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:

A: Valg til ridderudvalget
B: Valg til Naturlauget

10 Eventuelt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte
Beretninger fra gilderne, DIS, DUS og udvalg.

OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være
indsendt
inden den 15. april 2017 til distriktsgildemesteren.

Distriktsgildeledelsen
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

Distriktsgildehal
27. feb. 2017 på Rødovregaard

Gildehallen blev denne aften afholdt i den store sal hvor de veldækkede
borde med festlige rødternede duge var placeret langs sidevæggene, klar
til den senere brug.
I salens midte tog så de hen ved 60 gildebrødre plads til den traditionelle
gildehal med fane, sang og musik.
Margits gildemestertale tog sit udgangspunkt i de to store reformatorer,
der har præget den danske folkekirke, Luther og Grundtvig.
Her i 2007 er det netop 500 år siden, de berømte teser blev hamret op på
kirkedøren i Wittenberg og som siden førte med bruddet med pavestolen
i Rom og indførelsen af protestantismen i vores del af verden (Vi husker
det hos os var i 1536).
Vores Grundtvig så sig i begyndelsen som nordens Luther; men med
tiden fik han alligevel betænkeligheder med en god del af Luthers lære.
I stedet indførte han de højskoler, der helt til i dag er en vigtig og
væsentlig kilde til vores almene folkeoplysning. Mange husker deres tid
på højskole som givende og vigtig for dem.
Vores smukke middelalderkirker ligger overalt i det danske landskab,
mange smukt restaurerede og i dag til brug også for foredrag, koncerter
og klubber. Ja, spejderne yder også godt heraf.
Margit opfordrede os til at besøge disse både levende og historiske
monumenter og helt tæt på os har vi jo fredslyset, vi hvert år henter hos
katolikkerne i Roskilde.
De fem minutters Sct. Georg stod Bo Andersen for.
Hans tale handlede om begrebet Tvivl:
Ærlig tvivl er åbenhed, mulighed for, at der kan være andre løsninger på
et givent spørgsmål.
Men skråsikkerhed og ”alternative fakta” er blevet en mere og mere fast
ingrediens både i den offentlige debat og internt imellem os. Har man

7



hørt en politiker udtale ærlig tvivl? Modstanderne mod Brexit var ikke i
tvivl.
Hvor er tvivlen på, om vi giver samfundets unge og gamle de rigtige
muligheder? Hvordan omtaler vi indvandrere og flygtninge?
Tvivl skal få os væk fra de skråsikre meninger og frem mod en sober og
meningsfuld dialog.

Rablende skør, en ildsjæl og et bundt af energi- sådan har medierne kaldt
aftenens rødhårede hovedtaler, Jytte Abildstrøm.

Vi fik os en tour de force gennem den
foreløbig 83 åriges brogede og spæn-
dende karriere fra student og tre sproglig
korrespondent til teaterdirektør for
Riddersalen.
Undervejs medvirkende i Studenter-
revyen, var Sonja fra Saxogade og
familiefilmen som flyvende farmor og
uforglemmelig i ”Svend, Knud og Val-
demar”

Jytte Abildstrøm er fortaler for den økologisk orienteret tilværelse med
grøntsager i egen avl, fortaler for brug af muldtoiletter, som hun oven i
købet har haft foreslået ved en dans med Prins Henrik.
Mange års samarbejde med Daimi og med Bodil Udsen.
Man kan blive ved- vi fik da også en lille prøve på dukketeater og en
sang ledsaget af Jyttes harmonika.

Det var en rigtig sjov og spændende
oplevelse. Alle morede sig, incl. den
lattermilde Jytte Abildstrøm.

Mogens

xx
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I-Dag 2017
Lørdag den 18. marts blev der afholdt I-Dag i gildernes hus Sct. Agnes i
Roskilde. Der var fremmødt 45 forventningsfulde gildebrøde, som skulle
høre de to planlagte foredrag. Dagen begyndte med morgenkaffe og
blødt brød, mens snakken gik lystigt.

Efter en kort velkomst og sang, præsenterede Jonna fra DUS gruppen, de
to første foredragsholderes Jan Lund og Mikael Melbye, som kom fra
Care Danmark.

Care Danmark blev oprettet i 1987 og hjælper i ni lande. 82 pct. af deres
budget bruges på projekter.

De fortalte om hvorledes Care arbejder efter princippet ”Hjælp til
selvhjælp”. I dette tilfælde fortalte de om deres besøg i Nepal. Projektet
hed ”Walk in her shoes” og handlede om en indisk kvinde og de
trængsler hun havde været udsat for, og som alligevel har kæmpet sig
frem til lokal respekt i kraft af den indsats - personligt og politisk - hun
har gjort i lokalsamfundet. De fortalte, om de store HIV-Aids problemer,
der er, og især de håbløse behandlingsmuligheder, som findes der. De
lagde især vægt på kvinders forhold i de fjerne landsbyer, de besøgte.

Forskellen på mænd og kvinders stilling er kolossal - en fuldstændig
mangel på respekt for kvinder finder sted.

Foredraget sluttede med spørgsmål fra salen, og spørgelysten var stor.
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Herefter blev middagen serveret under livlig snak og hyggelig socialt
samvær. Middagen blev leveret fra Irma i Roskilde.

Næste foredrag blev introduceret af Jackie fra DUS gruppen.

Jan Larsen, der i 6 år var korrespondent i Kina for Danmarks Radio,
skulle fortælle om sine oplevelser i Kina under overskriften ”Kineserne
kommer”. Han fortalte levende om opbygningen af det politiske system
i Kina, og den fremgang landet er midt i. Der blev fortalt om de store
migrationsproblemer, der er i Kina, hvor 30 millioner mennesker fra
landet arbejder i byerne. Han fortalte om paradokserne i det enorme land,
smog i byerne, retssystemet, kommunistpartiet, 1-barns-politikken,
jagten på statussymboler og det kaos, som er normalt på alle planer.

Han sluttede af med at besvare de mange spørgsmål, som blev stillet.
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Gruppe 1 - GruppeMøde 8. marts. hos Sine
Vi mødtes hos Sine og startede med at synge Sines ynglings sang,
derefter gik vi til et veldækket bord.
Sine havde valgt at fortælle om Brøndby, som er en centralt beliggende
kommune. Den første omtale af Brøndby er mere end 900 år gammel og
er hermed blandt de allerældste landsbynavne.
Der findes kun enkelte spor efter oldtidens beboere i Brøndby.
Nordøst for Brøndbyvester ligger f.eks. de to fredede oldtidsminder,
Tjørnehøj og Gildhøj.
Oldtidens brøndbyborgere boede sjældent på et bestemt sted. De flyttede
rundt, alt efter hvor dyrkningsmulighederne var bedst. Når man
besluttede at blive på et sted, hænger det sikkert sammen med, at man
byggede en kirke, som blev landsbyens midtpunkt.
Brøndbyvester Kirke er sognets ældste bygning, og er sandsynligvis
bygget i 1100-tallet. Midt i 1400-tallet blev skibet udvidet, og i 1500-
tallet blev der bygget et tårn.
http://forstadsmuseet.dk/historien-om/broendbyvesters-historie/
Da den svenske hær i 1657 belejrede København, brugte de kirken som
hestestald. Præsten nåede at rede kirkens sølvlysestager og alterkalken.
At kongen ejede jorden i 1700-tallet nød byens børn godt af, for han
besluttede at opfører skoler. Der var stor mangel på lærer, og i 1796 tog
Brøndbyvesters præst, Eiler Hammond, initiativ til at oprette et
skolelærerseminarium i byen.
Daglejerne havde brug for at få passet deres børn, og Emilie Monrad
grundlagde et asyl. Byens præst D.G. Monrad var en af de mænd der
forfattede Grundloven i 1849.
Vi sluttede aftenen med en sang, og sagde tak for en hyggelig aften.

Ref. Lilli
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Gruppe 2 - GruppeMøde 14. marts hos Arne

Gruppen mødtes denne forårsaften hos Else og Arne.
Der var Gildeting for ikke så lang tid siden, så gruppeleder Jytte havde
intet nyt at fortælle. Else havde denne aften kokkereret en ret, som kaldes
”Elefantsnabel”.
Vores emne er opfindelser, og Arne havde valgt at fortælle lidt om urets
historie.
De første mekaniske ure var upålidelige. Med tiden kom uret dog til i høj
grad at forandre menneskers hverdag, og tid blev en vare, der kunne
sælges og købes.
Man kan ikke sige præcis, hvornår det første mekaniske ur blev
konstrueret, selvom det meste tyder på, at det skete i Europa i slutningen
af 1200-tallet. Middelaldermanuskripter fra den tid taler om en ny form
for kostbare ure. Men det ord, de bruger i begyndelsen – horologium –
var det samme som for andre allerede eksisterende tidsmålere, fx solure
og vandure. Det betyder, at man ikke kan være sikker på, hvilken form
for ur nogle af disse tekster hentyder til.
Præcis, som når det gælder mange andre store opfindelser, findes der
forskellige meninger om, i hvilken del af verden de første mekaniske ure
i grunden blev bygget. En del mener, at de store astronomiske ure, der
blev bygget i Kina i 1000-tallet, bør regnes med som de første mekaniske
ure. Men det er tvivlsomt. De kinesiske ure var ganske vist avancerede
konstruktioner, men de byggede alle på vandurets princip – hvor en
vandstråle blev brugt til at måle tidens gang.

De banebrydende mekaniske ure, som man begyndte
at konstruere i Europa i middelalderen, fungerede
derimod på en anden måde. Akkurat som de
kinesiske ure brugte de en såkaldt spærrehage for at
regulere, hvordan urværket snurrede rundt. Men det,
der fik de europæiske ure til at gå, var lodder, dvs.
vægte, der gik op og ned. Det gjorde dem uafhængige
af fx kulde, hvilket vandurene ikke var. Vandet frøs
jo, når det var koldt.

13



Brugte loddernes bevægelse
Vægtene i det mekaniske ur drev et urværk, som på sin side fik
tidsmåleren til at bevæge sig. Og det var her, den store nyhed lå – de
mekaniske ure brugte loddernes bevægelser til at måle tiden. Dette var
de nye ures store tekniske landvinding. At måle tiden i en bevægelse,
som går frem og tilbage i stedet for at måle en vand- eller sandstråle som
i ældre ure, var en revolution og lagde grunden til alle senere mekaniske-
ure.
Det første sikkert dokumenterede mekaniske ur blev konstrueret i 1336
af englænderen Richard af Wallingford. Han nedskrev en så detaljeret
beskrivelse af, hvordan hans ur virkede, at man har kunnet rekonstruere
det i moderne tid. I den sidste halvdel af 1300-tallet bredte Wallingfords
opfindelse sig ud over Europa.
Urene blev ved med at udvikle sig i Europas klostre, hvor man havde
et stort behov for punktlighed. Gudstjenester skulle fx gennemføres på
bestemte tidspunkter på døgnet, også somme tider om natten, hvor
soluret ikke var til nogen hjælp.
Senere blev de nye ure placeret i klokketårn midt inde i byerne og fik da
større betydning for almindelige mennesker. Disse ure var dog ikke
specielt nøjagtige, og det var sandsynligvis ikke før 1500- og 1600-tallet,
inden de for alvor begyndte at påvirke samfundet i større stil.
Men da de mekaniske ure først var blevet nøjagtige, blev der flere af
dem, og de blev et vigtigt indslag i menneskers liv. Man begyndte bl.a.
at bruge ure til at regulere arbejdstiden – i starten i miner og tekstil-
fabrikker.
Med tiden fik uret større og større indflydelse over flere dele af
samfundet. Økonomihistorikeren Lewis Mumford har fremhævet uret
som den vigtigste forklaring på den industrielle revolution i 1700-tallets
England. Uret gjorde det nemlig muligt at betragte tiden som en vare, der
kunne købes og sælges. Urene bidrog derfor til at øge kravene til
effektivitet. I det fremvoksende industrisamfund fik undersøgelsen af,
hvordan man bedst udnyttede arbejdstiden, stor betydning, og begrebet
”tid er penge” blev født.
Samtidig begyndte mennesker allerede tidligt at protestere mod urets
magt over deres liv. Derfor er det ikke så underligt, at mange i dag tager
uret af, når de er på ferie – som en måde at markere, at så lever man et
friere liv.
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Et bornholmerur eller blot bornholmer er et standur i form af en høj
trækasse. Det drives af lodder og blev fremstillet på Bornholm fra 1745
til 1900. Gangen reguleres af et pendul.
Det bornholmske urmageri begyndte, efter at et hollandsk skib, som
havde stueure i lasten, strandede ved Bornholm natten mellem den 15.
og 16. november 1744. Urene kan sagtens have været af engelsk
oprindelse, for afsenderen, fransk konsul Jean Georg Hansen, drev
omfattende handel. De blev sendt til reparation ved en rokkedrejer ved
navn Poul Ottesen Arboe i Rønne, som gennem sin istandsættelse af dem
fik nok viden om ure til at begynde at lave sine egne.
Med de billige priser blev bornholmerurene hurtigt populære over hele
Danmark. Familien Arboe er kendt som én af de bedste fabrikanter. Peter
og Otto Arboe fremhæves.

Værkerne sattes i bornholmske urkasser, barokkasser, Louis XVI-kasser
og sen Louis XVI. Empireure, der har en lige overlinie, kaldes en
hanbornholmer eller mand. Frøkener og koner er ure, der har sirligt
hovedtøj på. Den bornholmske kvindedragts nøller nævnes som
inspiration.
Efterspørgslen på antikke bornholmerure er stigende efter nogle års
stilstand. Bornholmerure fremstilles stadig hos en urmager i Rønne efter
de gamle procedurer

Reff. Arne.
http://www.roennebyarkiv.com/urmagerne.html
http://www.danskhorologiskselskab.dk/
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Gruppe 4 - GruppeMøde 14. marts hos Tove og Flemming

Gruppen mødtes denne gang hos Tove og Flemming igen i dejligt
solskinsvejr. Alle i gruppen var mødt. Vi startede med at synge en
forårssang. Først havde vi dog sat os ned ved det veldækkede bord med
såvel røget hellefisk som rejer og meget mere lækkert.
Vi fik talt om det nys overståede Gildeting og Distriktsgildehallen på
Rødovregård. Vi fik planlagt en menu til Sct. Georgs Gilde-efter-
gildehal. Så mon ikke det går.
Så fortalte Tove om forfatteren Laura Ingalls Wilder som vi alle
kender – især når man siger Det Lille Hus På Prærien. Hun levede fra
1867 til 1957. Blev altså 90 år. Hvilket man egentlig ikke skulle have
troet efter det liv hun levede i sin
første barndom. Fattigdom, sult
og utallige flytninger prægede
hendes start på tilværelsen.
Hendes lillebror døde af
meningitis og storesøsteren blev
blind. Men man kan ikke sige, at
hun fokuserede på disse negative
sider, da hun som 65-årig fik
bogdebut med Det lille hus i den
store skov. Det var mere familiens sammenhold og positive oplevelser,
der kommer til udtryk i hendes bøger. Også efter at hun blev gift fulgte
elendigheden med: sygdom, barnedød, fejlslagen høst, et nedbrændt hus
og økonomisk ruin tvang dem til at bryde op og flytte. Til trods herfor
citeres hun for ”HJEM ER DET SMUKKESTE ORD” og ovenstående
ved billedet. Laura Ingalls Wilder fik udgivet mindst 11 bøger, der for
de flestes vedkommende handler om hendes barndoms oplevelser – og
altså mest den positive side.
Vi sluttede med en rask spejdersang.
Vi siger tak til Flemming og Tove for god behandling og godt indlæg.
Vi mødes næste gang hos Karen dvs. det bliver holdt hos Margit d. 18.
april 2017 kl. 13.00

Nils
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Gruppe 6 - GruppeMøde 6. marts hos Mette Lade

På grund af afbud måtte vi skifte vært med lidt kort varsel. Derfor havde
vi på mødet ikke noget emne. Vi var fire deltagere.
Men vi fik alligevel travet igennem forskellige dele af Livets Facetter,
medens vi nød et stykke med sild og Mettes dejlige hjemmelavede
frikadeller. Vi fik også afklaret flere praktiske ting, mødekalender,
gruppekasse, arrangementet Gildeting, som vi stod for.
Når vi nu ikke havde noget emne klar, blev vi hurtigt enige om, at når
der nu denne aften var sidste afsnit i TV af Badehotellet, så måtte vi se
det. I dette afsnit blev damernes flotte moderigtige tøj fra begyndelsen af
30’erne stillet til skue, hvor var de smarte - nærmest et klædeligt kulturelt
indslag.
Der blev også spundet løsninger og afsløringer på flere ægteskabelige og
ved siden af forhold. Til allersidst var verdenen ved at bryde sammen,
idet det var lige før, at Badehotellet måtte sælges, fordi fru Andersen
havde kautioneret for en nabo, der gik gruelig konkurs med en stor gæld
på omkring 64.000 kr. – det var mange penge den gang.
MEN, så kom den unge redder (og ukendte søn) ind fra sidefløjen – han
havde galoperet fra Rederiet i Skagen til banken, hvor han i sidste øjeblik
fik betalt fruens gæld og dermed reddet hotellet fra salg til den stygge
ejer af nabohotellet. Badehotellet blev overdraget til prinsessen i blåt.
Vi ser frem til næste serie. De professionelle kritikere kalder det noget
bavl – men det er det ikke.

http://www.billedbladet.dk/tags/rosalinde-mynster
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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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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 2. Går til Herstedhøje
Onsdag den 7. juni kl. 14:00 til ca. kl. 17:00

Naturcenter Herstedhøje i Albertslund har flotte faciliteter til en skøn dag
i naturen. Naturcentret ligger i Vestskoven ved siden af Herstedhøje
Bakke. Herstedhøje er menneskeskabt.
Man besluttede i 1960 i forbindelse med planlægning af Vestskoven, at
det flade landskab skulle brydes af bakker. Derfor brugte man
byggeaffald og jord til at skabe højene, som rager 67 meter over havet.
Fra den højeste af højene kan man se Københavns tårne, Roskilde
Domkirke m.m. Øverst oppe på højen er en sigtepil bl.a. om de
forskellige tårne i det indre København. Det tog ca. 10 år fra 1968 at køre
de omkring 750.000 vognlæsjord og byggeaffald på højen. I
sommerhalvåret er der får på Herstedhøje. Fårenes græsning har stor
indflydelse på plantelivet og er med til at skabe en naturlig dynamik i
området.
Husk påklædning efter vejret. Medbring kaffe og kage, samt noget at
drikke. Vi mødes på parkeringspladsen ved Naturcenter Herstedhøje,
Herstedhøje Allé 1,2620 Albertslund.
Tilmelding til Arne Bjerager, mob. 29 21 98 70,
e-mail: abjerager@mail.dk.
Senest tirsdag den 6. juni. Kan kontaktes på mobil tlf. onsdag.
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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

Mail-Nyt:  Bjarne W. har fra 1. april ny mailadresse:  bjarne@hyperpost.dk

Telefon-Nyt: Jytte Ulstrup har nu kun mobil: 61 67 24 03

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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