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Tiden og storken
Jeg har hørt om tiden
jeg har hørt den kan være lang
jeg har hørt den kan slippe op
at man kan vinde eller tabe den
at den kan være ordentlig eller kostbar
god eller dårlig
ude eller inde
jeg har hørt meget om tiden
men jeg har aldrig set den
Som barn forestillede jeg mig tiden
som en stor smuk fugl
nærmest en stork
fordi jeg havde hørt
at tiden kunne flyve
men også at den til tider
stod fuldstændig stille

Fortsætter:

Jeg elskede tiden den gang tiden med
sit lange røde næb stående på sit ene
røde ben bøjet over en mørk dyb dam
inden den langsomt foldede sine brede
hvide vinger ud og svævede i timevis
mellem himmel og endeløse enge

Men senere blev jeg forvirret da jeg
hørte om tidens tand om spild af tid at
tid i virkeligheden var penge eller at
tiden var af lave og den slags så
efterhånden mistede jeg min barnetro
på storken og faktisk har vi nu langt
færre storke i Danmark end vi havde
på den tid da jeg troede på dem

Jeg har hørt om tiden jeg har skrevet
digte om tiden jeg har skrevet og hørt
meget om tiden
jeg har haft min tid somme
tider er jeg endog nået frem til
tiden men jeg har stadig ikke
set den

Af Benny Andersen http://galleritidsrum.dk/aabning Bragt af

Tove Nielsen

Gildeting 2019
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Gildemesterens beretning
Et år er gået siden sidste gildeting.
Allerede i april, nærmere den 8. april havde vi den store glæde, at vi
kunne fejre Mettes 100 års fødselsdag. Her var de fleste gildebrødre
mødt op for at fejre fødselaren. Mette blev den første, som blev
æresmedlem i Vestvold-Gildet.
Vi har afholdt Sct. Georgs Gildehal den 21. april. Selvom der var nogle
problemer med lokalerne, viste gruppe 2 sig i stand til at løse dem. Sct.
Georgs budskabet kom fra vores broderland Sverige, og var skrevet af
Gjermund Ausvik.
Der var underholdning, hvor vi bl.a. skulle bygge et tårn af legoklodser,
hvilket vakte mange sjove kommentarer. Vi havde den glæde, at vi kunne
give Tove 25. års-nålen.
Loppemarked blev igen afholdt Store Bededag d. 27.april. Igen var det
godt besøgt, men vi mangler stadig folk til rundering og opmåling, så
meld jer gerne. Kurt vil nok komme mere detaljeret ind på afviklingen af
loppemarkedet.
Tur i naturen var en positiv oplevelse ud over det sædvanlige. Gruppe
6 stod for arrangementet og turen gik til Bådfarten ved Lyngby- og
Bagsvær sø. I anledning af sin fødselsdag havde Preben doneret noget af
turen inkl. en dejlig is, som vi spiste efter vores frokost. Herefter kørte vi
til Herstedhøje Naturcenter, hvor kage og kaffe blev indtaget i godt vejr
- ledsaget af sange.
Friluftsgildehallen blev som sædvane afholdt i Naturhytten i Hedeland.
Bjørn Christensen fortalte om Himmelekspressen. En lille gruppe fra
Vestvold-Gildet deltog.
Bodil og jeg repræsenterede Vestvold-Gildet ved Islev spejdernes
jubilæum, de fik et gavekort til Outdor living på 1.000 kr.
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Den 4. september afholdt vi Gildets fødselsdag. Hovedtaleren var Lene
Schou fra julemærkehjemmet Kildemose - en dejlig aften, hvor vi kunne
glæde mange med både økonomiske og materielle gaver.
Jeg deltog ikke i gildemester stævnet i år, men havde sendt kansleren,
fordi der ville blive fortalt om de nye EU-regler - persondata loven. Jeg
vurderede, at det var vigtigere, at kansleren havde den viden, som loven
ville afstedkomme.
Oktober-Gildehallen, som var arrangeret af gruppe 4, gik fint, her blev
der serveret en dejlig efterårsret med efterfølgende dessert.
Vi fik sunget forskellige sange, som blev valgt af forskellige gildebrødre,
en hyggelig aften.
Den 16. oktober afholdte vi Mix-møde. Her var der taget afsæt i
gildeloven.
-

At have respekt for det der har værdi for andre
At tage medansvar i familie og samfund
At værne naturen og vores nationale værdier

Desværre lå mødet midt i børnenes efterårsferie, og jeg vil foreslå, at
Mix-mødet bliver placeret, så det ikke falder sammen med ferie og
lignende.
Den 6.november afholdt vi åben gildemøde. Her var der et godt
fremmøde, vi fik ingen nye gildebrødre, men der var en der tilkendegav,
at vedkommende nok på et senere tidspunkt ville indtræde i
Gildebevægelsen (skulle lige være færdig med tid som leder).
Gildeledelsen har fået en fin tilbagemelding på underholdningen, som
var SENIOR STAND UP. Her oplevede vi Jan Hertz fortælle om sin tid
i tivoli og samarbejdet med dronningen, og efter pausen fik vi lige nogen
sentenser fra samarbejdet med forskellige skuespillere.
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Fredslyset
Jeg deltog i fremførelsen af fredslyset i Brøndbyvester Kirke. Det var en
hyggelig oplevelse, ikke mindst fordi der var en lille samlet flok af
gildebrødre, der deltog.
Kirketuren
Var som altid en hyggelig dag i godt selskab med gildebrødre og gæster.
Nytårs-gildehallen
Var igen en hyggelig aften med rigelig mad og drikke. Som sædvane var
der en konkurrence. Her blev der en 1. plads, en 2. plads og to 3. pladser.
Det er altid hyggeligt at være sammen med Gildebrødre i et festligt lag.
Vi har desværre måtte foretage ændringer i to grupper således, at vi har
opløst den tidligere gruppe 1 og fordelt gildebrødrene i henholdsvis
gruppe 4, 5 og 6.
Dette er sket for at få mere aktivitet i grupperne, og for at afhjælpe der
hvor grupperne var svagest.
Gr.6 bliver til 1
Gr.2 bliver til 2
Gr.4 bliver til 3
Gr.5 bliver til 4
Jeg repræsenterede Gildet ved de runde fødselsdage
Mette Lade,
den 12. januar 2018
Mette Hansen,

den 8. marts 2018

Preben Sørensen,

den 25. maj 2018

Sines Johnson,

den 24. december 2018

Knud Eriksen,

den 9. januar 2019
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Det altid en trist, når vi mister gildebrødre.
I 2018 har vi mistet Jytte Møller og Birgitte Hansen, begge vil blive
savnet i vor midte.

HUSK:
Gildeting tirsdag d.
5. marts
Roskilde Hedebo
Indbydelse til
DistriktsGildeHal
Mandag den 25. februar 2019 i Gildehuset
Sankt Agnes 2 B,

4000 Roskilde

Gildehal kl. 19:00
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe.
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Efter gildehallen vil DGM orientere om situationen for
landsgildet.
Prisen for dette arrangement er: 75 kr. pr. person Gruppevis
tilmelding senest den 15. februar 2019 Bindende
tilmelding.

Tilmelding til: Arne Bjerager
Tlf. 29 21 98 70

E-mail: abjerager@mail.dk m.v.h.

Distriktsgildeledelsen

Roskilde
Hedebo

I-Dag

Lørdag d. 16. marts 2019
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Afholdes der I DAG i Gildehuset, Sankt
Agnes 2 , 4000 Roskilde.
Program for dagen vil være: Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.
Herefter vil Carsten Egø Nielsen fortælle om Pigehjemmet på Sprogø,
der blev oprettet i 1923 for åndsvage, seksuelt løsagtige kvinder.
Internatet eksisterede til 1961.
Carsten Egø er historiker og har været igennem 100 journaler, der ligger
på Rigsarkivets afdeling i Viborg. Dette er baggrunden for hans
fortælling om pigerne på Sprogø.
http://www.korup-ubberud-lokalhistorisk.dk/wp-content/uploads/2017/03/PigernepåSprogø.pdf

Ca. kl. 12.30 er der frokost. - Vi regner med at slutte ved 14.00-tiden
Hele arrangementet koster 80,00 kr. pr. person incl.
drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe.
Bindende tilmelding senest den 10. marts til:
GU Preben Sørensen mail: prebenhs@pc.dk
Mobil 20 21 36 39 eller 36 70 66 88

eller til

DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com Mobil:
60 80 37 95 eller 43 96 69 80
På gensyn DUS/GU gruppen
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads.
Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud fra deltagerantal
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Tur i naturen
Allerede nu kan du begynde at glæde dig til en dejlig dag i
den danske natur.
Den 14. maj 2019 er der afgang med bus fra Viften kl. 10:00.
Mere i næste nummer af VOLDSTAFETTEN.
Jens, gruppe 2
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Bordpynt fra gammel gr. 1’s julefrokost 2018 hjemme hos Inge

Birgittes Hansens begravelse
Mail fra Birgittes datter:
Det er svært for os at få sendt vores tak ud til alle. Håber at denne mail
kan videregives til alle dem, som I har kendskab til, vores mor kendte.
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På familiens vegne, vil jeg af hjertet takke alle for deltagelse, i
forbindelse med vores mors korte sygdomsforløb, død og begravelse. Vi
børn og familien er meget taknemmelige for, at I var med til at tage det
sidste farvel med hende.
Det blev en meget kærlig og smuk afsked, på den flotteste forårsdag og
på den smukkeste vis. Det rørte os meget at se så mange af vores mor´s
venner og veninder.
Hun var så frisk og rørig, fuld af energi og lyst til livet – indtil en måned
før hendes død. Det trøstede os, at hun sagde; Jeg er ikke bange for at dø
- jeg har haft en langt og dejligt liv.
Vi ”unger” er SÅ taknemmelige for, at vi fik hende som mor, og vi vil
savne hende dybt, resten af vores liv.
På familiens vegne, Jette Tange (Birgittes datter)
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Gruppe
1 - GruppeMøde 7. jan. hos Vibeke Mø.
Gruppe 1
Den nye gruppe 1 mødtes hos Vibeke Mørch, der var afbud fra Mette
Lade og Vibeke Heding. Vibeke fortalte om nogle af de danske øer.
Brandsø er en 2 km² stor ubeboet ø, beliggende i Lillebælt 15 km
nordvest for Assens. Den hører fra 2007 til Middelfart Kommune og er
en del af Bågø Sogn i Assens Provsti (Fyns Stift). Den hører til
Wedellsborg gods, som siden 1982 har været ejet af Bendt Hannibal Tido
lensgreve Wedell.
I årene 1709-1711 hvor koleraen florerede i Europa, var Brandsø
karantænestation for rejsende, som måtte opholde sig på øen i 20 døgn,
inden rejsen kunne fortsætte. Sammen med Kyholm i Kattegat skulle
Brandsø dække Jylland. Brandsø blev i 1974 udpeget som én af i alt 15
mulige lokaliteter for et kernekraftværk.
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Maleri af kunstneren Bjarne Kingo, som tilbringer mange måneder på Brandsø
hvert år. Maleriets titel er "Uvejret kommer". Pr-foto
https://www.fyens.dk/middelfart/Den-dramatiske-historie-paa-Brandsoe-i-Lillebaeltiny-bog/artikel/3131133

Brandsø består af lave morænebakker med klinter. Midt på øen ligger en
mose med op til fire meter tykke lag af spagnumtørv og mod øst et parti
med ældre løvskov. Resten af øen har været intensivt drevet med
juletræsproduktion, som er afviklet. Krattene er ryddede og rundt om alle
huse og gårde, er der nu græsarealer. På øen er der kronvildt, dyr som
oprindeligt kommer fra Jægersborg Dyrehave; der findes også flokke af
fritgående muflon får, rådyr, harer og et rigt fugleliv med bl.a. rovfugle.
Det samme er glædende for en anden lille ø Thurø, en ø i det Sydfynske
Øhav lige syd for Svendborg og øst for Tåsinge. Øen er hesteskoformet
og landfast med Fyn via en dæmning. Der bor 3.547 - heraf 3.245
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Gruppe
indbyggere (2018) i Thurø By - indbyggere på denne 7,5 km² store ø, som
er Danmarks næst tættest befolkede (efter Amager). Myter.
På Thurø findes Rolf Krake-stenen. Det fortælles, at skjoldungen Helge
på et krigstogt gik i land på Thurø og gæstede alfekvinden Thora, som
han voldtog. Da han besøgte øen for anden gang, tog hun hævn ved at
sende hans egen datter Yrsa i stedet, og med hende fik han sønnen Rolf
Krake.

Thurø
Kirke 1639

Thurø Rev, der er på 39 ha, danner Thurøs sydøstligste del. Her vokser
en del gamle tjørne, der kaldes Ellen Marsvins tjørne. Et sagn fortæller,
at de er plantet, da øens tidligere ejer fru Ellen Marsvin tabte Thurø i spil
til Christian IV.
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Leo bød de nye velkommen i gruppen, hvorefter vi gik over til Leos
medbragte dagsorden. Efter denne interessante gennemgang satte vi os til
bords, hvor vi indtog smørrebrød og kaffen.
En hyggelig aften. Bjarne

2 - GruppeMøde januar hos Jens
Vi mødtes hos Jens og Else serverede en dejlig andesteg. Senere drøftede
vi programmet for Tur i naturen.
Jens fortalte os derpå om Kanslergadeforliget.

Tegneren Jensenius’ opfattelse af Kanslergadeforliget i satirebladet
Blæksprutten.
Statsminister Thorvald Stauning boede i Kanslergade på Østerbro, og det
var i hans private stue forliget blev indgået i hen ad morgenstunden den
30. januar i 1933. Et forlig imellem repræsentanter fra den
socialdemokratiske/radikale venstre-regering og repræsentanter fra
Venstre.
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Gruppe
Christmas Møller (konservativ) deltog ikke i forliget og er derfor afbildet
som stående passiv ude under lygtepælen. Først var forsøget på et forlig
brudt sammen efter 18 timers forhandling og Venstres repræsentanter var
ved at tage afsked, da Stauning foreslog, at man til afsked kunne drikke
en øl. Forhandlerne ”tøede” derpå op, og det endte med et forlig. Forliget
var et udtryk for pragmatisk og nødvendigt samarbejde og var et forlig
hen over den politiske midte, hvilket efterfølgende blev mere
almindeligt. Tidligere havde det politiske liv være domineret at et skarpt
og uforsonligt skel mellem partierne. At staten hermed greb ind i aftaler
mellem arbejdsmarkedets parter og blandede sig i overenskomsten, var
også nyt. Forliget afhjalp den truende arbejdskonflikt og betød bedre
afsætningsvilkår for landbrugets produkter samtidig med indførelsen af
en socialreform.
Baggrunden for forliget var den økonomiske verdenskrise, der var
forårsaget af børskrakket i New York i 1929. I Danmark havde der været
økonomiske problemer på landet siden 1920'erne, men i 1929-1930 faldt
kornpriserne drastisk. Dette forringede landmændenes vilkår markant og
skabte stor utilfredshed og uro.
I januar 1933 var der samtidig udsigt til en storkonflikt på
arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden steg i de første år af 1930'erne til over
30 pct. Arbejdsgiverforeningen havde med begrundelse i krisen varslet
lockout for 100.000 arbejdere, fordi fagbevægelsen havde afvist kravet
om en lønreduktion på gennemsnitlig 20 pct. Med en lockout ville et
endnu større antal personer blive arbejdsløse, samtidig med at en sådan
opbremsning ville forværre den økonomiske krise.
Under indtryk af den samtidige krise i by og på land slog
regeringspartierne Socialdemokratiet/Det Radikale Venstre og
oppositionspartiet Venstre ind på en pragmatisk linje i et forsøg på at løse
arbejdsmarkedets krise og afværge kaos.
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Inspirationen til indgrebene kom delvist fra erfaringerne med
statsintervention og -regulering under 1. verdenskrig
https://www.arbejdermuseet.dk/vidensamlinger/temaer/socialdemokratiet/kanslergadeforliget-d-30januar1933/
Bagefter tævede ”vi” Østrig i håndbold foran TV.

4 – GruppeMøde januar 2019 hos Lone
Første møde i året 2019, før var vi gr. 5 nu gruppe 4 og med et nyt medlem
fra gruppe 1 nemlig Inge A, som vi bød velkommen i gruppen. Vi var hos
Lone og fik som start middagsmad, vin, kaffe æblekage m.m. alt medens
snakken gik på tværs af bordet.
Og så til det mere alvorlige, dagens dagsorden: kasse, siden sidst,
tilmelding til forårsfest, og så måtte vi jo hellere fået taget hul m.h.t. Sct.
Georgsgildehal i april, den står vi jo for. Ja, det kender Du jo nok:
tilrettelægning, mad, vine, bordplan, køkkenhjælp, 5 min. Sct. Georg,
Gildeloven og en masse andre ting, som skal sættes på plads, vi fik lagt
grundstenen til det.
Derefter havde Kurt dagens emne: Hamburg. Officielt hedder byen "Freie
und Hansestadt Hamburg", og er den næststørste by i Tyskland efter
Berlin og den 8. største by i Europa. Byen har ca. 5,3 mio. indbyggere,
beliggende i Nordtyskland ved Floden Elben, ca. 100 km. sydøst for dens
munding i Nordsøen. Hamburg danner sin egen delstat på 755 km2, og er
Tysklands mindste i areal.
I 1189 blev Hamburg officielt grundlagt som by og allerede året efter gav
kejser Barbarossa byen en række privilegier, såsom toldfrihed og
handelsrettigheder. Gennem århundreder blomstrede Hamburgs
økonomiske liv. Hamburgs første børs åbnede i 1558 og Hamburgs bank
åbnede i 1619. Napoleon har spillet med i Hamburg, som fik en
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Gruppe
betydningen for byens udvikling. Meget er sket gennem årene. Byen har
en mega stor havn, som udgør mange handelspartnere rundt om i verden.
Hamburg blev ødelagt helt under anden verdenskrig. I dag er byen en
super spændende by at besøge. Ak, ja dette kun en brøkdel af historien
om Hamburg, men der skal jo også være plads til andre i bladet.
NB. vi fik sangbøger fra Jytte M. og vi sang: Lad det øse og Spurven
sidder stum. Atter en hyggelig dag i gruppen.
Jørgen

Gruppe 4 - GruppeMøde 15. januar hos Birthe
Til stede hele gruppen minus Nils. Vi havde Sine med, da hun måske skal
i gruppe 4. Hvis gruppeændringen vedtages.
Vi fik en fortræffelig frokost hos Birthe, hvor mødet blev holdt. Vi sang
”Det kan øse, det kan pøse” hvorefter vi gik i gang med de praktiske
gøremål, aftale møder, kræve penge ind og lignende. Vi talte også om
gruppeskift, der var lidt uenighed om, hvordan det skulle foregå og,
hvordan det var blevet meldt ud. Vi enedes dog om, at det måtte skulle
foregå i forbindelse med Gildetinget.
Derefter fortalte Birthe om sine 7 år i Indenrigsministeriet (1967-1973).
Birthe beskæftigede sig med Militærnægterne. Dem blev der jo mange af
i de år. Der var lejre i Gribskov og Kompedal. I disse år kom der så tre
lejre mere til. Stigningen i disse år gik fra ca. 200 til 2-3000 om året.
Birthe var med ude at se lejrene, og blev ved et møde i Kompedal mødt
af demonstration, som de dog undgik. Der blev senere holdt møde med
demonstranterne. Det skulle Birthe referere fra på stenografi. Det blev
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hendes sidste referat på stenografi. Da hun skulle renskrive kunne hun
ikke tyde tegnene. Arbejdet blev senere flyttet til 1. udskrivningskreds.
Der ønskede Birthe ikke at flytte med.
Efter endt barselsorlov i 1973 fik Birthe så arbejde i Brøndby Kommune,
hvor hun blev i mange år.
Tak for din flotte og sjove beretning Birthe.
Tak for et dejligt møde.

Ref. Bodil
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
2019
Lø.
Ti.
Lø.
Lø.
Fr.
Ti.
Ti.
Xx

02. feb. Forårsfest
05. marts Gildeting
16. marts I-dag. Roskilde
27. april Sct. GeorgsGildeHal
17. maj Loppemarked
28. maj Gilderådsmøde
14. maj Tur i naturen
xx. juni FriluftsGildehal

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. Febr. kl. 18.
Lederen i Marts-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:
Gildemester: Bjarne Wichmann
Gildekansler: Bodil Kæmpegaard

www.vestvold.dk
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Islevhusvej 82 A
2700 Brønshøj
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