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Lykken er - at tro på noget
Findes der noget bedre end en tilværelse, hvor man får positiv
respons på det, man yder. Ganske vist er arbejde ikke alt, men
tilværelsen ville for mig være meningsløs uden.

Det er blevet moderne at fokusere kraftigt på de negative
oplevelser i hverdagen, fra skattetryk – over kedelige arbejds-
pladser – til dårlige TV-programmer.

Når jeg vil forsøge at vende den positive side ud af disse
daglige små og store bekymringer, hænger det sammen med,
at jeg opfatter vor egen indsats i dette liv, som formidler af
oplysning om, hvordan hver enkelt på utallige måder er ”sin
egen lykkes smed”.

Min holdning til tilværelsen og dermed til min egen
formidlingsmetode er præget at mit arbejde igennem hele livet
indenfor sundhedssektoren.

Tænk positivt! Forsøg at se fordele før ulemper. Dine tanker
kan ses på dit ansigt.

Hele Lederen gengives på side 11

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



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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Gildehal – 2. oktober
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Roskilde Hedebo
DistriktsGilde

Referat fra GildeMesterStævnet d. 29.-30. sept. 2018

på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Vi var seks gildebrødre fra Roskilde Hedebo Distrikt, der deltog. Vi
ankom til Bygholm i solskin og med et godt humør, stævnet startede kl.
10, der var 106 gildebrødre, der havde tilmeldt sig stævnet.
Landsgildemesteren Helmut Werth bød velkommen, hvorefter vi sang en
sang.
Oplæg fra LGK, KU´s arbejde og Plan 2017-2019 blev gennemgået.
Hanne Bogstrøm kom med et oplæg til, hvordan et elevatorkort kunne se
ud, og som fortæller, hvorfor du er gildebror, kortet kan du give til
personer, der er interesseret i gildebevægelsen, og du kan selv bruge det,
hvis du har et projekt eller en bestemt ting, du vil gennemføre.
Bente Christensen fortalte om persondataforordningen, hvad det har
betydning for os.
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Erik Friis kom med et indlæg omkring Ungdomsøen (Middelgrunden). I
2015 blev Foreningen Spejderne oprettet, den består af de fem spejder-
korps som i fællesskab har en vision og en handlingsplan for ungdoms-
øen, øen vil blive indviet i 2019.
Middelgrunden blev købt for 40.000.000 kr. og der skal bruges
140.000.000 kr. til istandsættelse af øen.
Om eftermiddagen blev vi inddelt i gruppe, hvor emnerne var følgende:
Medlemspleje - Organisation - Samarbejde med spejderne - Medlems-
udvikling – Synlighed.
Hvor vi skulle komme med et oplæg fra grupperne om, hvordan der ude
i gilderne bliver arbejdet med ovennævnte emner.
Der var et indlæg omkring Fredslyset og Sommerlyset.
Efter middagen kom der tre unge mennesker fra Tydal og skulle
underholde hos med, hvordan vi kan skaffe nye gildebrødre.
Søndag morgen begyndte vi igen kl. 8,30 med morgensang efterfulgt af
en orientering om vores økonomi i Sct. Georgs Gilderne.
Her kom det frem, at vi d.d. er 3814 gildebrødre og i 2025 vil være nede
på 1600 gildebrødre. Det har den konsekvens, at vi står med et underskud
på ca. 812.000 kr. med det nuværende forbrug, det kan landsgilde-
ledelsen ikke leve med, derfor skal der handles nu.
Derfor opfordrede Landsgildemesteren, alle til at komme med et oplæg
til, hvordan organisationen skal være fremover, det kunne være f.eks.
nedlæggelse af Sct. Georg bladet der koster 600.000 kr. om året.
Landsgildetinget der kunne afvikles på en dag, der er mange andre
områder, der kunne sparres på.
Men det er en alvorlig sag, hvor indtægter og udgifter ikke er overens.
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Grevinde Sussie af Rosenborg, der er protektor for Østeuropæisk Børne-
hjælp fik overrakt en donation på 10.000 kr. af Sct. Georg Gildernes
hjælpefond, pengene til hjælpefonden kommer fra frimærkebanken.
Landsgildemesteren donerede 5000 kr. samt en donation på 2500 kr. fra
Silkeborg Gildet.
Grevinde Sussie af Rosenborg takkede for alle donationerne.
Herefter fortsatte vi gruppearbejdet, som til slut blev præsenteret i
plenum.
Det har været nogle gode dage med et stor indhold, som man kan tage
med hjem og tænke over, hvad gør vi nu?
DGM Tommy Carlsen kom overfor vores egne deltagere, med et forslag
om, at vi er nødsaget til at få indkaldt til et ekstraordinært møde med de
lokale gildeledelser, for grundigt at få drøftet den situation som LGM
skitserede for gildernes fremtid, eller mangel på samme.
Tommy var på talerstolen for at kommentere situationen, og for at give
udtryk for, at vi ikke kan sidde den meget alvorlige situation overhørig.
Vi er nødt til at pege på besparelser og på, hvad vi fra de lokale gilder og
distrikterne ønsker for fremtiden. DGL vil snarest muligt afholde et
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møde, og I vil så fra de lokale gilder blive indkaldt til et ekstraordinært
møde om denne situation.
Landsgildemesteren takkede alle gildebrødre for deltagelse og det store
engagement i gildearbejdet.
Gildemesterstævnet afsluttet kl. 14:30 som planlagt.
Arne Bjerager - DGS fra Roskilde Hedebo Distrikt

Lederen bringes her i sin fulde ordlyd.

Lykken er - at tro på noget
Findes der noget bedre end en tilværelse, hvor man får positiv respons
på det, man yder. Ganske vist er arbejde ikke alt, men tilværelsen ville
for mig være meningsløs uden.
Det er blevet moderne at fokusere kraftigt på de negative oplevelser i
hverdagen, fra skattetryk – over kedelige arbejdspladser – til dårlige TV-
programmer.
Når jeg vil forsøge at vende den positive side ud af disse daglige små og
store bekymringer, hænger det sammen med, at jeg opfatter vor egen
indsats i dette liv, som formidler af oplysning om, hvordan hver enkelt
på utallige måder er ”sin egen lykkes smed”.
Min holdning til tilværelsen og dermed til min egen formidlingsmetode
er præget at mit arbejde igennem hele livet indenfor sundhedssektoren.

Tænk positivt!
Forsøg at se fordele før ulemper.
Dine tanker kan ses på dit ansigt.

Den sjoveste måde at træne sine mavemuskler på – er et godt grin.
Jeg tror på de små tings magt i tilværelsen.

Hver lille ting, der vendes fra noget negativ til noget positivt,
har betydning for hele vores verden.

Mette
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Sct. Georgs Gildernes medlemsudvikling.
2008 - 2018

Ovenstående tabel starter med året 2008, hvor vi var 5972 gildebrødre.

Oversigten slutter med indeværende år 2018, hvor vi kun er 3814
gildebrødre. Det er over 10 år en tilbagegang på 2158 gildebrødre,
svarende til 38 pct.

En prognose viser, at vi i år 2025 kun vil være ca. 1600 gildebrødre.
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Den økonomiske udvikling
frem til år 2015

Her er en illustration af den økonomiske udvikling frem til år 2025, hvor
vi har et underskud på kr. 812.552 med et medlemsantal på 1600
medlemmer. Landsgildeledelsen er af den opfattelse, at der skal ske en
strukturel handling, idet landsgildeledelsen ikke kan acceptere denne
udvikling, men hvad skal der gøres? Omkostninger skal tilpasses
indtægterne, men hvordan, det er spørgsmålet.

Der er allerede et underskud fra år 2020 - det er om 2 år.

Arne Bjerager, DGSM
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Gruppe 5 - GruppeMøde 18. sept. hos Grethe
Så mødtes vi hos Grethe efter en dejlig sommer og fik dejlig mad med
kaffe bagefter. Vi fik en god snak om, hvad vi havde bedrevet i sommer
og tog fat på det nye år. Jørgen spurgte om, hvem der skulle med til
Oktober gildehal, og derefter talte vi om ændringer i grupperne.
Vi skal tænke på fødselsdagprisen til næste år måske hospitalsklovnen.
Næste møde bliver hos Birthe d. 13.11. kl. 13.00 og Jørgen har emnet.
Birthe havde dagens emne, Tåsinge og vi fik et dejligt foredrag.
Tåsinge er en ø i det sydfynske øhav og har et areal på 70 kv.km. og
6.146 indbyggere. Øen er i nord forbundet med Fyn ved Svendborg via
Svendborgsundbroen, der blev indviet i 1966. Der er også forbindelse til
Langeland via Langelandsbroen hvorfra man kommer til den meget søde
by Rudkøbing. Tåsinge har morænelandskab og er meget frugtbart. Der
er dejlige skove, og man er altid tæt på vandet.
En rejse fra nord til syd viser dels øens højeste punkt med Brejninge
kirke, dels Valdemar slot. Den næststørste by er Troense med mange
minder fra søfartstiden. Man var velhavende og visse fruer studsede
tjørnehækken med perlebroderede handsker på.
Valdemar slot har tilhørt søhelten Niels Juel, der sejrede over den
svenske flåde i 1677. Slottet blev bygget i 1639 af Christian d. 4. til hans
søn Valdemar Christian, men blev besat af svenskerne. Slottet ejes i dag
af Caroline Flemming som er direkte efterkommer at Niels Juel.
Tåsinge er et besøg værd. Der er mange kirker og små landsbyer som bør
besøges.

Lone Mosander

14



NytårsGildeHal 2019
Lørdag d. 5. januar 2018 slås dørene op for nytårsgildehal på
Rødovregård med forhal kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00.

Den nye Gruppe 1 vil gøre sit bedste for, at vi får en rigtig hyggelig
aften sammen. Der bliver serveret en tre retters menu,
herefter serveres kaffe/the med småkager.

Prisen for denne aften er 110 kroner. Det er endnu ikke afklaret
om det med drikkevarer. Besked gives senere når tiden er tæt på.

Bindende tilmelding senest torsdag d. 27. december - gerne før.

Tilmelding gruppevis til Lilli på mail: lguld@adr.dk
eller mobil: 28 63 18 02

Vi glæder os til at sige Godt Nytår til jer alle
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
2018
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 Nov. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. Okt. kl. 18.

Lederen i Nov. nummeret skrives venligst af gruppe 1

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
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