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Altanen
Jeg har i sommer nydt at sidde på min altan med de røde
pelargonier i kasserne. Jeg nyder min frokost og the og at
nørkle med mit strikketøj. At høre børnene på Bryggeren lege
og børnehavebørnene hygge sig på legepladserne.

At se hunde i alle racer blive luftet.

At se birketræerne og nyde, at der er liv rundt omkring.
Pludselig sker forandringen, færre børn er ude på Bryggeren,
og det er ikke så tit, at børnehaven kommer på legepladsen.

Birkene skifter farve, men er smukke når solen skinner.

Folk på stien har fået varmere tøj på, det samme gælder
hundelufteren og der bliver stille, så man kan høre raslen fra
birketræerne.

Tænk hvor har jeg været heldig at få sådan en lejlighed, jeg
glæder mig til næste sommer.

Skrappe

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Flemming

Kære Gildebrødre

Rigtig mange tak for blomster og breve.

Tak for at i deltog i Flemmings bisættelse.

Snart vil Flemming slutte sin sidste rejse et sted fra Sjællands Odde.

Mange tak for den store hjælp, når I kunne fornemme, at jeg ikke kunne
klare Flemming alene.

Hjertelig tak Tove
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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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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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NytårsGildeHal 2018
Lørdag d. 6. januar 2018 slås dørene op for nytårsgildehal på
Rødovregård med forhal kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00.

Gruppe 5 vil gøre sit bedste for at vi får en rigtig hyggelig aften
sammen. Der bliver serveret en tre retters menu med drikkevarer,
herefter serveres kaffe/the med småkager.

Prisen for denne aften er 110 kroner.

Bindende tilmelding senest onsdag d. 27. december d.å.

Tilmelding gruppevis til Jørgen på mail schioett146@hotmail.com

eller mobil: 52 61 02 94.

Velkommen og vi glæder os til at hilse på hinanden og ønske
hinanden et GODT NYTÅR.

Gruppe 5
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Billedkavalkade af en FirsÅrig
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Roskilde Hedebo
DistriktsGilde

Kommunikation
Tryghed-Accept-Kompetence

Det var nøgleordene til det minikursus i kommunikation, den vakse og
inspirerende Mette Mathiasen (og datter af Kirsten og Tommy Carlsen,
1. Glo.)  havde indbudt specielt medlemmer af vores gildeledelser til.
Vi var 22 opmærksomme tilhørere og aktive deltagere, der fik os en fin
aften med en masse gode råd og ”værktøjer” til arbejdet. Resultater fra
”brainstorm” fra forsamlingen blev nedfældet på den store tavle. Både
negative og positive input blev noteret, hvor vi fandt, at vi egentlig var
bedst til at finde alle de negative, der kan gøre samtaler og handlinger
vanskelige at gennemføre.
Der var gode idéer (som vi ofte negligerer) om blot at komme til tiden
og være forberedte til de møder, vi afholder. Vi er forskellige og heri
ligger også en styrke i at nå frem til de gode løsninger. Tankevækkende
var da også udsagnet: ”Når du taler, får du at vide, hvad du véd - Når du
lytter, får du at vide, hvad andre véd!”. Gruppeøvelser mellem os ved
bordene vekslede med info fra TV-bånd og facts på det store
overheadlærred. En både givtig og fornøjelig aften med stor tak til
arrangørerne.

Mogens Tangaa-Andersen, (Gm Greve-Solrød Gildet)
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Viseaften med Erik Grip – 7. nov.
En meget hyggelig sangaften med en dejlig sanger og en god fortæller.
Erik fortalte historier helt fra sin barndom og flere år som spejder i
Kastrup. Erik er bl.a. kendt for sine gengivelser af Grundtvig og Frank
Jægers sange.

Åbent landskab: https://www.youtube.com/watch?v=tvxdBGWNvRQ
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Hør ham her med Velkommen i den Grønne Lund - Skru bare lyden op
https://www.youtube.com/watch?v=0PqAupaDWo0
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Gruppe 1 - GruppeMøde i nov. hos Jytte
Vi mødtes hos Jytte og startede med at synge Alverden kalder det
væmmeligt derefter snakkede vi om forberedelse til juletur og vores egen
juleafslutning. Derefter gik vi til Jyttes veldækket bord.
Så kom vi til Jyttes meget spændende beretning

SEB og BYMILEN
Højhusene er skabt af Lundgård og Tranberg Arkitekter, der om nogen
har fået sat sit præg på det moderne København. Husene er bygget op
om ni tårne, der er støbt på stedet. Arbejdet tog kun tre uger, men foregik
til gengæld både nat og dag. Uden på tårnene har man bygget kontorer
og fællesarealer ud mod gaden og lyset, mens trapper, toiletter og
elevatorer ligger ind mod midten.
De to SEB-huse bliver bundet sammen af Bymilen, skabt af landskabs-
og byrumskonsulenterne SLoven på en parkeringskælder. Milen består
af hvid foldet beton med rig beplantning, der rejser sig fra gadeplan og
syv meter op. Den indbyder til besøg og er heldigvis også skabt til lige
netop det. Via trin og hårnålesving bugter og snor milen sig opad. Træer.
græs og mos giver et præg af frodig labyrint og den korte tur op sætter
hurtigt fantasien i sving, så man drømmer sig til vandreture i de svenske
fjelde.
Tak til Jytte for en rigtig skøn aften, vi sluttede med at synge:
”Nu er jord og himmel stille” Birgitte
Se linket: http://sla.dk/dk/projects/bymilen/
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Gruppe 5 - GruppeMøde 14. nov. hos Grethe
Mødet blev holdt kl. 13, og alle var mødt dog ikke Jytte.
Vi fik dejlig varm mad, hvorefter vi gik over til vores dagsorden. Vi
gennemgik mixmøderne, Oktober-gildehal og gilderådsmødet, hvor vi
bl.a. talte om, hvem vi kunne tænke os som skatmester, når vores Lilli
ophører, og også om gildets økonomi m.m. Så fik vi vist nok også ordnet
Nytårsgildehallen, som vi jo skal stå for med diverse ting, så må vi jo
håbe, vi ikke har glemt noget.
Derefter havde Kurt ordet m.h.t. Langeland: Øen er landfast med Fyn via
en bro fra Rudkøbing til Siø, og en lavbro fra Siø til Tåsinge som så er
forbundet med en højbro til Svendborg. (Det var da indlysende?)
Øen er dannet af Storebælts gletscheren under sidst istid, Øen er 52 km.
lang og op til 11 km bred og har et samlet areal på 284 km2, og en samlet
befolkning på 12.578 i 2017. På Langeland er der i isens randzone afsat
lange parallelle rækker af 10-20 meter høje bakker. Disse hatformede
bakker (Hatbakker) er øen specielt kendt for, og der er omkring 700 stk.
af dem som er spredt over hele øen, oprindelsen er ikke videnskabeligt
klarlagt. Rudkøbing er øens største by med 4586 indbyggere. I byens
midte står deres kirke, dens oprindelige del, skibet og koret stammer fra
formodentlig første halvdel af 1200-tallet. Tårnet er fra 1621 og hæver
sig over byens tage med fire svungne renæssancegavle og et ottekantet
kobberbelagt spir. Bykernen er præget af krogede brostensbelagte gader
og smalle stræder med ældre købmandsgårde og småhuse. På Gåsetorvet
står en statue af den berømte danske fysiker H.C. Ørsted, der er vokset
op i byen sammen med sin bror, politikeren Anders Sandøe Ørsted. Ak
ja, meget mere blev fortalt af Kurt, men der skal også være plads til andet.
Men god tur til Langeland.

ref. Jørgen
NB. skal vel også med: På Langeland er det kuriosum at mange bynavne
ender på "bølle" som kommer af ordet Bol (lille sted), Emmerbølle,
Haugbølle, Kassebølle, Korsebølle, Skattebølle, Tullebølle.
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Gruppe 2 - GruppeMøde 14. nov. Hos Jytte

Vi mødtes fuldtallig, og vi nød først Jyttes gode mad. Efter lidt hyggelig
snak om alverdens ting, skulle vi til vores emne: Den bedste bog jeg har
læst.
Jytte fortalte om en bog, der havde gjort et stort indtryk på hende, nemlig
"Sort Land". Den handler om at stoppe volds-kulturen i parallelsamfun-
det, skrevet af Ahmad Mahmoud som er maskinmester og forfatter.
https://litteratursiden.dk/anmeldelser/sort-land-fortaellinger-fra-
ghettoen

En kort fortælling fra bogen: Vold
er en udtryksform blandt alt for
mange i parallelsamfundet. Den
kommer ikke kun til udtryk ved vrede
eller afmagt, men er en helt naturlig
del af det at være et menneske og
interagere med andre.

Volden, i det her tilfælde den fysiske vold, som har til hensigt at påføre
et andet menneske smerte, er et kommunikationsmiddel og en del af en
lege- og børne/ungdomskultur.
I sommer kom en rapport, der konkluderede, at indvandrerforældre i
højere grad end dansk etniske bruger fysisk afstraffelse i børne-
opdragelsen. Da Danmark afskaffede revselsesretten for 20 år siden,
skete der en kulturforandring i forældregruppen, men også blandt
børnene, og de fleste børn ved i dag, at man ikke må slå. Den konstatering
gælder også børnenes adfærd i forhold til hinanden.
Børn imiterer voksne, og forældre er i særdeleshed forbilleder. Når man
i en kultur fortsat praktiserer vold, vil det oplagt overføres til børnene,
og det sker i høj grad.
Mine brødre slog mig mere, end min far gjorde, og det siger ikke så lidt.
De slog, når de var vrede, de slog, når de var kede af det, men de slog
også for sjov. Man vidste aldrig hvornår man fik en lussing eller en
mavepuster, og det blev hverdag. Volden blev en del af sproget, og det
blev almindeligt også for mig at true med øretæver ved den mindste
ting. - Jeg kom væk, men jævnligt bliver jeg mødt med denne
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kulturbetingede vold, og det skærer mig i hjertet at opleve børn slå andre
børn, som en naturlig praksis og uden at blinke.
Etnicitet opstår først i mødet mellem to befolkningsgrupper. Det op-
levede jeg, da min venindes søn skiftede skole. Han kom fra en lands-
byskole med gadekær, ænder og stokroser til en Københavner-skole. Jeg
har altid været fortaler for folkeskolen og gerne med etnisk mang-
foldighed, men da jeg oplevede, at denne stille dreng blev sparket i
skridtet og kastet op ad en mur allerede indenfor den første måned, mødte
jeg op på skolen, og to måneder senere gik han på privatskole.
Inklusionspædagogen på den pågældende skole udtrykte sin beklagelse
og var ked af, at min venindes søn "oplevede" at blive slået! Oplevede!!

Skolesystemet nægter at se volden i
øjnene, tage ansvar og gøre noget ved
mistanker. Der er brug for en kultur-
forandring, og det haster. Hvis forældrene
ikke kan lære deres børn en adfærd, hvor
vold ikke er hovedbestanddelen og
drivkraften, må samfundet tage over, og
her mener jeg både på institutions- og
medborgerniveau.
Vi har alle et fælles ansvar, og voksen-
autoritet er fortsat en væsentlig forudsæt-
ning, når det kommer til opdragelse.
Denne skal blot ikke understøttes af vold.
Vi skal sende et klart signal om, at vi ikke
accepterer kulturbetinget vold, som bun-

der i andre traditioner for opdragelse, ligesom vi med det samme skal
stoppe denne voldskultur blandt børn.
Det er ikke racisme at bryde tegn på patriarkalsk volds- og stammekultur.
Det er omsorgssvigt at ignorere.

Arne
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Gruppe 6 - GruppeMøde 19. nov. hos Vibeke H.

Vi mødtes fuldtallig på Solsortevej. Efter nogen snak havde de to mest
raske i gruppen besluyyet, at de fire der havde været på sygehus skulle
have en stor æske chokolade – fra gruppekassen.
Så fik vi et rigtigt godt frokostbord, ikke mindst laksen var særlig god.
Vibeke fortalte derefter om Lise Nørgaard.

Lise Nørgaard er journalist og forfatter og
vellidt af langt de fleste danskere. Hun
skriver hovedsageligt romaner, men har
bl.a. også skrevet manuskripter til flere tv-
serier. Hendes stil er humoristisk, men
elegant.

Lise Nørgaard blev født den 14. juni 1917 i Roskilde, hvor hun også
voksede op. Hendes mor, Olga Sofie Tønder, var modehandler med egen
modeforretning, og hendes far, Harry Alexander Jensen, var grosserer,
og havde ønsket sig en søn, hvilket han ikke lagde skjul på.
Lise Nørgaard voksede op sammen med sin kun 17 måneder yngre
søster, Gerda. De var uadskillelige og følte sig nærmest som tvillinger.
Lise Nørgaards erindringer: Lise Nørgaard har skrevet romaner om sin
barn- og ungdom. Hun har også fået gengivet sit liv på film – i filma-
tiseringen af Kun en pige – hvilket er unikt for en nulevende person.
Lise og hendes søster blev som små passet af deres moster Bob – ligesom
Maudes søster Elizabet i tv-serien Matador.
Det var dog kun indtil, deres mor besluttede sig for at opgive sin karriere,
sælge sin forretning og blive hjemmegående.
En selvstændig ung dame: Lise Nørgaards far ville også gerne have, at
Lise skulle blive en fin og god frue, så han besluttede, at hun skulle gå
på Sorø Husholdningsskole, men det havde den modsatte virkning. Lise
syntes det var fordummende og nedværdigende at skulle fungere som
serviceorgan for mændene. Den beslutning har hun aldrig ændret på.
Roskilde Dagblad: Trods faderens modstand lader Lise sig ikke kue, og
hun bliver uddannet som journalist på Roskilde Dagblad, hvor hun starter
i 1935.
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I 1938 blev hun gift med prokurist, Mogens Einar Flindt Nielsen, og det
første barn, sønnen Christian, meldte sin ankomst i 1941. Et par år efter,
i 1943, kom tvillingesøstrene, Anne og Bente, og tre år efter igen, 1946,
kom Dorte.
Det satte en stopper for Lises karriere.
I ligestillingens navn: Lise Nørgaard har altid kæmpet for ligeretten og
for selvstændigheden.
Året 1949 blev for alvor vendepunktet for Lises karriere. Hun kom på
den journalistiske bane igen, da hun blev ansat ved Politiken.
Kort tid efter blev hun skilt og kort tid efter gift igen med Jens Waaben
Nørgaard, hvorfra hun har sit navn. Ham var hun gift med, til han døde i
1984.
Lise Nørgaard har i sin karriere været ansat på Roskilde Dagblad,
Politiken, Hjemmet - hvor hun bl.a. også var chefredaktør og på
Berlingske tidende.
Debut som forfatter: Lise havde dog også et ønske om at skrive bøger.
De år hun gik hjemme med sine små børn sendte hun manuskripter med
humoristiske noveller og børnefortællinger til forskellige forlag. Dog
uden held.
Først i 1959 barslede hun med en bog, der fik succes. Romanen, Med
mor bag rattet, blev starten på mange flere romaner samt mange
forskellige litteraturpriser.
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Roskilde Hedebo
DistriktsGilde

Referat fra Fellowshipday
den 28. oktober 2017

Hvor 32 gb fra Roskilde-Hedebo Distrikt samledes på Rødovregaard for
at fejre Fellowshipday.

Efter en lækker buffet tog Carin Ekstrøm os
med på sin rejse til Nepal, hvor hun fortalte om
CORE-projektet (forebyggelse af katastrofer),
samt om Røde Kors´ nødhjælpsarbejde i forbin-
delse med jordskælvet i 2015.
Et meget interessant foredrag, som fik os til at
rette blikket ud i verden.

Dagen sluttede med gildehal med DGM Margit i højsædet.
Margit kom i sin gildemestertale ind på nødvendigheden af nød-
hjælpsarbejde i forbindelse med de store naturkatastrofer, der opstår i
hele verden. Margit omtalte også et andet humanitær frivilligt hjælpe-
arbejde med et hospitalsskib ”Afrika Mercy” som udelukkende bliver
støttet af private fonde. Margit kom ligeledes ind på ”Dannelse”, hvor
stor en forskel der kan være mellem forskellige folkeslag, selv i de
nordiske lande.
De finske gildemedlemmer har skrevet Fellowship budskabet, som
Gunner Kjær oplæste. Budskabet handlede om opbygning af venskaber
rundt omkring i verden og i vores eget land.
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Tak til den arrangerende gruppe (DIS) for et godt og veltilrettelagt
program.

Arne Bjerager (DGK)

Distriktsgildeledelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et rigtigt godt nytår,

med håb om alt godt i det nye år for alle
samt for vor gildebevægelse.

Margit Fohlmann
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Diakonforbundets Sommerlejr
Kære Bjarne Wichmann og Vestvold-Gildet
Tusinde tak for jeres tilskud til Diakonforbundets Sommerlejr for
handicappede i år, I gjorde det muligt at afholde lejren.
Må Gud velsigne jer.
Kærlig hilsen, Jørgen G. Jensen, 42 33 49 72
jorgengbyjensen@live.com
f/ frivillige og deltagere på Diakonforbundets Sommerlejr i Helligsø.
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http://diakonforbund.dk
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Søn. 10. dec. Julemøde/Kirketur, gr. 1
Tirs. 05. Dec. Fredslys, Kurt
2018
Lør. 06. jan. NytårsGildehal, gr. 5
Lør. 10. feb. Forårsfest, FestLaug
Tirs. 06. marts Gildeting, Gr. 4
Lør. 17. marts I-dag

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 Jan. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. dec. kl. 18.

Lederen i Jan. nummeret skrives venligst af gruppe 4

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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