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September - Oktober. Vi har passeret jævndøgn, og dagene bliver kortere og kortere. Fem minutter for hver dag indtil vinter
solhverv, hvor dagene igen bliver længere og længere.
Efteråret er, om vi vil det eller ej, over os.
Det er nu, vi bruger tiden til at se tilbage på den tid, vi brugte
til at lægge alle de planer, som ikke blev til noget, Det er nu,
vi mindes og glædes over den tid, vi brugte til at drømme om
fremtiden.
Fremtiden består af drømme, som måske bliver virkelige,
måske forbliver den blot en drøm.
Fremtiden er, hvad vi gør den til, eller drømmer om at gøre den
til. Vi kender ikke fremtiden, vi kan kun drømme om den.
Skrevet en sen aften, hvor drømmene tog fat.
Preben Sørensen

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET

Vestvold Gildets Fødselsdagsfest 2017

Den 5. september fejrede Vestvold Gildet sin 54 års fødselsdag. Vestvold
Gildet har en mangeårig tradition for, på sin fødselsdag at give gaver i
stedet for at modtage gaver.
Baggrunden for, at vi kan donere gaver til spejdergrupper og humanitære
formål er, at vi gennem en lang årrække har afholdt loppemarkeder, hvor
vi udlejer stader til stadeholdere. Dette giver os en indtægt på ca. 80.000
kr pr. år. Det er vores aktivitetslaug der står for loppemarkederne.
I år har vi besluttet at give vores største donation, Fødselsdagsprisen, på
25.000 kr. til Rigshospitalets Børne/Unge Program, hvis leder Charlotte
Blix var til stede og modtog checken. Charlotte Blix havde taget en
anden medarbejder i projektet med, nemlig Janne Kjærsgaard alias ”Den
Blå Heks”, som de syge børn er meget kendt med. Hun underholder
børnene med historier, dukketeater og mange andre ting, for at give dem
et frikvarter fra sygdom og behandlinger.

Her taler Den Onde Heks: Janne Kjærsgaard
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Desuden blev dansk Blindesamfund betænkt og ligeledes blev
Brøndbyvester, Islev og Vallensbæk menighedsplejer hver betænkt med
4000 kr., som bl.a. går til julekurve til enlige mødre med børn i de tre
sogne. Der var to repræsentanter fra hver gruppe til at modtage pengene.
Sidst men ikke mindst fik tre spejdergrupper fra vores område, nemlig
Knuden og Ulf Jarl fra Brøndby og De Grønne Pigespejdere fra Rødovre
deres ønsker opfyldt med hensyn til telte, kogegrej og andre ting, som
hører spejderlivet til, så det var glade spejdere, der modtog gaverne.
Før sommerferien fik Diakonforbundets sommerlejr i Thy for voksne
udviklings-hæmmede deres donation, da sommerlejren skulle afholdes
før vores fødsels-dagfest.
I en pause under uddelingerne, inviterede Vestvold Gildet på en lækker
fødselsdagsbuffet fremtryllet af vores festlaug.
I aftenens løb sang vi nogle af vores smukke danske sange, og til sidst
sluttede Gildemester Bjarne Wichmann festen af.
Arne

Ulf Jarl tager gladeligt imod

De grønne pigespejdere havde armene
over hovedet

Se også Folkebladet:
http://folkebladet.dk/2017/09/penge-til-menighedsplejen-og-spejderne/
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Roskilde Hedebo
Fellowshipday

Fellowshipday 2017
Lørdag 28. oktober

på
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Med RØDE KORS I NEPAL
Carin Ekstrøm fortæller om sin rejse til
Nepal,
om CORE-projektet (forebyggelse af
katastrofer) samt Røde Kors’
nødhjælpsarbejde i forbindelse med
jordskælvet i 2015.

Et fint supplement til foredraget ved I-dagen om Care Danmark,
der arbejder efter princippet ”Hjælp til selvhjælp”.
Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16
til spisning, foredrag, hyggeligt samvær.
Vi slutter dagen med gildehal.
Pris 100 kr. inkl. drikkevarer.
Bindende tilmelding med navn/gilde senest 20. oktober
til GIM i eget gilde eller
Ingeborg Olsen 43 45 07 08
eller 23 39 07 63
ingeborg.olsen@fasttvnet.dk
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Gruppe 1 - GruppeMøde 6. sept. hos Lilli
Vi mødtes til første møde efter sommeren, desværre manglede Sine, der
var i Rumænien.
Vi startede med ”Marken er mejet .....” og derefter gik vi til Lillis
veldækkede bord med salater, pølse og ost. Lilli havde ikke besøg af
papegøjen den aften, så kunne vi andre til gengæld skræppe op af hjertens
lyst.
Vi summede lidt om, hvordan sommeren var forløbet, og om Gildets
fødselsdag dagen før. Så tog vi fat på den alvorlige del, at tilrettelægge
Oktober-Gildehallen. Alle havde medbragt gode ideer og hurtigt fik vi
planlagt menuen og delegeret opgaverne ud. Som sædvanlig piller
Birgitte 5 kg. kartofler. Imponerende! Det kneb lidt med underholdningen, men tænker den også er på plads.
Da det er gr. 1, der har kirketuren, skulle det også lige vendes en gang.
Det er jo ikke sikkert, at den kirke vi tænker på, har lyst til at se os. Så
skal vi hurtigt finde en anden.
Som sidste punkt på dagsordenen skulle vi også have vinterens emne på
plads. Det blev ”Markante bygninger”.
Vi sluttede, efter en flittig aften, med ”Nu flyver mørkets fugle ud …..”
Hør sangen her, lidt støjende start, men meningen er god. Det er fra Blå
Sommer 2009 afslutningsshow, hvor Pia Nielsen synger den smukke fra
en kran i 10 meters højde
https://www.youtube.com/watch?v=LfTtgl89HpQ
Nu flyver mørkets fugle ud
Med tyste venneslag
Mens dagens sønner skikker bud
Om festligt vennelag
Hej spejder vil du bære ved
Til broderskabet bål
Nu mødes de som sammen stred
For løftets store mål

Inge
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Gruppe 2 - GruppeMøde 12. sept. hos Mogens
Gruppen mødtes denne efterårsaften, men desværre ikke fuldtallig.
Henning havde reddet sig en solid forkølelse, og blev klogeligt hjemme.
Mogens er en mægtig god kok, og denne aften var maden også til en
Meyer femstjernet!
Efter det gode måltid viste Mogens et gammelt kinesisk spil Mahjong fra
1928. Mogens forklarede noget om, hvordan det blev spillet, det var ret
kompliceret. Men de mange fine brikker, lavet af elfenben, gav et indtryk
af et godt håndværk.
Gruppens emne er ”Den bedste bog jeg har læst”.
Mogens fortalte om sin foretrukne bog som hedder Da mennesket blev
menneske af forfatter Peter K. A. Jensen.
Bogen fortalte: Jordens klima var varmere og fugtigere for 40 millioner
år siden. Men for 15 mil. år siden faldt temperaturen fra 25 til 10 grader.
Primaterne, som omfatter halvaber og aber, udviklede sig fra forfædre,
der levede i træerne i tropiske skove. De kontinentale pladers bevægelser
skaber en ”rift” i østlige Afrika, der når sin højde på op imod 4000 m.
Klimaet vest for ”riften” bliver fugtig urskov og på den østlige side af de
høje bjerge, bliver der meget tørt.
Da regnen udeblev der, tvang det menneskeaberne ned fra tilværelsen i
trætoppene. På sletten bevæger man sig hurtigere på to ben, og i det høje
græs orienterer man sig bedre om truslen fra rovdyr, når man er i oprejst
stilling. Chimpansen fortsætter uændret med at være tilpasset et liv i
træerne på vestsiden. Derfor udviklede primaterne sig forskelligt alt efter
klimaet.
I de følgende 6 mil. år udvikler der sig omkring 15 menneskelinjer, de
fleste forsvinder efter nogle hundrede tusinde år. I de ca. seks mil. år, der
går frem til Homo Sapiens opstår, vokser hjernemassen fra 400 gram til
sluttelig 1350 gram, som er det, vores hjerner vejer nu.
De ældste fossiler af det moderne menneske, er 160.000 år gamle og er
fra Afrika. For 60.000 år siden udvandrede Homo Sapiens fra Afrika
nord og østpå til Asien. Og for 45.000 år siden gik udvandringen mod
vest og nord op i Europa.
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Neandertalmand

Figuren her illustrerer begrebet neoteni
Til venstre ses situationen hos en chimpanse, dels hovedets ydre form,
dels kraniets proportioner. Det ses tydeligt, at denne art undergår store
forandringer i sin udvikling fra unge til voksen. Til højre hos mennesket
er forandringen meget mindre
Arne
http://natgeo.dk/archive/hvorfor-uddoede-neanderthalerne
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/de-gamle-knogler-gørstadig-ondt
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Gruppe 2 – GruppeTur til Sverige
17-18. august i Jens’s svenske Slot

Gruppe 2 gildebrødrene var: Henning Strunck, Mogens Jeberg, Else
Andersen, Jens Foghmar, Annette Bredekjær og Else og Arne Madsen.
Jytte Ulstrup kunne desværre ikke pga. sygdom.
Den årlige gruppetur var for længst aftalt, vi skulle til Sverige. Jens
havde inviteret os til sit sommerhus Slot i Askaremåla. Henning kørte i
sin gode Skoda Octavia, Annette, Else M. og Arne var passagerer. Jens
havde givet os info om vejen til hans slot. Jens og Else A. var kommet
til slottet dagen før, og vi gæster havde planlagt, at vi kunne være der
torsdag inden kl. 12.00.
Og det var vi også, Mogens var for længst også ankommet, og
værtsparret Else og Jens havde dækket et pragtfuldt frokostbord.
Derefter viste Jens os rundt på slotsparken og forholdene indendørs i det
ret store sommerhus.
Vi fik anvist fine sovepladser ovenpå, det var helt luksus forhold.
Efter frokosten var der en travetur til den nærliggende sø, Angla Sjöen,
Her var skøn natur, endda med hvide åkander.
Vi nåede også at spille petanque i parken, og vejret var med os, det var
rigtigt sommervejr. Det blev spisetid. Der var middag i Riddersalen på
Slottet. - Og bagefter kaffe i Salonen. Efter en god nats søvn, hvor alle
var vel udhvilede om morgenen, satte vi os til bordet kl. 8.
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Så blev det tid til at starte hjemad med mange tak for et rigtig hyggeligt
besøg på Jens` Slot
Arne
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Gruppe 4 - GruppeMøde 12. sept hos Nils
Vi startede vores første gruppemøde hos Nils, Desværre manglede vi
Tove og Flemming. Vi fik først en dejlig frokost – TAK for det. Efter en
times forløb sang vi Marken er mejet.
Derefter havde Bodil nogle meddelelser, nogle datoer skulle laves om,
og der blev drøftet mange ting, alt imens kaffen kom på bordet med en
dejlig kage, som Nils selv var mester for.
I oktober er der jo Mix-møde, så vores egen næste gruppemøde bliver
først 15. november hos Margit, emnet er frit.
Til slut sang vi Det lysner over agres felt og efter fire timers forløb
takkede vi for en dejlig eftermiddag. Hør sangen her:
https://www.youtube.com/watch?v=e3fpBJ0Fn1s

Margit

Distriktets - hjemmeside
Tælleren har været aktiv siden den 16. september
2014. Tælleren viste, at hjemmesiden til d.d. har været
besøgt 1677 gange, dvs. gennemsnitlig 2 gange pr.
dag.

Roskilde Gildernes - hjemmeside
Tælleren har været aktiv siden den 28. august 2015.
Tælleren viste, at hjemmesiden har til d.d. været besøgt
1329 gange, dvs. gennemsnitlig 2 gange pr. dag.

Arne Bjerager (1. Gilde i Roskilde)
Webmaster
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Gruppe 6 - GruppeMøde 11. sept hos Preben
Vi mødtes fuldtallig kl. 18, og fik oplysninger om det sidste nye ved
vores helbredstilstande - der var lidt at snakke om. Selv den yngste kunne
være med. Vi fik også udvekslet lidt sommerferie oplevelser. Så var det
tid til at spise, vi fik dejligt pålæg, rejer, ost, og selvfølgelig rugbrød.
Så var det tid til det kulturelle, Preben havde valgt at fortælle om Hannah
Bjarnhof. Det var rigtigt spændene, det var jo ikke så meget, vi vidste
om hende.
Hun er født 6. juli 1928, datter af Karl Bjarnhof. Død 20. maj 2002, 73
år gammel. Hun fik en søn uden for ægteskab med skuespiller Buster
Larsen. Hun blev uddannet på det Kgl. Teaters elevskole 1946-48.
Hendes teaterkarriere omfatter bl.a. en del kabaretforestillinger, og i
perioden 1956-69 medvirkede hun i en række tv-stykker.
De fleste husker hende utvivlsomt bedst for det sjove Giro 413-hit
monologen ”fødselsdagen”, hvor hun med virtuos pointering spiller
drengen, der frejdigt beretter om en børnefødselsdags destruktive glæder.
Preben sluttede med at afspille en ”ukendt” monolog af Hanna, hvor hun
også gengav en dreng. Hør den her: tager ca. 10 minutter. Er fra 1961,
https://www.youtube.com/watch?v=hAmiUUmJRxI
I 2013 indstillede Københavns Vejnavnenævn, at den nye plads ved
Vester Voldgade skulle opkalds efter hende. Kommunen ønskede at
hædre en homoseksuel person, og Hannah Bjarnhof sprang ud som
lesbisk i en sen alder. Valget faldt dog senere på navnet Regnbuepladsen.
Hør forskellige monologer her:
https://itunes.apple.com/dk/album/enp%C3%A5-frakken/id278905269

Vibeke Heding
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs.
Tirs.
Lør.
Tirs.
Søn.
Tirs.
2018
Lør.

03. okt.
10. okt.
28. okt.
07. nov.
10. dec.
05. Dec.

Mix-Møde
Gildehal, gr. 1
Fellowship-day, distriktet
November-møde, gr. 4
Julemøde/Kirketur, gr. 1
Fredslys, Kurt

06. jan.

NytårsGildehal, gr. 5

Jytte Møller har fået ny adresse:

Bagsværd Hovedgade 161. 1. sal, dør 2, 2880 Bagsværd
Og ny mailadresse: Jyttemoeller27@gmail.com

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 Nov. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. okt. kl. 18.
Lederen i Nov. 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:
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatm.:
Redaktør:
Distribution:

Bjarne Wichmann
Grethe Mortensen
Lilli Guldmann
Leo Hansen
Nils Krogh

www.vestvold.dk
Mørkhøjvej 132 st.C
Hyrdeengen 321
Lindestien 28
Hyldeager 16
Dianavej 26

2860 Søborg
48 41 25 96
2625 Vallensbæk 51 37 39 26
2605 Brøndby 28 63 18 02
2605 Brøndby 36 75 18 89
2610 Rødovre 22 75 14 35

