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Verden er en maerk'lig klodc
der er skabt af ondt og godt.
Nogle folk bar alt for meget,
andre har det meget snat.
VI er alle sammen mennesker,
der er f»dt pa samme jord.
Lad os preve at finde sammen
i et slort og faslles kor.

Alle sammen har vi 0nsket
om et godt liv, hver isaer
lad os alle hjaelpe til det
bade her og sxrlig der
Vi er alle sammen mennesker,
der er f0dt pa samme jord.
Lad os pr0ve at finde sammen
i et stort og faelles kor

Der er ufred nok pa kloden,
lad os pr0ve at forsta
at vi kun ved gendret adfaerd
kan en bedre verden fa.
Vi er alle sammen mennesker,
der er f0dt pa samme jord.
Lad os preve at finde sammen
i et stort og failles kor, FW-

1. Jan.
2010

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK -VESTVOLD GILDET
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Forside teksten er indrykket af Finn Wulf, gr. 4

Her ved slutningen af det gamle ar, forekommer det ret naturligt at
g0re status - og ikke mindst have nogle forventninger eller vel naermest
0nsker om fremtiden - en lysere fremtid, hvor terrortrusler, pandemi,
naturkatastrofer og finanskriser ikke vil dominere avisernes forsider.

Versene pa forsiden kan synges pa melodien My darling Clementime.

Rigtigt godt nytar til alle, FW
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TAK
for opmaerksomhederne ved med min 60 ars f0dselsdag d. 20.12

Lone Mosander
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TAK
En stor tak til alle i gildet for al den opnicerksomhed, I pa forskellig vis
ydede pa min 85 ars f0dselsdag.

Det glaedede mig meget. Mange venlige hilsener

Svend

ooo - M£& - oOo - o O o

Ksre alle
gildebr0dre

Vi sender jer 0nsket
om en rigtig glsedelig
jul og et godt nytar.

Mange julehilsener
fra Arne og Else

oOo - oOo - HSfe - o o o -

Dennc hilsen er sendt til
alle der bar mail - men
dem der ikke bar mail far
den hermed pa papir.

Hilsen Red.



Guldbryllup - Tove og Flemming,
En stemningsfuld morgen i R0dovre med et kraftigt drys af sne og -5
grader. Glade og opstemte gaester indfandt sig foran selskabslokalerne.
Musik og ftellessang fik brudeparret frem i d0ren, og vi blev budt ind
til kaffe, som skrevet i sangen af Benny Andersen.

Der blev spillet op til brudevals for de to og taktfaste klappen dertil af
mange gode venner og reprsesentanter for foreninger, som de to bar
va^ret engageret i gennem mange ar. Ogsa Vestvoldgildet var fint til
stede. En minderig dag, der gar over i historien.



L0rdag d. 6. feb. 2010 kl. IS.oo
vil vi bede jer om at tage kosten og komme til

Heksenes Hule
Denne aften vil heksene indtage R0dovregard.

Festlauget inviterer til en festlig aften i Heksenes Hule, hvor vi fra
starten vil servere en heksedrik, sa vi kan komme i den rette stemning
til en rejse til Bloksbjerg. Der vil vi byde pa en heksegryde og
pandekager, og dertil vil vi brygge en stasrk kop kaffe.

Der vil blive skaenket heksedrik (r0dvin) sa lienge lager haves.
Grupperne bedes forberede et lille underholdende indslag i heksens
tegn. Og sa skal vi ogsa danse heksens dans.

Lidt udklaedning vil g0re
det hele lidt festligt.

Pris for alt dette
incl. drikkevarer er 65 kr.

Gruppevis tilmelding senest
fredag d. 27. januar
tillnger449443 14

Mange hilsener fra
Heksenes festlaug



til

Roskilde - Hedebo Distriktsgilde

Distriktsgildehal med ridderoptagelse
Aksel Worm

1. Glide i Roskilde

Tirsdag den 23. feb. 2010
Forhal kl. 19:00 Gildehal kl. 19:30

Taastrup Kulturcenter (B. sal ved hovedindgangen)
Poppel Alle 12,2630 Taastrup

Efter gildehallen vil der vaere et let traktement
Prisen for dette arrangement er:

50,00 kr. pr. person.

Tilmelding til eget gildes gildeskatmester som derefter

videresender tilmeldingerne til: 2.taastrup@mail.dk

Sidste tilmeldingsfrist: 16. feb. 2010
distriktsgildeledelsen



Gruppe 2 • JuleFrokost

I godt hum0r m0dtes vi alle i gruppe 2 til julefrokost hos Jytte og
Peter. Vi havde hver isasr medbragt lajkkerier til frokostbordet og Jytte
havde pyntet det fineste julebord.

For at tage det alvorlige f0rst, fik vi styr pa arrangementet til nytars-
gildehallen, og derefter var det ren spisning og hygge med sang og

diverse konkurrencer.

.̂̂ ^^ Selvf01gelig skulle vi da ogsa have den saedvanlige
pakkeleg - troede vi da. Men Ulla havde en ny sjov
version af legen, hvor man skulle traekke et kort,
hvorpa der stod en besked, som man skulle rette sig
efter. Efter mange gode timer 0nskede vi hinanden
en glaedelig jul.

Glzedelig jul til alle i gildet fra Gruppe 2 - Else

Gruppe 6 - JuleFrokost d. 12.12. hos Birgitte

Hele gruppe 6 og Helges kone, Inge, kom til julefrokost i Birgittes
overdadigt flot julepyntede hu)T"Eler vsa vist flere hundrede nisser.

Alle havde bidraget tiLmalt&et, ̂ orKbestod af: r0de sild, stegte sild,a ^^^^ c?

rejesalat, rejer, r0get laks, gravet laks, hellefisk, asbleflaesk, flseskesteg,
frikadeller og m0rbradb0ffer.

Efter at have nydt alt dette ordnede vi praktiske sp0rgsmal som datoer.

Herefter havde vi faet In&rtnere appetit tifostefadet, som bestod af 7
forskellige oste, bl.a. Irrnelins hjemmer0™ ost. 01 og snaps n0d vi
ogsa. Og Mette fortalte ai^ige historier. Vi sluttede med kaffe, te,
smakager og chokolade - og sa det traditionelle terningespil om gaver.
Nassten alle fik en gave med hjem.

Med den omfattende menu, flere julesangtsog det gode selskab varede
m0det 6 timer. Vi blev enige om, at vi vist godt kan n0jes med lidt
mindre mad naeste ar.

Tak til Birgitte og alle for en rigtig hyggelig dag med dejlig mad og
sod stemning.
, Vibeke
D



Gruppe 5 - Julem0de den 15.12.2009

Gruppen m0dte fuldtalligt op hos Jytte og havde en dejlig aften. Vi fik
traditionen tro ristede kastanjer, og andre kulinariske laskkerier, der
blev sunget nogle af vore dejlige julesalmer.

Efter at vi havde ordnet de praktiske ting og fact talt om livets mange
facetter, gik vi over til aftenens emne. J0rgen havde udarbejdet et
kompendium om transportmidlet, motorcyklen, der er den perfekte
kombination af to hjul og en forbrtendingsmotor.

I mere end hundrede ar bar man bygget og udviklet den fra Daimlers
maskine bygget af tree, messing og stal til nutidens avancerede
maskiner. Den f0rste motorcykel k0rte i nov. 1885 9,5 km. En stor
dansk motorcykel Nimbus, fremstillet af A/S Fisker & Nielsen efter
verdenskrigen 1914-18, fik ry for stor driftssikkerhed. Flere af Europas
lande fremstiller motorcykler. Japan er kendt for sine motorcykler, som
fx Honda. Ligeledes i USA blev der fremstillet den store Amerikaner,
Harley-Davidson i 1907.

Harley-Davidson har
gennem arene lavet
mange forskellige
modeller, der bruges
til bl.a. sport, politi og
private.

De har ogsa udviklet
mange forskellige
sidevogne gennem
tiden.

Motorcyklistens bektedning og beskyttelse har udviklet sig meget med
bl.a. Iasdert0j og gode styrthjelme.

Vi sluttede aftenen med 6' spil, hvor pakkerne skiftede plads ret
hurtigt. Jytte spillede klaver, og vi andre sang med pa "Det kimer nu til
julefest og Dejlig er jorden". Vi 0nskede hinanden en rigtig glasdelig
jul og et godt nytar. En stor tak til Jytte for endnu en herlig aften.

Vort nytarsm0de holdes hos J0rgen tirsdag den 12. januar kl. 18.

Gruppe 5 0nsker alle gildebr0dre et godt og lykkebringende nytar.

Referent Birthe
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Organdonation redder liv

Til Gildets novemberm0de, var arrangeret et interessant foredrag af
transplantationskoordinator Inger Palfelt fra Rigshospitalet.

Inger Palfelt startede med at fortaelle om arsager til hjerned0d, som
bl.a. kan komme fra hjernekvaestelser, hjertestop og hjerneb!0dninger.
Disse haendelser kan betyde, at blodtilf0rslen til hjernen stopper, og
hjernefunktionen derfor oph0rer. Begrebet hjerned0d bar altid eksi-
steret. Men det er kun siden juni 1990, at det har vaeret et lovligt aner-
kendt kriterium for d0d i Danmark. Der er strenge regler, som skal
vaere opfyldt f0r en person kan erklasres hjerned0d. Der ma ikke vaere
tvivl om, at al hjernevirksomhed er oph0rt.

Der skal altid ga minimum seks timer efter, en patient er blevet
bevidst!0s, f0r man overhovedet begynder at overveje, om der kan
vsere tale om hjerned0d. Alle der unders0ges for hjerned0d far desuden
enten en CT-scanning eller andre lignende typer unders0gelser bl.a. en
sakaldt kontrastunders0gelse, der med sikkerhed kan vise, hvorfor
hjernefunktionen er oph0rt. Refleks-test. Endelig skal to larger, hvoraf
den ene skal vaere specialise i neurologi eller neurokirurgi, gennem-
f0re en sserlig unders0ge!se to gange. Ingen af Itegerne vil i givet fald
have noget med de(n) forestaende transplantation(er) at g0re.



Unders0gelsen skal vise, om der findes reflekser i hjernestammen, som
er den del af hjernen, der sidst oph0rer med at fungere. Der skal ga
mindst en time mellem unders0gelserne. Hvis Itegerne kan fremkalde
blot en af hjernestammens reflekser, kan man ikke erklaere patienten
hjerned0d.
Laegerne unders0ger blandt andet f01gende reflekser:

- Pupilreflekser ved pavirkning af lys
- 0jereflekser ved ber0ring af selve 0jet samt 0jenvipper. Desuden

tjekker man om 0jnene drejer med, nar man drejer patientens hoved.
- 0jenbevsegelser ved indspr0jtning af iskoldt vand i 0regangen
- Synkereflekser ved at r0re ved den isatte intuberingstube i halsen
- Hoste/kvaelningsreflekser ved at f0re et lille r0r ned i Iuftr0ret
- Apn0refleks - er der vejtraekning, nar man slukker respiratoren?

Desuden unders0ger man for smertereaktioner ved at nive patienten i
huden pa ansigtet eller andre steder pa kroppen. Patienten ma ikke
reagere pa blot en enkelt del af unders0gelserne. Det er kun, hvis der
absolut ingen reaktion bar Vceret, at patienten kan erklteres d0d.
Transplantationskoordinator Inger Palfelt far travlt, nar hun eller
en af hendes kolleger bliver ringet op med beskeden om, at der er en
mulig donor pa et hospital herhjemme eller i udlandet, der er erklaeret
hjerned0d to gange efter gentaget unders0gelse, og hvis par0rende har
sagt ja til, at den afd0des organer ma bruges, gar arbejdet i gang. Inger
Palfelt far oplyst donors blodtype og alder og tjekker donorregistret for
at vsere sikker pa, at den pagaeldende ikke bar sagt nej til at afgive
organer. Hvis der er mulighed for flere organer, kontakter hun f0rst
kirurgerne for at h0re, om der er egnede patienter pa venteliste, lige-
som hun selv unders0ger samtlige ventelister i Skandinavien og melder
tilbage til donorhospitalet, hvilke organer der er behov for.
Samtidig sammenkalder hun donorholdet - en kirurg for hvert af de
relevante organspecialer, en operationssygeplejerske, en ekspert i at
opbevare udtagne organer og maske ogsa en an<estesilcege samt alt
udstyr, der flyves eller k0res til donorhospitalet, hvor de udtager orga-
nerne, mens transplantationsholdet pa Rigshospitalet g0r sig klar. Hele
processen tager 12-14 timer. Efter foredraget, da vi fik en god kop
kaffe, var der lejlighed til at stille sp0rgsmal til Inger Palfelt. Igen en
god aften i Vestvoldgildet, tusind tak til gruppe 4.

Arne
9



Kirketur s0ndag d. 29. nov. 2009

Gr0ndalslund Kirke i R0dovre

Vi m0dtes i kirken kl. 10 til h0jmesse, hvor Gr0ndalslundkoret med ca.
30 sangere b0d os velkommen med dejlige julesalmer.

Sogneprtest Berit Weigand Berg holdt en rigtig god prtediken, der
efterfulgte dab af 2 drenge. Efter gudstjenesten fortalte menighedradets
formand Jann Larsen om Gr0ndalslund Kirkes historic og aktiviteter.

Vi var 15 deltagere fra Gildet. Ca. kl. 12 fortsatte vi til R0dovregard,
hvor vi spiste vore medbragte madpakker ved et flot pyntet julebord.
Vi n0d ogsa 01 og snaps.

Den gode stemning blev suppleret med diverse julesange.

Bodil havde lavet en julekonkurrence, lidt svser, hvor vi skulle gaette
20 sange ud fra verslinier. Der var prsemier til vinderne.

Kaffe, julekage og pakkespil afsluttede en rigtig hyggelig eftermiddag
med 18 deltagere. Vi sluttede kl. ca. 15,30.

Tak til Gruppe 1 for et fint
arrangement.

Vibeke gruppe 6
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Et par billeder fra sidste loppemarked - foto: Rente

Husk, naeste loppemarked er s0ndag d. 14. marts

II



Naturlaug • Distriktet

Der blev nedsat et Naturlaug pa augustm0det for Gildemestre. Det fik
tre medlemmer:

- Elna Braiiner Adamsen, 2. Glostrup

- Bodil Kasmpegaard, Vestvoldgildet

- Helge Nedergaard, 2. Taastrup.

Vi bar afholdt et m0de i oktober, og her er sa det endelige program. Vi
haber, at der er mange, der vil deltage i disse ture eller i nogle af dem.

Med venlig gildehilsen pa vegne af naturlavet

Elna Braiiner Adamsen
Gildemester, 2. Set. Georgs Gilde i Glostrup

Boserup skov. L0rdag 10. april

Hedeland. L0rdag 29. maj

Karlstrup Skov. L0rdag 11. sept.

Vestskoven Herstedh0je. L0rdag 16.okt.
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Naturlaug Roskilde-Hedebo.

Tur 1. Boserup skov. L0rdag 10. april, fra kl. 11:00 - ca. kl. 14:30.

I Boserup Skov er jorden sasrdeles frodig og terrasnet er kuperet. B0gen er
det mest almindelige trae, og om foraret dcekkes skovbunden af et vteld af
blomster, blandt andet laerkespore og anemoner. Alle de tre danske
anemoner kan findes i skoven: Den almindelige hvide anemone, den bla
og den gule anemone. Fra kysten er der udsigt til Ring0en, hvor der
yngler svaner, mager, terner, render og vadefugle i meget stort antal. Her
er de i fred for raeve og andre rovdyr. For at give fuglene ro ogsa for
mennesker. er det ikke tilladt at ga i land pa 0en i fuglenes yngletid.

Turen er pa ca. 5 km. Vi gar i et roligt tempo. Medbring selv en
madpakke, drikkevarer, kaffe /te og kage. Hvis det er regnvejr aflyser vi
og flytter datoen.

Vi m0des ved skovteltplads, Boserupvej, 4000 Roskilde

Tilmelding med navn og tlf. nr. til
Elna Brauner Adamsen, tlf. 43 45 18 43,

mail: brauneradamsen@post.tele.dk

senest tirsdag 6.april.

Tur 2. Hedeland. L0rdag 29. maj, fra kl. l l :00-ca. kl. 14:30.

Hedeland er et stort natur- og friluftsomrade med et szerprceget og spsen-
dende landskab. Istidens sten-, grus- og sandaflejringer bar dannet
grundlaget for mere end 100 ars grusgravning og vendt op og ned pa den
oprindelige flade morsneslette. Med Rastofloven fra 1977 blev der
indfort pligt til at efterbehandle de t0mte grusgrave. Derfor blev der i
Hedeland. sideI0bende med gravningen, genskabt et samlet naturprasget
fritidsomrade. Efterbehandlingen af Hedeland er karakteristisk ved, at det
understreger det menneskeskabte formsprog med landskabstraek som s0er,
kanaler, sletter, skove og bakker i et stiliseret landskab.

Turen er pa ca. 5 km. Vi gar i et roligt tempo. Medbring selv en mad-
pakke, drikkevarer, kaffe /te og kage. Hvis det er regnvejr aflyser vi og
flytter datoen.

Vi m0des ved Amfiteatret, indk0rsel fra Brandh0jgardsvej.

Tilmelding med navn og tlf. nr. til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39,
mail: 2.taastrup@maildk senest tirsdag 25.maj.
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Tur 3. Karlstrup Skov. L0rdag 11. sept., fra kl. 11 - ca. kl. 14:30.

Det er et nyt, rekreativt omrade. Karlstrup skov er navnet pa hele det
omrade, der rummer Karlstrup Kalkgrav, skovene ( Firemilskoven og
Karlslunde skov) og moserne (Engstrup mose og Karlslunde mose). De er
hver isser unikke naturomrader med hver deres saerpneg. Tilplantningen af
skoven blev pabegyndt i 1982. Skoven er anlagt som en lys, aben 10vskov,
med isaer eg og mange buske.

Turen er pa ca. 5 km. Vi gar i et roligt tempo. Medbring selv en mad-
pakke, drikkevarer, kaffe /te og kage. Hvis det er regnvejr, aflyser vi og
flytter datoen.

Vi m0des ved Karlstrup Grusgrav, parkering ved Silovej.

Tilmelding med navn og tlf. nr. til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39,
mail: 2.taastrup@maildk. senest tirsdag 7.sept.

Tur 4. Vestskoven Herstedh0je.
L0rdag 16.okt. frakl. 11.00-ca. 14:30.

Den 31. marts 1967 vedtog Folketinget at anla^gge en Vestskov pa ca.
1.500 ha. Allerede i 1936 arbejdede man med planer om en Vestskov,
men f0rst med redakt0r Hakon Stephensens kronik "Lad os plante et tras"
i 1966, blev der skabt en kraftig folkestemning for sagen.

Siden 1967 har staten opk0bt arealer til Vestskoven. Hovedformalet med
at etablere Vestskoven var at skabe et rekreativt omrade mellem de hastigt
voksende byomrader pa K0benhavns vestegn. Vestskovens planlaeggere
har derfor 0nsket at skabe et sa varieret landskab som overhovedet muligt
- et landskab som rummer aben skov med store sletter, kunstige
bakkelandskaber samt h0je, s0er og mange stier og veje.

Turen er pa ca. 5 km. Vi gar i et roligt tempo. Medbring selv en mad-
pakke, drikkevarer, kaffe /te og kage, Hvis det er regnvejr, aflyser vi og
flytter datoen.

J

Vi m0des pa parkeringspladsen ved Herstedh0je Naturcenter, indk0rsel
fra Hersted0stervej.

Tilmelding med navn og tlf. nr. til

Elna Brauner Adamsen, tlf. 43 45 18 43

mail: brauncradamsen@post.tele.dk senest tirsdag 12.okt.
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Dansk BlindeSamfund
kreds Storkobenhavn Syd

SCT. Georges Gildernes redaktor
Leo Hansen Preben Zenth

j~-.nn.. ic kredsformand
Hyldeager 16. Karetmagerporten 5
2605 Br0ndby 2650 Hvidovre

W.: 7024 0307
mob.:2822 3616
Drz@dkbllnd.dk

Avedore, den 09.12.2009

IndlaeaUl bladet:

VI S0GER FRIVILLIGE HJ/ELPERE I KREDS STORKOBENHAVN SYD
UNDER DANSK BLINDESAMFUND TIL VORES AKTIVITETER HER I
KREDSEN.

Dansk BlindeSamfund er en forening af blinde og staerkt svagsynede
medlemmer.
Vores lokal kreds daekker 10 kommuner i den sydlige del
af regionen, og har ca. 600 medlemmer.
Her i kredsen har medlemmerne mulighed for at deltage
i netvaerksgrupper, og andre aktiviteter som der foregar i kredsen.
Netvaerksgrupperne er henholdsvis beliggende i Rodovre og T&rnby,
hvor der foregar socialt samvaer, foredrag og musikalsk underholdning
m.m. I netvaerksgrupperne bestar din hjaelp af praktiske opgaver,
herunder lave kaffe, smore brod og handle ind til arrangementerne og
hjaelpe vore medlemmer til rette etc.
Derudover har vi ogsA brug for din hjaelp til andre arrangementer, og
til at hjaelpe det enkelte medlem til laege, indkob af toj, teaterbeseg,
ledsage til tog etc.
Du fa> ikke Ion for din hjaelp, men du far dine transportudgifter daekket
ved arrangementerne, hvis dette har vagt din interesse, sa grib
telefonen og ring til kredsens hjaelpetjeneste ved kontaktperson Anne
Ipsen Tlf.nr. 36 77 45 11, hvis du kommer i forbindelse med
telefonsvareren laeg venligst besked med navn og telefonnummer, sa
vil du blive kontaktet.
Kredsformand Preben Zenth.

Dansk BlindeSamfund
Landsforening af blinde og svagsynede I Danmark

Mfww.dkbllnd.dk
Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg
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Oversigt over kommende arrangementer:

L0r. 09.01.10 NytarsGildeHal, gr. 2
L0r. 06.02.10 ForarsFest, festlaug
Tirs. 02.03.10 GildeTing, gr. 4
L0r. 13.03.10 I-Dag, distriktet
S0n. 14.03.10 Loppemarked i RC, aktivitetslaug
L0r. 24.04.10 Set. GeorgsGildehal, gr. 6
S0n. 02,05.10 Ulvel0b, spejderlaug
Tirs. ??.05.10 Tur i naturen, gr. 1
Tirs. 01.06.10 FriluftsGildehal, distriktet

Ny mailadresse:

Lilli Guldman: lguld@adr.dk

Birgitte Hansen
birgittehugo@gmail.com

Materiale til Feb-nummeret af Voldstafetten

skal vsere redakt0ren i hsnde aller senest den 20. Jan. kl. 18

Lederen i Februar-nummeret skrives venligst af gruppe 5

Materialer sendes til redakt0ren Leo Hansen - gerne skrevet i et specielt
word-dokument. Sendes til e-mail: 8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brondby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester: Bodil Ka;mpegaard Islevhusvej 82A
Gildekansler: Else Madsen H0rmarksvej 16
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28

Rcdakt0r: Leo Hansen
Tryk: Karen Jensen
Distribution: Margit Jensen

Hyldeager 16
R0dovre Parkvej 303'
Bj0dstrupvej 35

2700 Br0nsh0j
2605 Brendby
2605 Br0ndby

2605 Br0ndby
26IOR0dovre
2610R0dovre

38 60 97 82
43 45 57 44
36 47 27 70

3675 1889
36 70 42 26
36 70 56 86


