
56. årgang 

Nr. 7, 8, 9 

Juni-Sept. 

2018 

Nå - Det var så den sommer  

Vi glor lidt på TV og så i seng, og så er vi færdig med forår. 
 

Så starter ugen med mandag og sol og sommer, hvor Mor 
hun står op sådan ved halvottetiden, 

mens Far han sover rævesøvn, og tar sig et kvarter på siden, 
så får vi kaffe med tørt brød der ristes,  

og vi tager vores piller, 
så støver Mor lidt af, men Far støver rundt efter sine briller, 

så går vi i Fakta og handler,  
så går vi hjem med vor frokostavis 

og spiser og læser om OL og LO og Olien og boligen og 
fodbold, og så tar vi os en lille lur, og mens Mor laver mad, 

slapper far af igen, 
og efter middagen glor vi på TV,  
og så er vi færdig med den dag. 

 

Lederen fortsætter på side 8         

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET 



 

 

OktoberGildehal 
 

tirsdag den 2. oktober 

på Rødovregård 
 

Forhal kl. 17.30 – Gildehal kl. 18.00 
 

Efter gildehallen serveres 

en efterårsret med dessert. 

Og kaffe med småkager 

 

Pris 100 kr. pr. person 

Tilmelding gruppevis senest den 25. september 

til Nils  tlf. 2275 1435 

e-mail: krogh@musling.dk  

med venlig hilsen Grp. 4 
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MixMødet – 16. okt. 

Værter og deltagere 

 

 

 

Billede fra Fødseldagsfesten 

 

Jytte W Jytte U Bodil Kurt Mette/Leo 

Bjarne Birthe A Jens Ulla Leo 

Preben Sine Else Inge Arne 

Nils Karen Lilli Mogens Else 

Margit Mette L Grethe L M Vibeke M Vibeke H 

Lone Birthe S Anette Tove  
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   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

 

Fellowshipday 2018 
 

Lørdag 27. oktober 
på 

Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

 

Grossarls 50. års jubilæum. 
 

Siden 1969 har Sct. Georgs gilderne i Salzburg og Wien 

formået at samle gildebrødre fra hele Europa til fællesskab om 

gildearbejde, kammeratskab, ski, vandreture, spændende foredrag 

og kunstneriske oplevelser. 

 

Sct. Georgs gilderne har betydet meget for Grossarls udvikling fra 

en lille, fattig landsby i en afsides dal over udnævnelsen til 

Europa-dorf og frem til at være et anerkendt skisportssted. 

 

Birgit Riemer og Gunnar Hauerberg - 2. Roskilde - fortæller.  

                    

                     Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16.00 

til spisning, foredrag, hyggeligt samvær, 

og 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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Grossarlerlaug 
Dette er klippet fra: http://sct-georg.dk/grossarlerlaug/ 

Det første Gilde Forum blev gennemført i januar 1969 med 92 deltagere fra 5 
europæiske lande i den lille bjergby Grossarl i Østrig. Hidtil højeste deltager-
antal var i 1998 med 550 deltagere fra 23 nationer. 

Grossarl ligger ca. 1 times bilkørsel syd for Salzburg i den smalle Grossarler-
dal, 920 meter over havet. Nær bunden af dalen ligger nabobyen Hüttschlag, 
hvorfra der kun er en halv snes kilometer til dalens ende, der næsten ligger i 
mørke om vinteren. 

I årene, hvor træffet blev afholdt om vinteren, havde deltagerne i ugens løb 
mulighed for at stå på ski eller vandre i bjergene og besøge bondegårdene, 
som åbnede deres hjem for deltagerne, så man der kunne samles med andre 
gildebrødre og sludre over et glas øl, en obstler (lokal brændevin) og et let 
måltid mad, og dermed knytte venskaber over landegrænserne. Man kunne 
også tage en af de moderne kabine-ski-lifte til toppen af bjerget i knap 2000 
meters højde for at nyde udsigten, mens man sad og slikkede solskin, eller for 
at stå på ski på de fint plejede løjper. 

 

Indkvarteringen af deltagerne er 
henlagt til hoteller, pensioner eller 
hos private, alt efter pengepung og 
temperament. Sprogproblemer eksi-
sterer sjældent, da både tysk og 
engelsk tales/forstås af de fleste, og 
det er da heller ikke kedeligt at sidde 
og »tale« lidt med hænder og arme i 
alle mulige fakter! 

Gilde Forum blev i 2010 flyttet fra vinter til sommer. Naturligvis kunne samme 
program ikke fastholdes, men det blev dog ikke mindre interessant. Man 
kunne opleve Sonnenwend Feir (midsommerfest) med bål, som kunne ses i 
bjergene viden om. I Salzburg findes et “Gildehus”, som bestemt er et besøg 
værd, og hvortil der ofte har været arrangeret udflugt. Desuden var der 
mulighed for vandreture (med guider) i bjergene med besøg hos de lokale på 
almene, hvor der var mulighed for at købe mad og drikke. Gennem 
turistkontoret kunne man erhverve sig både sølv- og guld- vandrenåle, hvis 
man var til det og gennemførte et vist antal vandreture.  
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Senior StandUp Show 

VESTVOLD-GILDET 

INVITERER 

TIRSDAG DEN 6. NOV. 2018 KL. 19 

SPEJDERLEDERE, STYRELSESMEDLEMMER 

OG 

GILDEBRØDRE 
 

TIL EN HYGGELIG AFTEN PÅ RØDOVREGÅRD 

HVOR VI VIL BEVÆRTE MED 

KAFFE/THE SANDWICH 
 

SKUESPILLER OG TIDLIGERE 

TEATERDIREKTØR 

JAN HERTZ 

 

VIL UNDERHOLDE MED SIT SHOW 

SENIOR STANDUP 
 

DETTE ER GANSKE GRATIS 

DOG VIL VI GERNE HAVE TILMELDING 

 SENEST DEN 1. NOVEMBER 

På telefon 48 41 25 96 / 27 38 51 49 

Mail: wichmann.bjarne1@gmail.com 
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Leder fortsat: 

Så kommer næste dag, hvor Mor står op sådan ved halvottetiden, 
mens Far han sover rævesøvn, og tar et ekstra kvarter på siden, 
så får vi kaffe med tørt brød som ristes, og vi tar vores piller, 
og ser på at Danmark de taber ved VM 3-4 til Kroatien, 
så går vi i Netto og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis 
og læser om Badminton; Indonesia Open;  
og så tar jeg mig en lur mens Mor hun laver mad, 
så glor vi TV om Tennis, og så er vi færdig med den dag. 
 
Hva" så har vi lørdag, hvor Mor hun står op sådan ved halvottetiden, 
mens Far han sover rævesøvn, og et kvarter ekstra på siden. 
Så får vi kaffe med tørt brød der ristes og så vores piller, 
så saves og hamres der, vi plukker bær og Mor hun bager, 
og efter middagen glor vi på TV om Tour de France, 
og så er vi færdig med den dag. 
 
Så er det søndag, hvor Mor hun står op sådan ved halvottetiden, 
mens Far han sover rævesøvn, og tar et ekstra kvarter på siden. 
Så får vi morgenkaffe med nybagt brød og vi tar vores piller, 
så støvsuger Mor, mens Far støver rundt, hvis han ikke har fundet sine 
briller. Så tar vi bussen til Rødove Centret og køber os en Is og en avis 
og spiser og læser om krige og rædsler, studenter der fester og meget 
andet, og så tar vi os en lur, og Mor laver mad og Far slapper af, 
og efter middagen glor vi på TV, og så er vi færdig med den dag og 
med den sommer. 

Frit efter en sang som bare var super. Vel mødt i gildet igen.  
Knus Jørgen 

                     

Kære Gildebrødre  

Tak til alle gildebrødre for den store opmærksomhed ved 
min 80-års dag. 

Else Andersen 



 

 

Fødselsdagsfesten  - d. 4. sept. 

Den 4. september 2018 fejrede Vestvoldgildet sin 55 års fødselsdag på 

Rødovregaard. Gildets Festlaug med Ulla som formand, indbød til 

fødselsdagsfest på gården. Der var ca. 50 festglade gildebrødre og 

gæster. Gildemester Bjarne Wichmann bød velkommen og foreslog, at 

vi startede med at synge ”Du danske sommer”.  

 

 

Preben Andreasen akkompagnerede ved klaveret.  
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Fødselsdagsprisen, som er på kr. 25.000, overrakte Kurt Lundsteen til 

Lene Schou, der er leder af Julemærkehjemmet Kildemose og hun holdt 

derefter festtalen. Lene Schou fortalte også, at donationen skulle bruges 

til Airtracks, som var et stort ønske fra børnene. (Den 6. maj 2008 fik 

samme julemærkehjem en stor hoppepude af Vestvoldgildet).  

 

Dernæst sang vi ”Minderne står i erindringens billede”, inden vi gik til 

den dejlige buffet med øl, vin og vand.   
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Endnu en sang, ”Det er en fin ting”, og så fulgte den øvrige gaveuddeling 

ved Kurt Lundsteen.  

 

Tydal spejderne og Thylejren havde allerede modtaget hver 4.000 kr. til 

en lejr for handicappede. Brøndbyvester Menighedspleje, Islev Sogns 

Menighedspleje og Vallensbæk Menighedspleje fik hver 4.000 kr. til 

deres arbejde og ligeledes Dansk Blindesamfund.  

Spejderlauget ved Bodil Kæmpegaard uddelte gaver til de fremmødte 

spejdere.  

De grønne pigespejdere fra Islev fik bålkomfur, flækøkse m.m. og 

kvitterede med en tak på vers. KFUM spejderne fra Islev fik to dobbelt-

væggede kedler og en stor gryde med tilhørende greb til brug ved bål. 

De blå piger fra Pilehaven fik pop-up telte, sangbøger, gryder m.m. 

Gildemesteren afsluttede aftenen med at takke Kurt og gildebrødrene og 

festlauget for det store arbejde. 

En stor tak til Rødovre Centrum for muligheden for at afholde 

loppemarked.  

Loppemarkedet gav i år mulighed for at donere 25.000 kr. til Fødsels-

dagsprisen, 25.000 kr. til Spejderne og 25.000 kr. til humanitære formål.  
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Vi sluttede af med at synge ”Nu flyver mørkets fugle ud”, en dejlig aften 

var slut. 

 

 

Referent Arne 
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Gruppe 1 - GruppeMøde 5. sept. hos Sine 

Efter en lang og varm sommer mødtes vi hos Sine. Vi sang: ”Nu er det 

længe siden…”  inden Lilli refererede fra gilderådsmødet.  

Vi satte os til et veldækket bord med dejligt brød og pålæg. Efter tur 

fortalte vi om vore sommeroplevelser og kunne herefter sætte os til 

kaffebordet med æblekage.  

Sine stod for aftenens emne, bygninger, og hun fortalte om Hundert-

wasserhaus, et socialt boligbyggeri i Wien designet af Friedensreich 

Hundertwasser og bygget mellem 1983 og 1985.  Huset stikker fuld-

kommen af fra de øvrige huse. Er man inde i huset i en af dets 52 

lejligheder eller 4 kontorer, vil man hurtigt føle, at man bliver rundt på 

gulvet. I husets offentlige arealer er der bølgende gulve og vægge. Træer 

vokser indefra huset og ud på terrasserne. Facaden er inddelt i flere felter, 

som er malet i forskellige farver. Taget er dækket af jord, græs og en 

skov af træer. Hundertwasserhaus er en af Østrigs mest besøgte 

bygninger og er blevet en del af landets kulturelle arv.  

Efter at have talt om Novembermødet og Nytårsgildehallen, hvor vi er 

involverede, sluttede vi med at synge: “Nu er jord og himmel stille”.   

Tak til Sine for en god start på den nye “sæson”  

Jytte 
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Gruppe 5 - GruppeAfslutning 29. maj i Kabyssen 

Vi havde en rigtig hyggelig afslutning på Kabyssen i Ishøj, hvor vi havde 

bestilt smørrebrød. Vejret var dejligt, og vi kunne nyde vandet en smule 

fra vinduerne. 

Efter frokosten gennemgik vi mødeplanen. Første møde starter hos 

Grethe tirsdag den 18 sept. kl. 13:00. 

Vi drøftede den dejlige tur til og på Bagsværd sø. Det var en særlig god 

tur, idet vi fejrede Prebens runde fødselsdag. Selve sejlturen blev 

skænket af Preben, der også havde sørget for en sund lille madpakke, vi 

nød undervejs og en dejlig is senere på dagen. 

Gildets fødselsdag 4. sept. står Festudvalget for. 

Vi var enige i, at fødselsdagsprisen i år bør gå til ”Himmelekspressen”, 

da det er en organisation, der ikke modtager penge andre steder fra. 

”Tubo” blev nævnt. Denne store organisation med en afd. for børn af 

alkoholiserede forældre, modtager store beløb fra det offentlige. ”Hope” 

forening vil også være en mulighed. 

Grethe/ref. 

 

Billede fra FødselsDagsfesten 
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Gruppe 6 - GruppeMøde 11. sept hos Preben 

Vi tog hul på sæsonen fuldtallig, dvs. at vi dog manglede vor gamle 

veninde Mette, som ikke havde følt sig helt i form. 

Sæsonens emne er danske øer. Preben og Bente havde for en del år siden 

været på Grønland. Det havde inspireret til et billedshow udarbejdet for 

nogle år siden. 

I forevisningen blev vi belært meget om Grønlands dyreliv i bred 

forstand. Der er faktisk rigtig mange arter og forskellige eksemplarer. Af 

pattedyr er der Moskusokser, polarræve, sneharer, rensdyr, isbjørne, 

hermelin, ulve. Masser af fugle og fisk. 

Se om dyreliv på Grønland:  

http://denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Zoologi/Dyreliv:_Danmark,_

Færøerne,_Grønland/Grønland_(Dyreliv) 

Grønlands geologiske historie begyndte for 3800 millioner år siden. 

Jorden er ca. 4600 millioner år gammel. Det betyder, at Grønland faktisk 

er noget af det ældste, som man kender til. Grønland har ikke altid ligget 

der, hvor det ligger nu. For ca. 3800 millioner år siden lå Grønland på 

den sydlige halvkugle. Dengang hang Grønland sammen med Europa, 

Nordamerika og Asien. De lavede det, som man kalder et superkontinent. 

Grønland er siden flydt nordpå, så landet i dag ligger i Arktis ved Jordens 

nordpol. Det er kontinentaldriften, som flyttede Grønland fra den sydlige 

halvkugle og helt op til Arktis i nord. Faktisk flytter Grønland sig 

stadigvæk. Grønland driver væk fra Europa. Hvert år bliver der 4-5 cm 

længere mellem Danmark og Grønland. Se geologien på: 

https://europas-

lande.dk/dan/Lande/Grønland/Natur/Geologisk%20historie/  

Hvor den  nuttet 
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Blade fra Prebens dagbog 

16. Maj. 2018 

Gildets tur i naturen, jeg var ret spændt. Alle aftaler var på plads. Lidt 

nervøs for om vejret holder. 

Det gik jo ret godt. Et afbud og en som ikke var tilmeldt, så det stemte 

alligevel. Vejret holdt. 

Sejlturen på Bagsværd sø, var rigtig fin alle nød turen, frokost bagefter 

ved anløbsstedet i dejligt solskin. 

Isen bagefter var rigtig god. 

Kaffe og kage i Bålhytten fungerede bare som planlagt, en god måde at 

starte min 75 års fødselsdag på. 

 

25. Maj 2018 

Min fødselsdag. Dejligt solskin, det plejer det også at være på min 

fødselsdag. Lidt mærkeligt at gå til Birgittes begravelse på sin 

fødselsdag. Det var en god begravelse. 

Fik talt lidt med et par gildebrødre bagefter. På radioen bagefter. Om 

aftenen ud og spise med min søn. Vi støtter hinanden godt. 

 

26. Maj 2018 

Så er det i dag fødselsdagen skal holdes. Her var også alle aftaler på 

plads. Gæsterne var alle kommet til tiden. 

De havde en masse gaver med, i kurve og kartonner, vin øl og spiritus, 

spændende sager, gavekort, chokolade og bolsjer, kontanter og en 

Duftgerania, mon jeg kan holde liv i den.  Turen til Malta bliver til noget 

i uge 38. 

En velkomstdrink i den bagende sol i haven, så alle afsted med bussen 

til Hedeland Veteranbane, hvor et særtog ventede på os. Bagende sol, 

nogle mumlede om muligt regnvejr. Nogle af gæsterne havde prøvet 

turen før, vi kom forbi amerikanske borgerkrigs soldater og ”rigtige 

cowboys”. Der skulle være temadag på Vest Volden i den følgende 

weekend. Dejlig tur ud til endestationen. Så begyndte det at regne. Ind i 

toget igen. Og det regnede og regnede, det var et skybrud, toget havde 

kun tag over og ikke lukket vogne, så regnen piskede ind. Vi kørte tilbage 

til stationen, og vi var våde alle sammen, som en af gæsterne sagde: ”nu 
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er jeg også våd i trusserne”. Fantastisk humøret var højt og alle tog det 

med et smil. Remisen blev lukket op, så vi kunne komme i tørvejr og få 

vores kaffe og kage. Vi begyndte langsom at blive tørre. Regnen holdt 

op, udenfor og lade solen tørre os mere. 

Med bussen til Caféen, hvor der ventede os lidt god mad. Efter middagen 

kom bussen og kørte os hjem igen. 

 

Synd ikke alle kunne høre Marlene Langborg, da hun sang og spillede, 

jeg burde have sikret mig forstærker og højtaler var til stede. 
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Vær hilset Fødselar og selskab – Vi beskytter jer mod røvere og uvejr. 

American soldiers i Hedeland – Wild West. 

 

Alligevel en dejlig fødselsdagsfest, jeg er meget glad for alle gaverne. 

En våd fødselsdag har fået en helt anden betydning. 

Preben 
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   Roskilde Hedebo   
   DistriktsGilde   

 

Referat fra Friluftsgildehal i Hedeland den 11. juni 2018 

Friluftsgildehallen begyndte med, at vi mødtes ved Naturhytten i Hede-

land, den 11. juni 2018 kl. 18. Det var ikke en skinnede sol fra en skyfri 

himmel, som vi havde bestilt, det var overskyet og en del blæst. Der var 

forbud mod brug af åben ild, så friluftsgildehallen blev holdt indendørs. 

Der var et stort fremmøde med omkring 64 gildebrødre. 

Vi startede med at spise den traditionelle forlorne skildpadde med æg og 

sherry. Det blev serveret af 2. Gilde i Taastrup. 

I sin gildemester tale kom distriksgildemesteren ind på, naturens 

betydning for os mennesker og problematikken med, at Danmark er 

opdelt i øst og vest, hvor øst ikke ønsker at forbyde ulve, men hvorimod 

vest gerne vil forbyde ulve i Danmark. Da det er i Vestdanmark ulvene 

opholder sig, så det er her de har ulemperne. Ulven har desuden haft stor 

betydning i junglebogen og oprettelsen af Rom via tvillingerne Romulus 

og Remus, der blev opdraget af ulve, og blev som små diet af en hunulv. 

I spejderbevægelsen har vi også haft ulveunger i sin tid. Margit sluttede 

med at takke for seks gode år som distriktsgildemester. 

Kirsten Thuesen holdt 5 min. Sct. Georg, der indeholdt noget omkring 

det at være mor til voksne børn og dermed følgende udfordringer. Kirsten 

ønskede dernæst, at vi sluttede med at synge ”Dage kommer - dage 

svinder.” 

Herefter var der indsættelse af en ny distriktsgildemester Tommy 

Carlsen og en ny distriktsgildeskatmester Arne Bjerager samt en ny 

distriktskansler Margit Fohlmann. Margit takkede den afgående 

skatmester Søren Højgaard for et godt samarbejde, ligeledes takkede 

Margit også kansleren Arne Bjerager for et godt samarbejde gennem 

mange år. Tommy Carlsen takkede Margit for sit store arbejde i 

distriktsgildet og overrakte Margit en buket blomster, ligeledes takkede 

Arne Bjerager også Margit for et godt samarbejde gennem de mange 

år i distriktsgildeledelsen, Arne overrakte en buket blomster til Margit. 

Arne Bjerager læste gildeloven. 
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Gildehallen blev afsluttet med sangen ”Fra himlen er du faldet”. 

 Den nye GildeLedelse 

 

Herefter kom Bjørn Christensen fra Himmelekspressen på banen, hvor 

han fortalte begejstret og levende om Himmelekspressen som et herberg 

for hjemløse mænd, der tilbyder et gratis ophold over natten med 

morgen- og aftensmad for beboerne.  

 

Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, 

ulønnet arbejdskraft. Herberget blev indviet i 1952 på baggrund af et 

vurderet behov for oprettelse af en overnatningsmulighed for byens 

hjemløse, efter at disse indtil da havde fået stillet en række gamle 

jernbanevogne fra DSB til rådighed. 
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De første togvogne, der var starten på Himmelekspressen. 

Fra 1962 overdrog denne etat deres bygning i Vasbygade, der herefter 

officielt huser beboerne. 

 

Se også: http://evp.dk/index.php?page=himmelekspressen 

De mange oplevelser som Bjørn har haft på Himmelekspressen gennem 

mange år, blev til en underholdende aften. 

Bjørn efterlyste frivillige vagter. Henvendelse til landsgildekontoret. 

(Kirsten Christensen tlf. 24 84 76 15) 

En stor tak til den arrangerende gruppe fra 2. Gilde i Taastrup. 

Arne Bjerager (kansler) 
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HelligsøLejren - 2018 
Kære Kurt Lundsteen og Vestvold-Gildet 

Tusinde tak for jeres donation og for at gøre det muligt for deltagerne på 

årets Sommerlejr i Helligsø at få en fantastisk oplevelse.  

Det er noget, som vil blive husket længe. Må Gud velsigne jer.   

Vi håber, at I også havde en dejlig sommer. Og tusinde tak for den søde 

invitation til jeres fødselsdagsfest og overrækkelse af donationer. Det 

lyder som en rigtig hyggelig begivenhed. 

Vi kan desværre ikke deltage.  -Vi har forsøgt at lægge planer, så vi 

kunne være med, men den lange tur fra Struer til Rødovre blev en 

hindring. (Jeg boede midt i 80'erne i Rødovre, og havde glædet mig til et 

gensyn. 😊)  

Vi ønsker jer alt godt. 

De kærligste hilsner 

Jørgen G. Jensen 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

2018 

Ti. 02. okt. Gildehal 

Ti. 16. okt. Mix-Møder 

Lø. 27. okt. Fellowship 

Ti. 06. nov. Novembermøde 

Sø. 09. dec. Kirketur / Julemøde 

 xx. dec. Fredslys 

Lø. 05. jan. NytårsGildeHal 

Lø. 02. feb. Forårsfest 

Ti. 05. marts Gildeting 

Lø. xx. Marts I-dag. Roskilde 

Ti. 20. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fr. 17. maj Loppemarked 

 

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 Okt. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i 

hænde aller senest den 20. sept. kl. 18. 

Lederen i okt. 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: Bodil Kæmpegaard Islevhusvej 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildeskatm.: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 

http://www.rohedi.dk/
mailto:8x202122@webspeed.dk
http://www.vestvold.dk/
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