
          

Overskrift 9,1  
fortsætter 18,1  

Tekst indrykket  
venstre/højre 1 cm. 
lederen 12 pkt. 

Bundrude 19,5 cm 

 48 årgang             1. April 
        Nr. 04            2010 

Hurra - Lyset er tilbage 

Nu er dagen fuld af sang, sådan starter Aakjærs 
glade forårssang. Glæd jer, dagen er blevet længere 
end natten. Selvom det endnu ikke er mange 
minutter - det bliver bedre dag for dag. 

Nu tror jeg på, at foråret er over os. Det myldrer op 
alle vegne. Vi nærmer os den årstid, hvor alting kan 
foregå udendørs. Det kan da kun glæde os alle. 

Jeg tror, der er mange, der som mig, synes at 
vinteren i år har varet længe nok. 

Lad os nu komme udenfor og nyde naturens under 
nok engang. Det er utroligt at se det myldre frem. 
Med glæden over at lyset atter er her, vil jeg ønske 
alle et rigtigt godt forår og en glædelig påske 

Bodil gr. 1 

 

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



Fredag den 12. marts 2010 

sagde vi i Rødovre Kirke farvel til 
Ketty, der efter en længere periode med 
sygdom, havde fået fred. 

Ketty havde været gildebror i Vestvold-
Gildet siden april 1988. Både i gildet og i 
gruppen var hun - og tidligere også Egon 
- parate til at gøre en indsats.  

Vi i gruppe 5 lærte Ketty at kende som et 
ærligt og trofast menneske, som havde 
sine meningers mod.  

Hun kunne ved et gruppemøde med sin 
helt specielle opfattelse af situationen få 
os alle sammen til at more os højlydt. 

Vi vil savne hende både i gildet og i gruppen og glæde os over de 
minder, hun gav os.               

Jytte M. 

o o o  -    - o 0 o - o 0 o     o 0 o -  o 0 o  -    - o o o -  

Sct.Georgs Gildehal             10.03.2010

I år kan jeg fejre 40 års jubilæum i Vestvoldgildet. 

Desværre kan jeg ikke komme med til gildehal, 
men vil tænke på jer. Mange gildebrødre er gået 
bort i de mange år, der er gået siden, og mange 
nye er kommet til, som jeg desværre ikke 
personligt kender.  

Vestvoldgildet var et nyt og meget aktivt gilde, da jeg startede. Det er 
mit indtryk, at det endnu er det, og at mange af de aktiviteter, vi 
dengang startede, stadig kører. Jeg vil meget gerne kunne være med til 
gildehallen, men på grund af helbredet har jeg de sidste mange år ikke 
kunne rejse til Danmark. Jeg ønsker jer en god gildehal og sender jer 
alle en venlig gildehilsen.        

Jens Baggesen
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Sct. Georg Gildehal 

Lørdag d. 24. april 2010 

på Rødovregård 

Forhal     kl. 17.30    -    Gildehal  kl  18.00 

Efter gildehallen er gruppe 6 vært ved en  

3-retters menu til  
70 kr.  inkl.  alle drikkevarer og kaffe 

Hygge og underholdning med præmier 

Måske er der Musik-Quiz igen ??? 

Gruppevis tilmelding til Helge 43 45 70 76 

senest  13. april 2009 

På gensyn fra gruppe 6 

  

3 



Roskilde Hedebo  

Distriktsgilde 

Roskilde den 03.03.2010

Indkaldelse til Distriktsgildeting 

tirsdag den 18. maj 2010  -  Kl. 19.30  i   Taastrup Kulturcenter. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og protokolfører/referent.  
2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 
3. Behandling af indkomne forslag.  
4. Distriktsgildeskatmesteren fremlægger det reviderede regnskab og 

forslag til budget for kommende år, herunder fastsættelse af 
kontingent. 

5. Beretning og reviderede regnskaber for de under distriktet  
hørende udvalg. 

06 a.  Valg af DGM 

 b.  Valg af DGK 
 c.  Valg af DGS  

 d.  Valg af fane herold 

 e.  Valg af dør herold 

07 a. Valg af suppleant for DGM 

 b.  Valg af suppleant for DGK 

 c.   Valg af suppleant for DGS  

08 Valg af revisorer og suppleanter. 

09 Valg af international sekretær ( DIS ) 

10 Valg af uddannelsessekretær ( DUS) 

11 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg 

12 Eventuelt.  

Distriktsgildeledelsen 
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Hilsen fra en ven i Norge                     - viderebragt af Karen

Her en frisk hilsen fra Norge til Voldstafetten og Gildet: 

Arvid kommer ikke til Skt. Georgs Gildehallen. 

"..... Vi får også en aktiv april for gildet, i og med at vi 
har påtatt oss arrangementet av St. Georgsdagen for 

alle spejderne i Skien kommune.

Vi holder dagen på Telemark Museumm-Brekkeparken. Vi skal ordne 
med bevertning og en konkurranse, så hele gildet må brette opp 

ærmene og ta i et tak, men det er ikke noe problem.  

Vi kan fort bli ca. 400 tilsammen. Forøvrigt er det alltid noe speider-
arbejde å utføre. Vi har div. jubileer i vår egen gruppe denne høst, men 
det er spesielt vårt roverlags 50 års jubileum, jeg har konsentret meg 
om. En må forsøke å holde hjernen i trim!  

Det er utrolig å lese om Vestvoldgildets aktiviteter - dette har dere all 

ære av."    
De beste hilsner fra Arvid 
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Klovnerier og narrestreger

Dette er temaet for Rødovre Kommunes 

Børnefestival i år. 

De har bedt os om atter i år at koge 

”Klovnesuppe” sammen med børnene. 

Det er 19. og 20. maj fra 9-15.

Jeg har brug for hjælp fra 9-12,og fra 12-15.   -   Begge dage. 

Er der nogen der kan og vil, så vil jeg gerne have besked. 

"klovnehilsen"  Bodil 

o o o  -    - o 0 o - o 0 o     o 0 o -  o 0 o  -    - o o o -  

LoppeMarkedsHjælp 

Frikadelles flugt over plankeværket 

Nogle af holdet til pølse/frikadellebaren ved 
spejdernes loppemarked på Korsdalsvej er ved at 
blive gamle, så vi mangler nogle friske hænder til 

at hjælpe til.  

Det er 2 x årligt, første gang 25. april 2010.  

Arbejdet er sjovt og afvekslende, lønnen er "gratis" 

frokost med kaffe m.v. og stemningen er god. 

Der er også lejlighed til at købe spændende rariteter. Er der nogen, som 
ikke kan stå for dette enestående tilbud, så giv mig et ring eller en 

mail.  

Jeg venter med spænding.  -  Karen  -  karen@lic-mail.dk

6



Aktivitetslaug            -            Forårsloppemarkedet

Det 46. i rækken af loppemarkeder i 
Rødovre Centrum, er nu et velover-
stået kapitel.  

Alt gik - som sædvanligt har jeg lyst 
til at sige - fantastisk godt. Der var 
masser af mennesker, og alle var til 
syneladende glade.  

Selv om regnskabet endnu ikke er 
endeligt afsluttet, ser det ud til, at 
nettooverskuddet vil blive ca.  

50.000 kr. 

Eget stade havde en omsætning på kr. 4.075,50, men herfra trækkes 
stadeleje kr. 600,00. Resten er indsat på gildets driftskonto. Børne-
loppemarkedet havde stor tilslutning, Flemming solgte 51 stadepladser 
a kr. 20,00. TAK for ”kampen” nu vil vi samle kræfter til næste 

omgang, som er 10. oktober 2010.  
Aktivitetslauget - Jytte

  

Hospitalsklovnen - Glostrup  -  fået fra Else

Hejsa…. -  Jeg vil bare sige tak fordi I støtter 

Hospitals klovnen på Glostrup Amt sygehus. 

Jeg er en mor, der har et barn, der reglmæssigt 
ligger på børneafdelingen på Glostrup. Vi er 
vilde med Victor .-. det er simpelthen VORES 

højdepunkt, at få besøg af ham.. 

Selvom vi er der meget, så har han altid et trick 
eller to, han lige kan vise os, ellers kan han altid 

fornøje os med hans step show. 

Så et mega STORT tak, fordi I er med til, at vi 
altid morer os, når Victor kommer ind på vores 

stue og siger hej... 

Tak fra Mor og Gry
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Gruppe 1 - Gruppemøde 17.3.2010 

Selvom Sine havde / havde haft lungebetændelse tog hun alligevel 
imod det meste af gruppen - kun Bodil måtte vi undvære, da hun var 
underholdt andetsteds. Som indledning sang vi om det ventende forår, 
”Kommer stæren ikke snart”. Vi fik talt om poster til Miniløbet første 
søndag i maj og ’tur-i-naturen’, som er ved at tage form. Så bød Sine 
til bords imens snakken gik. 

Det var undertegnede, der havde 
aftenens emne. Jeg havde valgt at 
berette om slottet Holsteinborg, 
som ligger med 13 km kystlinje 
ned til Sydvestsjællands sydlige 
kyst mod Smålandshavet. Få km 
fra hvor jeg har trådt mine 
barnesko. Godsets historie starter 

i 1200, hvor Roskildebispen havde et forsvarsværk i nærheden af 
Bisserup havn. Frem til 1522 hed godset ’Bråde’, hvorefter Kronen 
overtog. Men da Frederik II ønskede mere råderum i Nordsjælland, 
mageskiftede han godset med Niels Trolle, som navngav det 
’Trolholm’. Borgen blev indgravet med volde og voldgrave og udvidet 
med endnu et gods. 

I år 1700 begynder godsets større betydning i dansk historie, idet 
Ulrich Adolph Holstein – amtmand fra Flensborg Amt (dansk!) over-
tager godset. Han var svoger til Frederik IV. Han blev Rigets Stor-
kansler og oprettede landsbyskoler og indbyggede Holsteinborg Kirke, 
som den dag i dag er sognekirke, men altså privatejet. 

Senere overtog Frederik Adolph Holstein godset. Han blev kendt for, 
at oprette Danmarks første sygekasse i 1811, Nordeuropas første 
sparekasse i 1810, flere mindre industrivirksomheder i området og en 
kostskole for fattige drenge Hjortholm/Holsteinsminde. For at 
finansiere denne oprettede han en kostskole/højskole for bedre stillede 
familiers børn Hindholm. Hans hustru blev kendt som den, der tændte 
det første juletræ i Danmark/Skandinavien. 

Som på andre godser var H.C. Andersen en hyppig gæst - dog først 
hos den næste greve. Han har endnu et værelse stående. Godset er 
stadig i familien Holsteins besiddelse. 

Vi sluttede aftenen med at synge ’Nu er jord og himmel stille.’ Tak til 
Sine. 
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Gruppe 2 - Gruppe møde d 11. marts hos Jytte og Peter 

Efter at have spist den gode mad, og den var som altid så god, at vi 

næsten ikke kunne stoppe, skulle vi til det lidt mere alvorlige.  

Vi drøftede ulveløbet den 2. maj, hvilke poster vi skulle have, - vejret 
denne dag, var vi sikre på, det er altid godt. Der vil være lysegrønne 
blade på træerne i Brøndbyskoven, og fuglene vil synge under solens 

stråler.  

Vores emne i år er 
jo danske fæstnings-
værker, og det er 
interessant at gå 
tilbage i tiden, og 
tænke på, hvordan 
Danmark ville 

forsvare sig.   

Peter og Jytte havde 
til dette gruppemøde 
valgt at fokusere på 

Kastellet. 

Fæstningsanlægget Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst 
bevarede fæstningsanlæg. Samtidig er de store voldanlæg et af stor-
byens smukkeste åndehuller. I de senere år er både bygninger og volde 
på Kastellet blevet renoveret, og området er naturligvis fredet. 
Nærmeste nabo til Kastellet er Esplanaden, der har navn efter det flade 

område, der i sin tid var mellem fæstningsanlægget og bebyggelsen.  

Kastellet blev grundlagt af Danmarks byggelystne konge Christian IV

den 28. oktober 1624. 

Det var meningen, at der skulle have været bygget et slot, så kongen 
kunne søge tilflugt i Kastellet. Det blev dog droppet af økonomiske 

grunde. 

Kastellet blev ikke færdig i Christian IV's regeringstid, og det blev 
Frederik III som forstærkede skansen. Efter svenskernes belejring af 
København i 1658–60, blev den hollandske ingeniør Henrik Ruse
(senere Rysensteen) tilkaldt for at om- og udbygge skansen. Den fik 
navnet Citadellet Frederikshavn, men er bedre kendt som Kastellet. I 

modsætning til resten af Københavns voldsystem var Kastellet ikke 
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kun rettet mod fjenden, men kunne også rettes mod byen. Kanonerne
kunne vendes og pege mod kongens egne undersåtter.[1] På 1600-tallet 
foregik militærvæsenets afstraffelser og henrettelser på Kongens 
Nytorv, men blev senere flyttet til Kastellet. Først i 1790'erne 
forsvandt træhesten foran hovedvagten, og straffen "stå på pælen" 
(barfodet på spidse pæle) forsvandt, og spidsrod flyttede indendørs, 

fordi den afstedkom "idelige offentlige spektakler".[2]

Kastellet forsvarede i 1807
bravt København mod 
englændernes angreb under 
bombardementet, men 
måtte overgive sig sammen 

med resten af byen. 

Kastellet blev som noget af 
det første besat under 
Tysklands besættelse af 
Danmark den 9. april 1940. 
Det tjente derefter som tysk 

fængsel. 

Renoveret 1989–99 vha. midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

Christen Købke (1810–48) malede mange af sine motiver i Kastellet, 
hvis mølle hans far ejede. Det er værker som i dag anses for verdens-

kunst. En del kan ses på Statens Museum for Kunst. 

Arrestbygningen i Kastellet var bygget op til kirken, med huller fra 
fængselscellerne ind til kirkerummet, så fangerne kunne følge med i 

gudstjenesterne. 

I 1676 blev Peder Schumacher Griffenfeld udsat for en fingeret hen-
rettelse på kirkepladsen. Rigets engang mægtigste mand efter kongen 
knælede allerede, bødlen havde løftet sit sværd - da råbte en officer: 
"Der er pardon!" I stedet for sad han fængslet i fire år, til han blev 

overført til Norge for videre soning. 

Også Dr. Dampe har siddet her. Statsfanger sad på Kongens nåde. 
Kaper-kaptajnen John Norcross der blev fanget af Tordenskjold, flyg-
tede så mange gange fra sin celle, at man til sidst byggede et træm-
mebur til ham i hjørnet af cellen. I sit bur tæmmede han mus, som 

gemte sig i hans hvide skæg. 

10 



Struenses henrettelse 

I 1772 afventede Struensee i 
ca. 3 måneder sin henrettelse i 
Kastellets fængsel, lænket til 
væggen bag gittervinduet til 
venstre for døren i bygningen 
Fortunstokken. Forhørene 
fandt sted i kommandant-
bygningen, det gule hus i 

modsat ende af kirkepladsen. 

Senest sad værnemagtens befuldmægtigede, Werner Best, som fange i 

Kastellet i en periode efter 1945. 

I 2004 fyldte Kastellet 340 år. Kastellets fødselsdag markeres hvert år 
med et åbent hus-arrangement den sidste søndag i oktober. På denne 

éne dag i året kan møllen også beses i funktion. 

Kastellet ejes af Forsvaret, og anvendes foruden forsvarschefens 
residens i Kommandantgården af bl.a. Hjemmeværnet, Forsvarets 
Efterretningstjeneste, foreningen Kredsen Mars og Merkur Danmark
og Det Kgl. Garnisonsbibliotek, samt en række mindre myndigheder 

og tjenesteboliger. 

Kastellet er fredet og fungerer således både som militærområde, 

kulturhistorisk mindesmærke, museum og park. 

Kirkepladsen anvendes jævnligt til paradeplads i forbindelse med 

officielle besøg, og koncerter med militære orkestre. 

Den Kongelige Livgarde bestrider vagten i Kastellet, med et 
vagtmandskab bestående af 4 gardere, 1 NK (garder) samt 1 VK 

(sergent). 

Arne 
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Gruppe 4 - Gruppemøde 23. februar 

Vi holdt gruppemøde hos Karen. Vi har fået byttet lidt rundt på vore 
møder. Vi skulle have været hos Finn i Gentofte d. 3. feb., men det 

blev aflyst pga. af snestorm. Så vi skal til Finn d. 10. marts. 

Vi blev budt velkommen med en tår kaffe og startede med at synge 
”Sneflokke kommer vrimlende”. Derefter havde gruppeleder Flem-

ming nogle aftaler, vi skulle have på plads.  

Så kom vi til Verners emne. Det var om Peter F. Heering. Vi fik et 
dejligt glas likør, som vi nød medens Verner fortalte om P.F. Heering, 
der blev født i 1792 i Roskilde og døde i 1875. Der var fire børn, og da 
moderen blev enke, flyttede hun med sine børn til et pensionat i 
København. Den ældste Peter kom i lære som købmand i en lille 
kælderbutik. Da han var udlært fik han i gave en opskrift på Kirse-
bærvin, som skulle vise sig at blive en kostbar gave. Ved spar-
sommelighed lykkedes det ham at erhverve en mindre ejendom ved 
Christianshavn, og han kom til at handle med de skibe, som lagde til 
ved kajen neden for huset. Skibene kom med varer fra de Vestindiske 
Øer. Pludselig gik det stærkt - firmaet eksploderede nærmest - han fik 
bygget sit eget skib. Han købte et større hus ved kajen og nu begyndte 
han at producere kirsebærlikøren ”Heering Likør”, som blev en stor 
succes over det meste af verdenen. I 1960’erne erhvervede firmaet et 
stort stykke jord i Dalby, hvor store marker blev beplantet med 

kirsebærtræer, og store tappehaller blev opført. 

I 1970’erne begyndte man salg af vin og købte flere vinfirmaer - men i 
1990’erne blev det meste af Heering-firmaet opkøbt af bl.a. 

Spritfabrikkerne. Det havde ellers eksisteret i over fem generationer. 

Efter denne beretning fra Verner 
bød Karen på et dejligt 
traktement, som vi rigtig nød, 
og vi sluttede med at synge ”Når 

vinteren rinder”. 

TAK for en god aften og tak til 

Karen for hjælp til dette referat. 

Margit 
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Gruppe 4 - Gruppemøde d. 10.03.2010 hos Finn

Vi startede med at synge ”Nu er dagen fuld af sang”. 

Orientering om loppemarked d. 14. marts. Bjarne fortalte om 

planerne for ulveløbet. 

Nu aftenens indlæg. Jytte startede. Denne aften skulle handle om 
Amager før og nu. Jytte kom til øen, da hun var 7 år. Bjarne er en 
rigtig Christianhavner-dreng. Amager var engang Københavns 
bagland - det store spisekammer, der forsynede hovedstaden med 
fødevarer. Det var her de mest forurenende fabrikker og 
virksomheder blev anlagt. Det var her indholdet af Københavns 

latrin blev tømt, heraf ”Lorteøen”. 

På den nordlige del af 
øen ved Christianshavn 

ligger Ravelinen.  

Det var her man skulle 
betale told, når man 
kom fra landet og 

skulle til byen. 

Mellem Christianshavn og Amagerbrogade ligger design-
laboratoriet. Kommunen opsætter nyt byinventar som bænke, 

affaldskurve og skilte til afprøvning. 

Til venstre ved Christmas Møllers plads ligger Vennelyst fra 1892, 
den ældste haveforening i Stor-København. Længere ude Kløver-

marken og den første københavnske flyveplads. 

Bjarne supplerede med Jyttes og egne oplevelser. 

Nu var det tid til det dejlige pølse- og ostebord, som Kirsten havde 
arrangeret. Vi sluttede med at læse ”Jeg vælger mig april”, idet 

ingen kendte melodien. Tak for en dejlig aften hos Kirsten og Finn. 

Næste møde hos Margit d. 21. april kl. 19.00.         

      Tove 
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Gruppe 5 - Gruppemøde  

Vi mødtes hos Lone og fik lidt til maven og ganen. 

Da alle var mætte, fik vi talt om Kettys begravelse, og vi er alle kede af 

at have mistet Ketty. 

Vi sang ”Nu lakker det ad tiden småt” og fik snakket om stort og småt.  

Vi gik så over til dagens emne Biler som Birthe havde lavet et virkelig 

flot oplæg til, som vi fik en kopi af med farver og det hele. 

Bilen.  Bil =  automobil er græsk latin og betyder selvbevægelig, dvs. 
køretøj der bevæges ved hjælp af mekanisk kraft uden brug af skinner.  
Den første brugbare automobil, en dampvogn blev bygget i 1771 af 
den franske ingeniør Cugnot. I Storbritannien byggedes de første 

dampvogne 1801-31 til regelmæssig drift. 

Udviklingen tog fart med opfindelsen af forbrændingsmotoren som 

tyskeren Otto opfandt 1876 og Daimler den første fire hjulede 1886.  

Siden er det jo, som vi ved, gået stærkt, og nu er vi måske på vej til 

brintbiler, og biler der kan køre på diverse planteolier. 

Tak til Birthe for det flotte indlæg. Næste møde er hos Birthe d. 13.4. 

kl.18.00.            
Gruppe 5

 
 
 
 
Landevejslokomotivet.  
Det trehjulede, 12 tons tunge 
lokomotiv ankom med skib til 
Frederikshavn i oktober 1862.  
Det fik tilladelse til drift i fem år 
og planlagde kørsel med det 
nye vidunder tre gange ugentlig 
Frederikshavn - Hjørring - 
Nørresundby.  
Turen skulle tage 5-6 timer 
hver vej.  
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Gruppe 6 - Gruppemøde 10. marts  

Vi var på besøg hos Birthe Sander og vi var fuldtallige. Mødet startede 
med diverse orienteringer af Helge, hvorefter vi fik sat rimeligt styr på 
Gildehallen og ikke mindst den kulinariske side. Vi fik også vendt 

Ulveløbet og Voldstafettens premiere i CyperSpace. 

Herefter gik vi til Birthes veldækkede og velforsynede bord. Da freden 

bredte sig aflagde Birthe aftenens historie om Asger Jorn. 

Vi fik gennemgået Jorns livshistorie og at Silkeborg museum har en 
samling af hans værker, som Birthe har besøgt. Jorn boede en periode i 
Silkeborg og Birthe var som ung ansat på et advokatkontor, hvor hun 
var med til at skrive alen lange breve om, hvad Jorn skyldte rundt 
omkring – siden blev hans kunstværker temmelig højt værdsat til pæne 

priser. 

For nylig dukkede der et 
ukendt billede op ”Magisk 
dans” som blev solgt på 

auktion til 240.000 kr.  

Bag maleriet ligger en 
kærlighedshistorie mellem 
Asger Jorn og den 20 år 
ældre kunstsamler, mæcen 
og maler Elna Fonnesbech 

Sandberg. 

Under et ophold i hendes sommerhus i Tibirke lavede Jorn en række 
værker af nært forbundne, fuglelignende figurer med den samlede 
betegnelse "Didaska". Der foreligger intet bevis for, at "Magisk dans" 
er malet under dette ophold, men de fuglelignende figurer i lystig leg 

og den karakteristiske orange farve - som et symbol på værtindens  

berømte hårfarve - taler for en 

forbindelse til Jorns "didaskaer". 

En TAK til Birthe for en god  

og interessant aften. 

Leo  

                 Asger Jorn
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DÅSERINGE  

Mere en 3000

3086 dåseringe fra  øl og sodavandsdåser har været gennem fingrene 

på Margit Jensen siden nytår. 

Det møjsommelige arbejde med at vride ringene af dåserne har krævet 

nogle havehandsker og tendens til vabler. 

Margit har lyst og tid til at gøre en forskel, også for folk hun ikke 
kender. De mange dåser har Margit fra naboer, venner og andre 

gildebrødre. 

Ideen med at indsamle ringene går tilbage til 2002, hvor Kirsten 
Egelund Andersen med tilknytning til Innerwheel blev opmærksom på 
behov for proteser til personer, der var udsat for slangebid eller ramt af 

landminer eller anden ulykke i Thailand. 

Ringene har en høj renhed af alu-
minium og kan benyttes ved frem-
stilling af proteser efter forarbejd-

ning. 

Den første sending af ringe blev 
håndbåret ved et besøg i 2004, 17 
kilo blev det. Der går ca. 72 ringe til  

10 gram . Regn lige efter selv !! 

Det er de mange bække små, der gør en stor Å. 

Tænk på ringens betydning når du drikker af en dåse . 

I marts 2008 var ca. 21.000 personer blevet hjulpet med proteser. 

Projektet støttes foruden af Sct Georg Gilderne også af Malteser-

ordenen i Danmark og Norge og mange private i andre nordiske lande.  

     Skrevet af Helge 

Se også www.daaseringe.dk
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Margit og alle dåserne
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Referat fra Distriktsgildehal  

med ridderoptagelse af Aksel Worm,  
1. Roskilde,  
tirsdag den 23. februar 2010  

i Rønnevang Kirken, Taastrup. 

Det var en aften i vinterens tegn, dog uden at det aktuelt sneede. 

Forhallen blev indledt med hilsen på alle gildebrødre og med en 

velkomstdrink. 

Herefter begyndte Gildehallen hvor Gildebror Aksel Worm fra 1. 
Roskilde skulle besvare sit ridderspørgsmål: ” Skal frihed være for 

enhver pris”? 

Aksel Worm uddybede sit svar på en meget inspirerende og flot måde, 
med udgangspunkt i barndommens skole og de lærer han havde der og 

førte svaret op til vores tid.   

Der blev spillet smukt musik fra Don Quixote balletten. 

Efter ridderslaget til Aksel Worm, holdt Distriktsgildemester Arne 
Bjerager sin tale, der havde temaet ”Den indre bevidsthed”, - om det 

der adskiller mennesker fra dyr, det er bevidstheden. 

Efter gildehallen var der smørrebrød, øl og vand, samt kaffe. 

Der blev holdt taler for Aksel Worm, først Arne Bjerager, derefter en 
tale om ”Kort”, fra  Bo Andersen, der forærede Aksel Worm et 
Danmarkskort fra 1947, og til sidst talte Jytte Rosner. Aksel Worm 

takkede alle på en fin og høflig måde. 

Vi afsluttede aftenen med broderkæden. 

Det var en hyggelig aften som 1. og 2. Taastrup havde arrangeret. 

NB. Midtvejs i gildehallen måtte vi desværre holde en pause, da en af 
vores gildebrødre fik et ildebefindende og blev kørt til hospitalet, 
hvorfra vedkommende dog blev udskrevet fra senere på aftenen. 

Heldigvis endte det godt. 

Elna 
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Olaf Rude - dansk kunstner 1886-1957 

Sct. Georg og Dragen
Olaf Rude hører til de klassiske modernister, som omkring 1. 
verdenskrig satte fokus på maleriets formelle virkemidler på bekost-
ning af naturgengivelsen. 

Undersøgelsen af form, linje, flade, farve m.v. fik stor betydning for 
malernes udtryk, og Rude har her skabt et dramatisk og dynamisk 
motiv, som er bygget op af flader i hver sin lokalfarve. Ifølge legenden 
om Sankt Georg, som led martyrdøden i år 303 e.Kr., dræbte han en 
drage, som havde en prinsesse i sin vold. 

Det er denne scene, Rude viser os. Prinsessen er gennem kristen 
mytologi blevet sidestillet med kirken. Men vi ser ikke prinsessen, og 
billedet kommer derved kun til at udstråle handlekraft og mandsmod. 
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Oversigt over kommende arrangementer:

Lør. 24.04.10  Sct. GeorgsGildehal, gr. 6 
Søn. 02.05.10  Ulveløb, spejderlaug 
Ons. 26.05.10  Tur i naturen, gr. 1 
Tirs. 01.06.10  FriluftsGildehal, distriktet 

Nye telefoner 

hej alle,  
vi har ikke fastnet mere, så  
Tove  29 67 21 50 
Flemming  29 92 02 12 

Mvh. Flemming

Materiale til  Maj-nummeret af Voldstafetten 

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. April kl. 18 

Lederen i Maj-nummeret skrives venligst af gruppe 2

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

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

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester: Bodil Kæmpegaard  Islevhusvej 82A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 
Gildekansler: Else Madsen Hørmarksvej 16 2605 Brøndby 43 45 57 44 
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 
Tryk: Karen Jensen Rødovre Parkvej 303
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