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Jeg er heldig fordi
Jeg sad og følte mig heldig, da Tove d.12. maj Mors Dag
ringede og spurgte, om jeg ville skrive den næste leder.
Heldig fordi-min datter kom med morgenbrød, samt en stor
skøn sammenplantning fra mine fire børn.
Heldig fordi-mine tre drenge ringede i løbet af dagen. den ene
fra Mallorca og de andre fra Hobro og Åbenrå.
Heldig fordi-to af mine børn ringer til mig hver dag og fordi
en af drengene sagde,Tak fordi du er min mor.
Det er ikke bare den fine sammenplantning, der betyder noget.
Et år fik jeg et brev med en buket violer i.
Det gjorde lige så stor lykke.

Se hele lederen s. 3

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET

Runde Dage og Tak
Annie og Knud Eriksen
fejrer diamantbryllup torsdag den 11. juli 2019.
Der er åbent hus på dagen i
Bondehuset i Doktorhaven, Rødovre klokken 10-12.

12. maj blev Birthe Anker 85 år
Varm TAK for gaver, vin og hilsner til min fødselsdag.
Det glædede mig meget.

Birthe

15. maj blev Kurt 80 år
Kære alle i VESTVOLD-GILDET, som var med til at glæde mig
på min 80-års fødselsdag med hilsener, gaver og besøg, siger jeg
Tusind gange tak.
Det medvirkede til, at jeg havde en rigtig dejlig dag.
Med Gildehilsen - Kurt
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Jeg er heldig fordiJeg sad og følte mig heldig, da Tove d.12. maj Mors Dag ringede og
spurgte, om jeg ville skrive den næste leder.
Heldig fordi-min datter kom med morgenbrød, samt en stor skøn
sammenplantning fra mine fire børn.
Heldig fordi-mine tre drenge ringede i løbet af dagen. den ene fra
Mallorca og de andre fra Hobro og Åbenrå.
Heldig fordi-to af mine børn ringer til mig hver dag og fordi en af
drengene sagde, Tak fordi du er min mor.
Det er ikke bare den fine sammenplantning, der betyder noget. Et år fik
jeg et brev med en buket violer i.
Det gjorde lige så stor lykke.
Heldig fordi-jeg føler mig værdsat og elsket af mine børn, ikke blot på
Mors Dag, men også i hverdagen.
Det var gang nr. 90 der blev fejret Mors Dag i Danmark. Den første var
d. 12. maj 1929.
Initiativet blev taget af et medlem af De Allieredes Danske Våbenfælder.
Den der introducerede dagen i Danmark, var rigsdagsbetjent Christian
Svenningsen, som i 1911 var udvandret til USA, hvor han som soldat
deltog i 1. verdenskrig.
Gennem sine soldaterkammerater hørte han om denne nye mærkedag.
Svenningsens ide var, at der på dagen kunne indsamles penge, og at disse
skulle anvendes til støtte for krigs enker og mødre, der havde mistet en
søn.
Sine
https://morsdag.info/
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Roskilde Hedebo
Frilufts GildeHal
Indbydelse til Friluftsgildehal
Mandag den 17. juni 2019 i ”Naturhytten i Hedeland”
Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163)
Fællesspisning kl. 18, hvor der vil blive serveret forloren skildpadde med
flute og sherry, inkl. øl eller vand.
Gildehal kl. 19:30 med indsættelse af ny kansler.
Foredrag kl. 20:30 med sognepræst ved Glostrup Sogn
Marlene Højen Lundquist, der vil fortælle
om ”mangfoldigheden i grænseland”.

https://www.bovbladet.dk/bovbladet/Malene-Hoejen-Lundqvist-elskermangfoldigheden-i-graenselandet/artikel/109081
Efter foredraget vil der blive serveret kaffe med tilbehør.
Prisen for dette arrangement er: 65 kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. juni 2019 til
Arne Bjerager
Tlf: 29 21 98 70 eller mail: abjerager@mail.dk
m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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VESTVOLD-GILDETS
56.års fødselsdag.
Tirsdag den 3. sept. kl. 19-21.30
VESTVOLD-GILDET holder fødselsdagsfest, og i den
anledning indbydes I til donations fest på Rødovregård.

Vi vil denne aften uddele Fødselsdagsprisen
samt gaver til spejdergrupper og donationer til
Humanitære formål.

Festlaugets vil sørge for en dejlig buffet med øl, vin og
vand, og vi runder af med kaffe.
Så kom og deltag i denne festlige aften
Pris 40 kr.
Gruppevis tilmelding til
Ulla 23 63 72 31 senest den 27. august.
Festlauget
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Det første loppemarked i 1987
Jeg har fundet en gammel Voldstafet fra 1987, hvor der står om det første
loppemarked i RC.
Gildehilsen Ulla
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Det ultimative sidste LoppeMarked

Fire trætte damer

Så er vi klar
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Infoen tager gerne imod

Så kører butikken
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En dreng vil købe

Skal vi sige 100 kr.

9

Er 100 kr. for meget ???

Slut – Helt Slut
10

Tur i Natur - 14. maj 2019
Solen skinner, men det er køligt. Gildebrødrene mødes ved Viften, hvor
en stor bus venter på at køre os til Kongelundsfortet.

Vel ankommen tager Mogens over og fortæller os om fortet, og om sin
egen tid som soldat der i 1952
Fortet er som et skib. Når man går ind på fortet, går man ombord, og når
man går ud af fortet, går man i land. Det var fordi hele fortområdet var
under søværnet og blev betragtet som et skib, sproget ligeså: man var
gast, det hed dørken, skottet, kabyssen, lukafet, stirrids og skafning.
Fortet blev anlagt i årene 1914 til 1918 og havde til opgave at beskytte
indsejlingen til København samt hindre en fjendtlig landgang ved
Værebro Å. Bemandingen var 1 kompagni til betjening af 4 store
kanoner, 2 stk. 7,5 kanoner, 2 stk. 20mm luftværns kanoner.
Arveprins Knud var kommandant i 1940, da tyskerne besatte Danmark.
I 1959 kom fortet under flyvevåbnet og ændret til radarstation.
Værnepligten var halvandet år. Fortet var delt op i Kongens kvarter og
Dronningens kvarter
Mogens fortalte mange sjove historier om bl.a. ild i lokum og frikadeller,
som kun var 3 cm lange, og om en sergent, som en sommerdag fik en
spand vand i hovedet, en joke, som slet ikke var beregnet på ham.
Vi gik en tur rundt på fortet og op i et udsigtstårn, hvorfra der var en fin
udsigt over det fredede område og Øresund.
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På området var der en bålplads med bænke og borde omkring, og der
spiste vi vores medbragte mad. Jens kogte vand på bål til kaffe og te og
vi fik også dejlig hjemmebagt tærte.
Vi fik også en opgave med relation til Mogens fortælling, så det var
vigtigt, at vi havde hørt godt efter. Alle fik præmier, så alle var glade.
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Vi kørte videre med bussen til Ørestaden, hvor vi så Bjarke Ingels 8-tals
hus og gik en tur i området til nogle kunstværker, bl.a. en kæmpestor ark
og et kunstværk af mange lodrette sortsvedne stolper.

Så gik turen hjem igen efter en dejlig dag.

Else M
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Gruppe 1, - GruppeMøde 6. maj hos Leo
Før gæsterne kom
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Til det afsluttende møde hos Leo havde vi desværre to afbud - Preben og
Mette Lade. Til gengæld havde vi to gæster, Vibeke Hedings mand Ole
og så ikke mindst Irmelin.
Det var Irmelin der stod for menuen, idet Leo ikke er rigtig selvkørende.
Til forret fik vi thailandsk inspireret mangosalat med rejer.
Hovedretten var marineret grillet oksemørbrad med salater.
Til kaffen rabarberkage.
Der var meget stor ros til fru Irmelin for et fantastisk arrangement.
Vi fik også sunget et par sange fra sanghæftet fra Nytårsgildehallen.
Leo

Billede fra Gilderåd d. 28. maj, hvor Jens-Gildemester havde sit første
råd. Det gik fint.
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Gruppe 3

- GruppeMøde d. 8. maj i Brøndbyskoven
Vores gruppemøde i maj var en skovtur.
Vi havde valgt Engtoftegaard, som
ligger i Brøndbyskoven. Vi var otte, der
nød en god frokost. Efter eget valg fik vi
det, hver især kunne lide. Da det var vort
sidste møde, skulle vi lige have lagt
nogle datoer på plads.
Og så var snakken ellers fri. Vi nåede
også at gå en lille tur i den friske grønne
skov og nyde dejlig fuglesang.

Da vi var tilbage på P-pladsen, sagde vi farvel og tak for i dag, og
ønskede hinanden en god sommer.
Margit

https://forstadsmuseet.dk/historien-om/krigsfange-uaegte-barn/
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Roskilde Hedebo
Frilufts GildeTing
Referat fra distriktsgildeting d. 6.maj 2019
Til stede:
suppleant for DGM Mogens Tangaa, DGK Margit Fohlmann, DGS Arne
Bjerager, DUS Birthe Sander. suppleant for DGK Dory Madsen
Glostrup gildet GM Ruth Christensen, Greve-Solrød GM Ole Sørensen,
GS Marianne K. Sørensen1. Roskilde GM Arne Bjerager, 2. Roskilde
ikke tilstede, 1. Taastrup GM Gunnar Kjær, GK Tina Skovgaard Madsen,
GS Arne Lærkeborg. 2. Taastrup GM Esther Pedersen, GK Kirsten
Thuesen, GS AnnieBrenting. Vestvold gildet GM Jan Foghmar. Jørgen
Lauterbach 2. Roskilde
Afbud fra DGM Tommy Carlsen, DIS Ingeborg Olsen.
16 gildebrødre deltog i distriksgildetinget.
Mogens Tangaa suppleant for DGM byder velkommen. Distriktssangen
synges og herefter foretages en præsentationsrunde.
Punkt:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.: Mogens Tangaa vælges som
dirigent og fastslår at distriktsgildetinget er lovligt indkaldt efter
vedtægterne. Valg af referant DGK Margit Fohlmann valgt, dernæst til
stemmetæller vælges Ruth Christensen og Esther Pedersen.
2. DGM aflægger beretning:
tilstede.

Grundet sygemelding er denne ikke
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3. Regnskab fremlægges af DGS, der viser pænt overskud, dette
godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke tilkommet nogle forslag.
5. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende år, blev
godkendt.
6.

A:Valg af DGM Tommy Carlsen
B:Valg af DGK Mogens Tangaa
C: Valg af DGS Arne Bjerager
D: Valg af international sekretær(DIS) Ingeborg Olsen
E: Valg af Uddannelses sekretær.( DUS) Birthe Sander.

7.

A: Valg af suppleant for DGM Mogens Tangaa
B: Valg af suppleant for DGK Jørgen Lauderbach
C: Valg af suppleant for DGS Gunnar Kjær

8. Valg af revisorer og suppleanter Halfdan N. Mortensen, Tonny
Madsen, suppleant Arne Lærkeborg
9. Valg til eventuelle udvalg:
A: Ridderudvalget :Tommy Carlsen,
Fohlmann.

Bo Andersen, Margit

B: Naturlauget: Arne Bjerager, Inger og Gunnar Kjær
Da Kanslerposten ikke i første omgang blev besat, blev der lidt
diskussion, om vi skulle nedlægge vort distrikt, da denne post skal
besættes for at fortsætte.
Hvis der var flertal for nedlæggelse af vort distrikt og ledelsesposterne
ikke bliver besat, foreslog Arne Bjerager, at nedsætte et lille udvalg
bestående af ca. tre gildebrødre. Han ville gerne indkalde distriktets
gildemestre til forslag af en videre udvikling af dette forslag, da man så
kunne fortsætte et vist sammenhold gilderne imellem og fortsætte de
arrangementer, der er bæredygtige.
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Som en udvej for fortsættelse af vort distrikt meldte Mogens Tangaa sig
som DGK dog fungerende som DGM indtil Tommy er tilbage på posten
igen og suppleanten til DGK fungerer som DGK så længe. Her meldte
Jørgen Lauterbach sig til denne post. Da der er mange og komplicerede
opgaver at sætte sig ind i, lovede Arne Bjerager at assisterer.
Distriktet kan så alligevel fortsætte, og der blev foreslået dette i hvert
fald et år endnu til efter LGT i år i september måned, hvor et Odensegilde
har et forslag til nedlæggelse af distrikterne.
Der blev afholdt en afstemning ved håndsoprækning, hvor der viste sig
stort flertal for at fortsætte vort distrikt i hvert fald et år.
Tina Skovgaard foreslog, at vi hjemme i vore gilder stak en finger i
jorden for at fornemme gildebrødrenes forhold til distriktet.
En god og konstruktiv diskussion sluttede nok på bedste vis.
10. Eventuelt: Herunder spørgsmål til indsendte beretninger fra gilderne,
DIS og DUS samt udvalg.
Ingen spørgsmål fremkom:
Vi kunne så slutte distriktsgildetinget, hvor supplerende DGM Mogens
Tangaa, der også fungerede som dirigent, kunne takke for et godt
distriktsgildeting.
Ref: Margit Fohlmann DGK
Dato:
underskrift af distriktgildemester

Underskrift af referent
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
2019
Ma.

17. juni

FriluftsGildehal

Sommer Pause
Tirs.
Tirs.
Tirs.
Lø.
Ti.
Ti.
Sø.

3. sept.
8. okt.
22. okt.
26. okt.
29. okt.
5. nov.
8. dec.

Fødselsdagsfest
OktoberGildehal
Mixmøder
Fellowship
Gilderådsmøde
Nov.Møde
Kirke- Juletur

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 Sept. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. aug.
Lederen i Sept.-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:
Gildekansler:
Gildeskatm.:
Redaktør:
Distribution:

www.vestvold.dk

Jens Foghmar
Bodil Kæmpegaard
Grethe Mortensen
Leo Hansen
Nils Krogh

Bygaden 72 B
Islevhusvej 82 A
Hyrdeengen 321
Hyldeager 16
Dianavej 26

2605 Brøndby 2442 8913
2700 Brønshøj 38 60 97 82
2625 Vallensbæk 51 37 39 26
2605 Brøndby 36 75 18 89
2610 Rødovre 22 75 14 35

