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Vær Velkommen, herrens År,
og velkommen her hid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nyår, og velkommen her!

Det. synger vi gerne for at hilse de nye år velkommen, og selv
om Grundtvig skrev ordene for længe siden og i en helt anden
tid, så er det også i dag sådan, at vi ønsker alt det bedste for det
nye år.

Det skulle gerne blive mindst lige så godt, som det vi går ud,
og helst endnu bedre. Nytår og januar er også tidspunktet, hvor
vi gør status – ser tilbage på hvad der lykkedes i det gamle år
– og måske også hvad vi ikke nåede. Jeg mødte en tidligere
gildebror, der af og til læser Voldstafetten, som sagde: ”det går
jo godt i Vestvold-Gildet”.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Klumme fortsat:

Og uden at være alt for selvglad, så synes jeg egentlig også, at vi klarer
en hel del i vores Gilde. Taget vores høje alder i betragtning. I ikke
prioriteret rækkefølge får vi afviklet mini/ulvespejderløb for 60-70 unger
i Brøndby-skoven. Spejderlederne er godt tilfredse med vores indsats. Vi
får afviklet et loppemarked, der bliver større og større pga. beliggen-
heden i Danmarks største indkøbscenter Rødovre Centrum. Herved
tjener vi penge, så vi på Gildets fødselsdag kan invitere spejdere og
diverse sociale organisationer til at modtager pæne gaver. Hertil
kommer, at en enkelt organisation modtager ”Vestvold-Gildets Fødsels-
dagspris” på 25.000 kr.

Vi er også i stand til at ’underholde’ os selv i form af ’Tur-I-Naturen’,
’Forårsfest’(fastelavn), ’Fredslyset’ og ’Kirketur’. Hertil kommer så
gildehaller, mix- og gruppemøder med indhold! Sidst men ikke mindst
får vi også hver måned nærværende blad Voldstafetten både digitalt og i
hånden.

Så i Vestvold-Gildet har vi et rimeligt aktivt netværk. Ønskerne for 2018
er blot at kunne holde denne aktivitet ved lige – og måske ikke sætte
ambitioner højere.

Dermed ønskes alle GODT NYTÅR 2018
Nils/grp.4

Mette Hansen
Jeg er ikke så adræt som jeg har været. Når venner ringer på telefonen
eller banker på døren, bedes de have stor tålmodighed. Det varer nemlig
lidt tid inden jeg kommer til døren eller telefonen.
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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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Ind under Jul i Brøndby 2017
Kære Alle i Gildet

Du og dine kære ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkeligt nyt
år.

Samtidig sender vi en tak til dig, for mange hyggelige timer vi har tilbragt
sammen i VESTVOLD-GILDET.

I det år der snart er gået, havde vi et velbesøgt loppemarked med mange
stader. Indtægten herfra gav os mulighed for at donere 25.000 kr. til
Rigshospitalets BørneUngeProgram.

Samtidig fik vi mulighed for at donere midler til:

Islev, Brøndbyvester og Vallensbæks Menighedsplejer til deres ud-
delinger af deres Julehjælp.

Derudover hjælp til en handicaplejr i Thy med deltagere fra hele landet.

Vi fik også mulighed for at give hjælp til Dansk blindesamfunds kreds
syd.

Derudover fik lokale spejdergrupper materialer til deres daglige arbejde,
ligesom vi fik økonomisk mulighed til at lave et løb for de mindste
spejdere.

Det næste loppemarked finder sted Store Bededag, den 27. april 2018,
og vi håber du allerede nu vil sætte et kryds i kalenderen.

Endnu en gang Glædelig jul

Ulla og Kurt Lundsteen
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Kirke- juleturen til Mørkhøj Kirke
Vi mødtes ved Mørkhøj Kirke kl. 10.30 og hørte pastor Morten Sternberg
prædike for 2. søndag i advent – en let forståelig prædiken.

Efter gudstjenesten fortalte Morten
Sternberg lidt om kirkens historie, bl.a.
om de interessante glasmosaikker/-
malerier ved altertavle og to vinduer.
Umiddelbart så de ikke ud af så meget på
afstand, men når vi kom tæt på, kunne
man se mennesker. Bl.a. vandring til
Golgata – malerierne forestiller hele
påskefortællingen .
Kirken er for nogle år siden blevet ud-
bygget og i den forbindelse fik man glas-
mosaikkerne.
Man har i november 2017 også fået en
talerstol lavet af glas – meget speciel og
man ved ikke, hvad der skal ske med den
tidligere talerstol, som opbevares i et
tilstødende lokale.
På forespørgsel fortalte Morten Stern-
berg, at der er tilknyttet 10.000 borgere
til sognet, der dækker Gladsaxe, Bag-
sværd og lidt af Herlev.
Mørkhøj Kirke har ikke egen kirkegård,
der skal man til Gladsaxe Kirkegård, der
til gengæld er meget stor.
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Talerstol af glas

Da vi ikke længere kan benytte
Rødovregård om søndagen, havde
Bjarne med megen overtalelse fået
lov til at benytte kirkens lokaler
indtil kl. 15.30, idet der skulle være
andre arrangementer, der skulle
benytte lokalerne.
Vi gik ind til et pænt pyntet julebord
og spiste vores medbragte mad og fik
en øl/vand og snaps til.
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Julemanden kom sørme også i
år og fordelte vores medbragte
gaver, og vi sang nogle af julens
salmer

Vi sluttede med kaffe og små-
kager og chokolader og ønskede
hinanden God Jul efter en hygge-
lig dag.
Tak til gruppe 1 for et godt
arrangement
Læs meget interessant om kirken
her:
http://www.moerkhoej-
kirke.dk/page/21/om-kirken

Birthe Sander
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   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

 

Indbydelse til Distriktsgildehal med RidderOptagelse 

 

Mandag den 26. februar 2018 i  
Østervangkirken,  Dommervangen    -   2600 Glostrup 

 

     Vandrehal kl. 18:45          Gildehal kl. 19:00 

     

Optagelse af: Tina Skovgaard Madsen 1. Gilde Taastrup 

                              Bjarne Nor Emmersbæk 1. Gilde Taastrup 
         Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe. 

         Prisen for dette arrangement er: 75,00kr. pr. person 

                                     Påklædning Festtøj 

     Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. februar 2018 

                                   Bindende tilmelding. 

                          Tilmelding til: Arne Bjerager 

             Tlf. 29 21 98 70    E-mail: abjerager@mail.dk 

                                                     m.v.h. Distriktsgildeledelsen 
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Gruppe 4 - GruppeMøde 15. nov. hos Margit
Vi mødtes hos Margit. Efter at Bodil havde fortalt nyt fra Gilderådsmøde
og have sunget en sang, gik vi til et veldækket frokostbord.
Vi har ikke noget fast emne i år, men flere har valgt at fortælle om deres
barndoms hjemegn.
Det var nu Nils’ tur til at fortælle.
Nils er opvokset på Harestedgård i Hyllinge ved Næstved.
Gården hørte under Førslevgård, Harested og godset Saltø, der ejedes
af Von Plessen familien. De kom fra Nordtyskland, men måtte flytte til
Danmark, da det på et tidspunkt ikke var lovligt at eje gods i Danmark
uden at bo i landet. Det kom senere til at hedde Holsteinsborg.

Førslevgård Gods, Se: http://forslev.dk/
Førslevgaard nævnes første gang på Valdemar Atterdags tid i 1300 tallet.

Dronning Margrethe den 1. har holdt ferie på godset Saltø, og digteren
Chr. Winther kommer fra området. Læs en god lang historie om Saltø
Gods her: http://www.bistrupby.dk/13448864
Selv om de ombyggede og overpusede mure ikke straks røber deres alder, gemmer de
resterne af en borg, hvis historie rækker helt tilbage til Erik Menved, da den begyndende
rigsopløsning fik stormændene rundt om i landet til at befæste deres gårde.
I 1293 tog den navnkundige drost Peder Nielsen, med det ejendommelige tilnavn
Hoseøl, hele Karebæk-egnens krongods i pant, og muligvis er det ham, som her byg-
gede en borg på den velbeskyttede plads i engene ud til den slyngende Saltø å, der ved
en dæmning er ført uden om gårdens nu stærkt udjævnede volsted.
I 1393 købte Dronning Margrethe d. 1 den af de tyske grever Gleichen og overdrog den
til Roskilde Bispestol.
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Og der er mere spændende her om Saltø:
www.danskeherregaarde.dk/manorholder/s/saltoe/ejerhistorie.aspx

Nils’ oldefar var møller på Tranekær, men kom senere på Hindsholm
højskole, der lå ved siden af Holsteinsminde drengehjem.

Tranekær Slot. http://www.langeland.dk/tranekaer-slot-gdk612254

Hindsholm Højskole blev senere lavet om til privat skole. Den lå i
Fuglebjerg. Her har Nils og hans søskende gået i skole.
Efter et uheld kom oldefaderen i behandling hos en familie, hvor han
senere blev gift med datteren og bosatte sig i området og efterfølgende
flyttede Nils’ forældre også til området og købte en gård, hvor Nils og
hans søskende voksede op.
Gården blev senere solgt, da Nils og hans søskende ikke var interesseret
i at drive den videre.
Tak til Margit/Karen for et flot traktement.

Birthe Sander
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Gruppe 1 - JuleMøde hos Birgitte

Alle kom af huse til juleafslutningen i gruppe 1 som blev holdt hos
Birgitte.
Vi startede med at synge en af vore dejlige sange om vinteren.
Efter at have arrangeret Kirketuren satte vi os til et veldækket bord, der
bugnede af gode frokostretter. En lille julehistorie blev læst op.
Snakken gik, og der blev hygget igennem, det gik så godt, at vi næsten
glemte at få spillet om ”julegaver”, men vi nåede at få dem lige inden vi
skulle gå.
Tak Birgitte for en dejlig og hyggelig eftermiddag/aften.

Bjarne
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Gruppe 4 - JuleMøde 5. dec. hos Birthe Sander

Gruppen var samlet og Sisseli deltog også. Vi satte og til et veldækket
bord med adskillige lækkerier. Vi startede med at synge Glade jul dejlige
jul. Tre slags skønne sild dertil en enkelt dram. Æg og rejer, pulled laks,
julesalat, flæskesteg, dejlige oste og til sidst frugtsalat. Godt mætte tog
vi en lille pause. Nu var det blevet tid for pakkespil. Atter var reglerne
ændret, men vi klarede det, alle fik en gave. Nu var kaffen klar med guf
til. Nu fortalte Nils levende om sin barndom i Hyllinge, sydvest Sjælland.
Dagen sluttede med, at vi sang juletræet med sin pynt.
Tak til Birthe for en dejlig dag.
God jul og godt nytår fra gruppe 4

Gruppe 6 - JuleMøde 4. dec. hos Leo

Vi mødtes hos Leo. Vi måtte desværre undvære Mette Lade. Vi nød en
overdådig frokost med sild, laks, rejer, æbleflæsk, leverpostej og oste.
Alle bidrog med retter til menuen. Hertil nød vi også øl, vand og snaps.
Den gode stemning blev kun bedre med julesange. Gavespillet sørgede
for, at vi alle fik en gave. Vi sluttede arrangementet med kaffe/te og
julekage. Mange tak til Irmelin og Leo for et hyggeligt og flot arrange-
ment og husly.

Vibeke M

Tove
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Gruppe 2 – JuleMøde 5. dec. hos Annette
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Som sædvanlig mødte gruppen fuldtallig op, denne gang, den sidste i
2017, havde vi hver medbragt julemad. - Annette sørgede for drikkevarer
og brød.
Ovenstående historie om ”…os fra før 45” læste Jytte op på mødet.
Vi havde en fornøjelig eftermiddag med sjov og lege og latter.
Else A. gav hver af pigerne en fin kniplet engel.
Det var en rigtig god afslutning på gildeåret.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
2018
Lør. 06. jan. NytårsGildehal, gr. 5
Lør. 10. feb. Forårsfest, FestLaug
Tirs. 06. marts Gildeting, Gr. 4
Lør. 17. marts I-dag, Gildehuset i Roskilde
Lør. 21. april Sct. GeorgsGildehal. Gr. 2
Fre. 27. april Loppemarked, Rødovre Centrum
Uge 20 i maj er der Tur i naturen
Man. 11. juni FriluftsGildehal i Hedeland

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 Feb. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. jan. kl. 18.

Lederen i Feb. nummeret skrives venligst af gruppe 5

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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