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Livets facetter
Jeg læser bøger, mange forskellige, men det gør mig ikke til
forfatter eller skribent, så det kan være svært at sætte ordene
meningsfyldt sammen. Jeg læser spændende krimier, mur-
stensromaner og bøger, der ikke handler om så meget, men har
et smukt sprog, man bliver grebet af.

Livet har, for de fleste, måske ikke den store dramatiske
handling, men leves stille og roligt afbrudt af markante
begivenheder såsom dåb, bryllup eller begravelser. Nogle
rejser meget, nogle nyder hjemmefronten med børn, børnebørn
og oldebørn, og andre holder af at feste, så snart der er en
lejlighed. Alle har vi hverdagene, der kan fyldes med
forskellige sysler alt efter temperament og lyst.

Og pludselig er vi blevet gamle og kan se tilbage på livet, der
har flettet sig ud og ind som et smukt sprog.

Inge

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Så mange år

Kære Alle
Tak for lykønskninger og mange
pæne ord ved gildehallen, hvor
jeg modtog 25-års-nålen.

Den er modtaget med stor tak,
for de mange gode stunder jeg
(vi) har tilbragt i gilderegi.

Mogens

Dødsfald
Vor gode og muntre gildebroder
Flemming Nielsen døde d. 20. oktober
efter nogle års sygdom. Flemming blev
81 år. Billedet her er fra Toves og
Flemmings guldbryllup i 2010, hvor
brudevalsen blev trådt.

Flemming skal begraves tirsdag d. 31.
okt. kl. 12 fra Grøndals Kirken
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Invitation til

Sangaften
Til novembermødet på Rødovregård

Tirsdag d. 7. november kl.19.00

Underholdning af Visesangeren

Erik Grip
Erik Grip har modtaget flere platin-, guld- og sølvplader, og er kendt for
sine fortolkninger af Frank Jægers digte. Erik

Grip har også udgivet flere Bøger.

Efter underholdningen vil der blive serveret kaffe og kage.

Tilmelding sker gruppevis til Bodil på telefon 27 38 51 49
eller e-mail bodilk@outlook.dk .

Mange gildehilsner - Gruppe 4.

Hør ham her med Velkommen i den Grønne Lund
https://www.youtube.com/watch?v=0PqAupaDWo0
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Fredslyset fra Betlehem
kommer til Brøndbyvester kirke
Tirsdag den 5. december 2017

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

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 5. dec. kl. 19.00.

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem.

En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling herfra bliver tirsdag
den 5. december ført til Brøndbyvester Kirke.

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses
på billedet, vil blive tændt, herefter tændes lys i stolerækkerne og på
alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Tine Gram
Petersen vil holde en kort andagt.

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus.

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes
1.v.4-5)
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Sct. Georgs Gilderne
i Roskilde

FREDSLYSET 2017
tændes

Tirsdag d. 28. november
ALLE ER VELKOMNE

Kl. 18 Sankt Laurentii katolske kirke,
Frederiksborgvej 11, Roskilde
Fredslyset tændes - Faklerne tændes -
Fakkeltoget startes

Kl. 19 Roskilde Domkirke
Fredslyset føres ind
Gudstjeneste

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys
ved Fredslysets flamme.

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det
(1. Johannes v. 5)

5



KIRKETUREN
Søndag 10. december

Vi mødes kl.10.30 i
MØRKHØJ KIRKE, Mørkhøjvej 177, 2860 Søborg

Her vil vi deltage i Højmessen.
Bagefter tager vi til Rødovregård, hvor vi vil spise vores medbragte

mad, hertil en øl eller vand og en snaps.
Der vil selvfølgelig være Julehygge og hvem ved,

måske kommer Julemanden forbi?
Når vi har spist, vil der blive serveret kaffe med lidt sødt.

Det vil være muligt at købe yderligere drikkevarer.
Husk en lille gave til ca. 25 kr.

Prisen for dette arrangement vil være 40-50 kr.
Tilmelding gruppevis til

Bjarne tele. 29 42 58 50 eller mail.
Wichmann.bjarne1@gmail.com

Sidste tilmelding 5. december.
Vi glæder os til at se jer

Med venlig Gildehilsen gruppe 1
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Mix-Gruppe ”Bodil”
Referat fra Mix møde i 3. gruppe 3.okt.

Ad. 1. Vestvoldgildet.

Det betyder noget, at gildet bygger på spejderbevægelsen og er lokalt
funderet. Vi har glæde af samvær med hinanden.

Ad. 2. Nogle siger ja, og andre siger nej.

Ad. 3. Flere medlemmer.

Eventuel kulturnat deltagelse.

Mere presseaktivitet. Til alle områdets lokalaviser.

Vestvoldgildet giver kammeratskab blandt tilhængere af spejderideerne.

Vestvoldgildet arbejder for at støtte spejderne og velgørende formål.

I Vestvoldgildet arbejder vi på at udvide vores horisont.
Bodil

Billede fra Ulveløbet 2017
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Mix-Gruppe ”Jørgen”
Med afbud fra 50 pct. af ”gruppen”, sad vi tre tilbage og drøftede
vores personlige indstilling til aktiviteterne i Gildet:

1. VestvoldGildet er ”stedet” hvor vi mødes med ligesindede, et
samvær, hvor venskaber skabes på gruppemøderne i hinandens
hjem.
Personlig udvikling er et af Gildernes formål, det lever vi op til,
ved på gruppemøderne at behandle forskellige emner.
At forberede emnerne er særdeles udviklende.
De udadvendte aktiviteter, loppemarked og miniløb, har stor
betydning for Gildet.

2. Laugsarbejdet afspejler de aktiviteter der arbejdes med i
VestVoldGildet, vi mener ikke, at det er muligt at påtage os yder-
ligere opgaver, vores aldre taget i betragtning. Derfor er svaret et
nej, internt i Gildet er der næppe arbejdsområder, der trænger sig
på.

3. Mix-gruppen finder at Gildet fungerer udmærket, og vi kan ikke
umiddelbart se ideer til bedre løsninger.

Det blev en hyggelig ”mandesnak” men det havde været
befriende med et kvindeligt indslag, eller tre (!), på denne aften.
Tak til Jørgen for værtskab og som ordstyrer.

Mogens
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Mix-Gruppe ”Leo”
Mixmøde 3. oktober
Vi holdt mixmøde hos Leo, som var vært i stedet for Mette.
Vi var Mette, Leo, Birthe Sander, Lone, Ulla, Kurt og Karen.

Emnet var:
1. Hvad betydning har Vestvoldgildet for dig?
2. Kunne du/I deltage i gildearbejdet i større omfang, end du gør i dag
3. Har du/I nogle ideer til en bedre løsning af Gildets arbejde.
Vi snakkede frem og tilbage om disse spørgsmål og endte op med
følgende:
1. At lære nye mennesker at kende – udviklende/ oplysende – sociale

relationer. 2. Nej 3. Nej

Vi blev også enige om, at grupperne skulle være gode til at bede de andre
om hjælp, hvis det kneb med kræfterne.

Efter al den tale, blev vi beværtet med lidt at drikke, dejligt smørrebrød
og bagefter kaffe med brød.

Tak for en hyggelig aften, Mixmødedeltagerne / Lone

Billede fra Ulveløbet 2017
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Mix-Gruppe ”Else”
Mix-møde hos Else M den 3. okt. 2017
Deltagere Birthe A., Preben, Bjarne og Jytte W., Arne og Else.

Ang. et af emnerne til drøftelse på mødet:

1. Hvad betydning har Vestvoldgildet for dig, var svarene fyldige:
Det har stor betydning, man kan glæde andre, vi samler penge ind til
senere at donere til godgørende formål.
Vi bekymrer os over hinanden, men kommer ikke sammen privat.

2. Kunne du/I deltage i gildearbejdet i større omfang, end du gør i
dag?

Generelt var svarene fra gruppen, nej, desværre, det kan vi ikke, - men
gerne ad hoc opgaver.

3. Har du/I nogle ideer til en bedre løsning af Gildets arbejde?
Svaret: man behøver ikke at have været spejder, blot skal man være et
ordentligt og stabilt menneske. - Målgruppen er folk over 50 år.
Og for at gøre Vestvoldgildet mere kendt, kunne man lave flere
udadvendte tiltag, evt. reklamere for gildet ved ulveløbet.

Bjarne vil fremlægge svarene fra mødet for den øvrige gildeledelse.
Efter kaffebordet, incl. walesboller med creme, kørte gæsterne hjem i
den mørke aften med næsten fuldmåne

Arne
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Roskilde Hedebo
DistriktsGilde

Naturlaug
30. august 2017

Distriktsgildeledelsen har på det sidste ledelsesmøde besluttet, at
naturlauget kun vil arrangere én tur, og det er på grund af den faldende
tilgang til naturlaugets arrangementer.
Vi havde en debat i ledelsen omkring, hvorfor der er manglende til-
slutning til Naturlaugets arrangementer, vi kom til den konklusion, at det
kunne være vores høje gennemsnits alder i gilderne, hvor man ikke er så
mobil længere, derfor må vi erkende, at ting har sin tid.
Den samme konklusion kom også frem på gildemestermødet den 21.
august. Derfor har Naturlauget besluttet, at der kun bliver arrangeret en
tur til Kastellet i 2018. - Store Bededags aften.
Med gildehilsen
På naturlaugets vegne - Arne Bjerager
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Gruppe 5 - GruppeMøde 25. sept. hos Kurt

Vi mødtes hos Ulla og Kurt kl. 13.00 og fik dejlig Indonesisk kyllingeret
og is til dessert. Vi fik planlagt Nytårsgildehal, for vi ses jo først til
gruppemøde i november. Sommeren skulle jo fortælles, og vi syntes alle
vi havde fået vand nok.
Den 2. oktober var gruppen til 90 års fødselsdag hos Jytte Møller i hendes
nye dejlige lejlighed og vi have en dejlig dag. Tak til Jytte og AnneMette.
Emnet i år er danske øer og Jørgen fortalte om Møn.

Møn er en ø ud for sydsjællands østkyst. Mod nord skiller Ulvsund Møn
fra Sjælland, mod vest er det Grønsund, der skiller øen fra Falster.
Når man kører fra Sjælland via Kalvehave, kører man over Alexandrines
Bro, som er 746 m lang og derefter videre til hovedbyen på Møn, som er
Stege og det en gammel købstad der summer af liv om sommeren, bl.a.
Sildemarked og det var dette, der gjorde byen til købstad.
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Ikke langt fra Stege ligger Nyord, hvor der ikke må køre biler, en ø som
er et lille eventyr med Danmarks mindste lokalhistoriske udstilling og
den fine otte kantede lille kirke.

Kører du fra Stege øst over kommer du bl.a. til Møns Klint, Jydebjerget,
Aborgbjerget, Liselund slot og park samt flere små landsbyer og
fiskelejer.
Man kommer ikke uden om Møns Klint, som en af vores mest storslåede
natur oplevelser med tårnhøje hvide kridtskrænter, der falder lige ned
mod det tyrkisblå vand. Man kan få nogle dejlige naturoplevelser og
finde fossiler, hvis man er heldig. Oppe over klinterne ligger Jydebjerget,
og her går Herford kvæg.
Liselund slot blev sammen med parkanlægget i 1700-tallet til en af de
fineste romantiske haver.
Møn er på Unescos liste, Møn og områderne omkring er blevet anerkendt
som det første Danske Biosfæreområde og dette på grund sin enestående
natur.

God tur
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Sct. GeorgsGildeHallen 10. okt.

Oktober gildehal blev afholdt 10. oktober med 29 personer, gildebrødre
og gæster. Forhal kl. 1730 og selve Sct. GeorgsGildeHallen kl.18. Både
gildehal og middagen blev afholdt i Kostalden. Og hermed begyndte et
nyt gildeår.

Indgangen var til musikken "Fyr Elisa" Fanen blev ført frem, hvorefter
vores gildemester bød velkommen, her efter tre minutters stilhed til
minde om vores Bente.

Mogens fik overrakt 25 årsnålen, hvortil gildemesteren bl.a. nævnte
Mogens’ arbejde, og hans ting til Højbordet, så som øksen og dugen, som
Mogens havde stået for.

Herefter holdt vores gildemester sin tale, hvor han bl.a. talte om de
globale udfordringer, vi står over for i dag. BP har sagt "sæt dig høje mål
ud fra en stjerne på himlen, og mærk dig en som ledestjerne".

I dag er verdensbilledet grusomt, se dig omkring, hvor vi lever i et
samfund med vold, og hvor alt næsten er tilladt, og børn er en spejling af
det vi lever i, hvor det er svært at beskytte børn.

Gildemesteren fortalte om et gammelt indianersprog, om ulven i os
mennesker, hvor den ene ulv var slet, den anden god, vi skal træffe et
valg mellem de to ulve, hvilken ulv er Du?

Og ja den verden, vi har skabt i dag, med alle de goder vi har, har
desværre også skabt et samfund, som er en tikkende bombe.

Hvordan får vi vendt verdenssamfundet? Kan vi gøre noget? Gilderne
kan måske være skoleeksempel ved bl.a. at holde gildelov og løfte, og
vise samfundet, hvad vi står for, når vi rækker ud efter hinanden får
kærligheden det sidste ord.

Inge holdt fem minutters. Sct. Georg, og læste et klip skrevet af journalist
Gertrud Højlund.

Om foråret som er optimisternes tid, sommer som er håbets tid, hvor alt
er lysegrønt, og efteråret som aldrig skuffer og som hensætter en i lidt
usædvanlig tilstand af euforisk melankoli. Og vinteren med tid til at
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nyde, og glædes over mørkets lange omfavnelse, nyde stearinlys og
simremad.

I gildehallen blev sunget et par sange, spillet: Just the way you are, og
Time to say goodbye.

Derefter stod gruppe 1 for middagen og det, der hører til.

En dejlig aften med alt det, man kunne forvente. Godt gået.

Ref. v. Jørgen.

Billede fra VestVoldGildets 50 års jubilæum i 2013, hvor trylle-
kunstneren duperede alle med hans kortkunstner.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Lør. 28. okt. Fellowship-day, distriktet
Tirs. 07. nov. November-møde, gr. 4
Søn. 10. dec. Julemøde/Kirketur, gr. 1
Tirs. 05. Dec. Fredslys, Kurt
2018
Lør. 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 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.
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: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26
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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