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En proces
Livet er en proces som jeg selv sammenligner med en
forunderlig lang rejse med flere stop. Kan sammenlignes med
de fire årstider. Forår, sommer, efterår og vinter - barndom,
ungdom, voksenliv og alderdom.
Jeg vil her kun fortælle om: Alderdommen
der symboliserer livserfaring, klogskab, visdom, samlet
indsigt, men også forfald, sygdom og glemsomhed.
At være aktiv som pensionist, handler om at få mere og ikke
mindre ud af livet, når man bliver ældre. Uanset om det sker
hjemme, på arbejde eller i det offentlige rum.

Med hensyn til alderdommen, kan man have en negativ eller
en positiv indgang.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Leder fortsat:
Men kendsgerningen er:
At rynker, udtrukne blodårer, triste grå hårtotter, en hullet hukommelse
og værkende lemmer melder sig. Det er i hvert fald det billede som toner
frem, når medierne portrætterer den aldrende befolkning. (”Gamle sure
mænd”) i TV-udsendelsen.
Eller når vi lader os betjene af de smilende kvinder i kosmetik-
afdelingen., der fortæller om cremernes fortræffeligheder ”Anti-aging”,
Antivrinkle, står der på produkterne - også til mænd. Og det sælger.
Storm P skrev: Det er bedre at være 70 år ung, end 40 år gammel.
Samfundet har masser af tilbud til ældre mennesker både indenfor kultur,
idræt, rejseoplevelser, foredrag osv. Det meste kan ske i dagtimerne, så
vi ikke behøver at bevæge os ud efter mørkets frembrud.
Så længe helbredet er godt, og man har mulighed for at benytte disse
tilbud, er det alle tiders.
Men desværre slås mange mennesker med helbredet, når de bliver ældre.
Det kan være følger efter mange års hårdt arbejde, livstilssygdomme og
ensomhedsproblemer. Det bevirker, at det kan være svært at klare sig
selv. Desværre har politikerne indskrænket hjemmehjælpen så meget, at
det går ud over mange ældres livskvalitet. Det har man set flere tragiske
eksempler på i medierne.
”At være alene” er ikke nødvendigvis det samme som at være ”ensom”
selvom de to begreber ofte skæres over samme kam. Tværtimod vælger
mange selv et liv som enlig, som en livsstil.
Overordnet set, syntes jeg, at vi har det godt i Danmark. Samfundet er
indrettet således, at der bliver sørget for os fra ”vugge” til ”grav”.
Med børnetilskud, skolegang, uddannelsesstøtte, boligydelse og for-
skellige former for pension. osv.

Tiderne skifter:
Før i tiden kom børn på Julemærkehjemmet pga. underernæring.
I dag kommer de på Julemærkehjemmet pga. overvægt.

Godt år 2018 til alle Grethe Mortensen
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Kom til Hawaii fest på
Rødovregård

Lørdag den 10. februar kl.18

Kom som på Hawaii
med blomsterkrans eller blomst i håret.

Festudvalget glæder sig til at se dig/jer til denne
forrygende aften.

Hele denne Hawaii aften koster 80 kr.
Gruppevis tilmelding til Ulla 23 63 72 31

Senest den 3.02.2018
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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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HUSK
Vi skal snart have

GILDETING
6. marts

forslag skal være gildeledelsen i hænde
1 måned før afholdelse af Gildetinget.

Med venlig gildehilsen
Bjarne Wichmann

Gildemester
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Et fint billede – fra jubilæet i 2013
Ved jubilæet i 2013, hvor Gildet uddelte en særlig stor pris på 100.000
kr. fik gildet som tak overrakt en fin plakat/billede. Billedet står nu på
lager til ingen verdens nytte. Derfor er det kommet på tale, at holde
auktion over det på næste gildeting.

Værket er udført af Peder Stougaard, som bl.a. var stifter af Danmarks
Plakatmuseum.: https://www.youtube.com/watch?v=aLL24Ua7WLc

https://www.youtube.com/watch?v=04-JYdXk_7Y
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Nytårsgildehal 2018

Gruppe 5 havde arrangeret en fantastisk aften som start på det nye år.
Med en champagneskål bød Jørgen os velkommen til forhal. Vi var 28
deltagere.

Derpå samledes vi til Gildehal,
hvor gildemester Bjarne ønske-
de os alle et Godt Nytår. Vi
mindedes med et minuts stilhed
de gildebrødre, som vi i årets løb
har mistet: Først Bente og
senere Flemming. Vores Gilde-
mester opfordrede alle til ikke at
gøre sig unødige bekymringer!

Birgitte blev derpå lykønsket med at hun med godt humør har deltaget i
VESTVOLD-GILDET i 25 år. Jørgen holdt 5 minutters Sct. Georg, idet
han reflekterede over sit liv og rettede en tak til sin mor og far for den
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opvækst og det liv de havde givet ham i en tid hvor tilværelsen dengang
var anderledes end i dagens Danmark.

Og der var blåt for bordenden

Der var dækket ét særdeles flot langt festbord med plads til alle deltagere,
som var blevet blandet omkring bordet ved hjælp af trukne, overklippede
kort, som man hver især skulle finde et matchkort til på bordet.
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Der var sørget for en super flot menu med en frisk rejecocktail, vel
tilberedt krondyrryg, dejlig fløderand og kaffe. Der var rigeligt med mad
og alle blev mætte. Menuen blev blandet med sange fra et til lejligheden
fremstillet fint sangblad.

25-års jubilaren Birgitte

Vi sang det bedste vi kunne: Dit sind flyver altid så viden omkring, Så
vandrer vi ud mod det sollyse land, Se hvilken morgenstund, Er du trist
og har du sorg i sinde, Spejderbror! Her er min hånd, Nu er jord og
himmel stille.

Som afslutning på en dejlig aften dannede vi broderkæde og sang: Vi er
danske spejdere.

Ref. Jens
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Fra en 80 års stor dag
En stor tak til alle gildebrødre som var med til at gøre min 80-
års dag så festlig og mange tak for alle gaverne fra
Vestvoldgildet og fra grupperne.

Det blev en rigtig dejlig dag, som jeg med stor glæde vil tænke
tilbage på og som min datter sagde: I er hermed alle inviteret
til om 10 år, så der regner jeg med, at vi ses.

Tak og på gensyn
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Gruppe 1 - GruppeMøde 19. marts hos Birgitte
Vi mødtes hos Bjarne, desværre måtte vi undvære Sine, og vi måtte selv
finde det rigtige toneleje til en sang. Lilli skulle have styr på tilmelding
til Forårsfesten, og da det var det eneste hun havde på dagsordenen, satte
vi os til bords og tog for os af brød og pålæg. Vi manglede ikke emner at
tale om, men til sidst måtte vi overlade ordet til Bjarne, der havde valgt
at fortælle om Christiansborg.
Da fundamentet til det nuværende Christiansborg skulle støbes i
begyndelsen af 1900-tallet, stødte arbejderne på ruiner af flere bygninger
og stykker af en ringmur. Nationalmuseets eksperter blev tilkaldt, og det
viste sig at, ruinerne gik tilbage til omkring år 1167. Det var Biskop
Absalons borg, der engang lå på en lille ø uden for Købmændenes havn.

Den anden store ruin under slottet er funda-
mentet til Blåtårn, det største tårn på Køben-
havns slot. Slottet blev bygget ovenpå resterne
af Absalons borg.
Da Christian 6. blev konge i 1730, besluttede
han at opføre et helt nyt slot, det skulle blive det
første Christiansborg. I godt 50 år udfoldede der
sig et storslået hofliv på slottet. Men i 1794
udbrød der brand i en skorsten i hovedfløjen.
Slottet med slotskirke udbrændte. Der blev taget
adskillige initiativer til at få opført et nyt slot.
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Det andet Christiansborg brændte i
1884, igen var det en kakkelovn, der
forårsagede branden. Man opgav at
redde slottet, men kirken og ride-
baneanlægget blev reddet. Man nåede
dog at tømme slottet for indbo, arki-
valier, bøger, sølvtøj m.v.

Branden: https://da.wikipedia.org/wiki/Christiansborgs_brand_1884

Det tredje Christiansborg blev bygget på samme fundament, og til dels
med samme ydermure som de to foregående slotte. Rigsdagsfløjen blev
indviet d. 28. maj 1918. Christiansborg er i dag hjemsted for Danmarks
parlament, Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. Kongehuset
anvender flere dele af Christiansborg, herunder De Kongelige Repræsen-
tationslokaler, Slotskirken og De Kongelige Stalde.
Vi sluttede af med en sang. Tak til Bjarne for en god aften.

Jytte
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Gruppe 2 - GruppeMøde 9. januar hos Henning
9. januar havde vi et godt gruppemøde hos Henning og Kirsten.
Efter et dejligt måltid bestående af Jægerkam med tilbehør gik Henning
over til sæsonens emne ”Den bedste bog, jeg har læst”
Hennings valg var trilogien om Arn Tempelridderen. Vi fik et godt
resume af de tre bøger ”Vejen til Jerusalem” (1999), Tempelridderen”
(2001) og ”Riget ved verdens ende” (2002).
Henning fulgte op med efterfølgeren ”Arven efter Arn” (2001), alle
skrevet af Jan Guillou, og endelig Bogen ”I Arns fodspor” skrevet af
Lennert Utgren, Dick Harrison og Bo Södervall, en pragtbog, hvor en
fotograf, en historiker, to tegnere samt et forord af Jan Guillou fører
læseren på opdagelse i landskabet og historiske steder og hændelser.

Der er også lavet to gode film om
Arn, som er nogenlunde tro mod
forlægget. Bøgerne er samtidig en
beretning om Sveriges tilblivelse,
bl.a. er det Arns barnebarn Birger
Jarl, der er Stockholms grundlægger.
Vi fik vist kort og brochurer over det
historiske område, som Henning og
Kirsten har besøgt for år tilbage.
Henning kom også ind på, om
historiske romaner bygger på sand-
heden, og svaret er, at den er roman-
forfatterens sandhed omend ikke den
er historikerens sandhed.

Historien er en konstruktion om fortiden, som den enkelte historiker ser
i lyset af sin viden, erfaring og sine sym- såvel som antipatier.
Derfor er historie spændende, fordi den kan gøres til genstand for
diskussion og tolkninger.
En hyggelig aften i Hennings og Kirstens hjem var til ende.

Arne
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Gruppe 4 - GruppeMøde 9. januar hos Birthe
Gruppen mødtes denne gang hos Birthe, som stod klar med
parkeringsbilletter og et veldækket bord. Tove, som egentlig skulle have
holdt mødet måtte melde fra pga. sygdom. Vi regner så med, at Tove
tager imod os til næste gruppemøde d. 13. februar kl. 13.
Men de ’resterende’ fem gik til bordet og snakken gik fint.
Efterhånden fik gruppeleder Bodil klaret den officielle del af pro-
grammet. Med tilmelding til div. arrangementer og planændringer m.v.
Birthe havde som vært også forberedt et indlæg om sin barndomsegn
Skanderborg (udtales med dybt a!). Navnet stammer fra landsbyen
’Skanderup’ som blev til Scandthorp hos Valdemar den Store i 1176.
Senere byggedes et slot, der blev kaldt ’Skanthorpburg’, og den by, der
voksede op nær slottet blev så til nutidens
Skanderborg.
Frederik II opholdt sig meget der og gav byen sine
første privilegier 1583. Bl.a. ”Fritagelse for Skat og
al anden kgl. Tyng og Besværing’. Det gælder nok
ikke mere. Men byen voksede, blev industrialiseret
med Jærnstøberi, uldvare- og klædefabrik, damp-
brænderi og andelssvineslagteri. Det med Jærnstøberiet havde nogen
betydning for Birthe, idet Birthes far handlede med gammelt jern. Måske
også en bil en gang imellem. Som så ofte gav erhvervet specielle
kaldenavne til både far og datter. Øgenavne var i reglen kærligt ment,
men måske ikke altid lige velkomne, for den det gik ud over.
I dag er Skanderborg præget af dens nærhed til Aarhus (25 km).
Halvdelen af tilflyttere kommer fra Aarhus og omvendt flytter halvdelen
af fraflytterne til Aarhus. Én af de aktiviteter, der gør Skanderborg kendt
er den årlige ’Smukfestival’ eller ’Smukfest’ der hvert år i august holdes
ved bøgeskoven og Skanderborg sø med 40.000 deltagere. Så i den uge
udvides byen ca. 2,5 gange.
Vi siger tak til Birthe for god forplejning og en god historie.
Vi ses – om alt går vel – hos Tove d. 13. februar kl. 1300.

Nils
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Gruppe 5 - GruppeMøde 9. januar hos Jørgen
Vi mødtes klokken 13 hos Jørgen.
Jørgen havde gjort et dejligt frokostbord klar, men først fik vi et glas
champagne, og Jørgen bød velkommen.
Da vi havde spist gik vi over til det alvorlige, med punktet siden sidst.
Vi talte lidt om Nytårsgildehallen. Som vi mente var gået godt, blot
ærgerligt med de afbud vi fik.
Herefter fortalte Ulla nyt om vores kommende forårsfest.
Vores gruppemøde i februar er flyttet til den 20.
Lederen i februarnummeret af Voldstafetten skriver Grethe.
Gruppekassen blev ordnet med et bidrag fra alle.

Herefter tog Lone over. Vi har jo valgt Danmarks øer, og Lone havde
valgt Samsø og hun fortalte levende om øens historie, hvor hun selv har
været.
Samsø er en ø i Kattegat midt i Danmark på 114,26 km² og har ca. 3.700
indbyggere bosat i 22 landsbyer, hvoraf Tranebjerg er den største.
Samsø Kommune består af Samsø og en række småøer. I alt 114,3 km²
Højde over havets overflade: 64 m. Kommune: Samsø Kommune

Samsø har siden vikingetiden været et centralt punkt i Danmark, og
allerede fra den ældre stenalder har der været bosættelser, hvilket talrige
arkæologiske fund vidner om.
Der er optegnelser om, at der allerede i 726 blev bygget en kanal,
Kanhavekanalen, mellem Stavns Fjord og Sælvig Bugt. Ved en
udgravning har man fundet, at kanalen har haft en beklædning af planker.
Samsø er bestemt et besøg værd, og der findes mange seværdigheder,
som for eksempel verdens største labyrint og Vesborg Fyr, som ligger på
sydspidsen af øen, og fra fyret er en imponerende udsigt.
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Desuden kan man tage på en hestevognstur, som er en af de mest
specielle måder at opleve Samsø på.
Samsø har også flere sagn, hvoraf mange handler om de underjordiske,
for eksempel sagnet om guldet på St. Vorbjerg fra Dyret, og sagnet om
barselskonen fra Dyret. Det fortælles, at de underjordiske ofte holder til
i høje bakker som for eksempel Dansebjerg syd for Brundby, St.
Vorbjerg i Sælvigbugten og Dyret syd for Onsbjerg. Er man heldig, kan
man om natten se, når bakken hæver sig på gloende pæle.

Tak til Lone for et spændende foredrag om Samsø. Og tak til Jørgen for
Husly.

Ref. Ulla
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Gruppe 6 - GruppeMøde 8. januar hos Vibeke Mø.

Vi indledte det nye år med et stort frafald, så til mødet var vi kun tre. I
gruppen er der vel kun to rimelig raske. Vi fik vendt lidt verdenssituation
og taget hul på Tur i naturen.
Vibeke tog over med dagens emne ved at fortælle om Lise Nørgaard.
Det er ikke hvem som helst der i nyere tid bliver foreviget med en byste,
og så endda på Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Men
der står 100- årige Lise Nørgaard ”Matadors mor” skabt i bronze.
Det er ikke mindst Lise Nørgaards rolle som forfatter og journalist, der
har indbragt hende pladsen blandt de markante portrætter. Nørgaard har
i årevis præget dansk kulturliv og været en pioner for kvinders mulig-
heder for at gøre sig gældende i offentligheden.
Se her adskillige indslag om Lises 100 års fødselsdag, Matador, Huset
på Kristianshavn osv. osv.

https://www.billedbladet.dk/tags/lise-n%C3%B8rgaard

Akkompagneret af Vedbæk Garden ankom Matadors moder Lise
Nørgaard til Korsbæk på Dyrehavsbakken, hvor fans og den nære familie
fejrede hende i anledning af 100-års fødselsdagen – 14. juni 2017.
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Også Matador-figurerne Oberst Hackel og kokkepigen Laura var til stede
for at tage varmt imod Nørgaard, der på scenen midt i Korsbæk blev
hyldet med tale, fødselsdagssang og flot kage.

Lise Nørgaard, født Elise Jensen, er født den 14. juni 1917 i Roskilde af
købmand og senere velhavende grosserer Harry Alexander Jensen og
modehandler Olga Sofie Tønder.
I 1968 knyttedes Lise Nørgaard til ugebladet Hjemmet, blev snart
medredaktør og var fra 1975-1977 bladets chefredaktør. Hos Hjemmet
blev hun især kendt som kommentator og brevkasseredaktør – i de
samme funktioner overgik hun i 1980 til Berlingske Tidende, hvor hun
var indtil 1988.
Lise Nørgaard bidrog blandt andet til den populære tv-serie ”Huset på
Christianshavn” (1970-1977) og til de satiriske lørdags-revyer ”Hov
hov”, ”Uha uha” og ”Ikk’”. Som egentlig fiktionsforfatter debuterede
hun 1970 med romanen ”Volmer – Portræt af en samfundsstøtte”. Denne
første roman var et portræt af en uartig og utilpasset drengs bedrifter i en
middelstor sjællandsk provinsby i 1930’erne og 40’erne – en slags
borgerskabets komiske krønike i det sociale snobberis og den moralske
victorianismes sidste glansperiode, og måske en klar henvisning til
hendes egen barndom.

Leo
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
2018
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

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 Marts nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. feb. kl. 18.

Lederen i Marts nummeret skrives venligst af gruppe 6

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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