
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

 48 årgang             1. Sept. 
  Nr. 07-09            2010 

Stjernestunder 

Ja, de kan være meget forskellige fx helt bogstave-
ligt, når man om aftenen går ud og nyder at se op på 
alle stjernebillederne, de findes jo overalt på vor fæl-
les himmel, i syd og i nord i øst og i vest, så har vi 
alle følelsen af fællesskab. 

En stjernestund kan være at mødes med gamle 
venner, få en god snak over et glas rødvin, tage af 
sted igen opfyldt af en indre ro, som kun venner fra 
barne- og ungdomsårene giver én. 

Når vi samler alle børnene til lidt hygge, vikingespil 
eller kroket, og de så udtrykker, det var vel nok 
herligt. Når vores børnebørn ringer og siger: ”Må vi 
komme ned til jer, det er altid så sjovt”, ja, så bliver 
vi varme indeni, det er nogle af livets stjernestunder. 

Når vi mødes i gilderegi og nu begynder på et nyt og 
spændende gildeår, ja, da kan vi alle være med til …
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Leder fortsat: 

... at bidrage med stjernestunder, så vi føler os godt tilpas i gilde-
bevægelsen. Vi skal jo snart holde vores årlige fødselsdagsfest, hvor vi 
deler ud af de midler, som vi har arbejdet for alle sammen, det er jo i 
sig selv under kategorien stjernestunder. 

Hvis vi sammen tager alle de udfordringer op og udnytter de mulig-
heder, der viser sig, så er jeg overbevist om, at vi får mange gode 
stjernestunder. 

Birthe, gruppe 5 

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

  

Kære alle 

Mange TAK

fordi I var med til at glæde mig på min runde fødselsdag 
med hilsener, gaver og blomster. 

Else 

o o o  -    - o 0 o - o 0 o     o 0 o -  o 0 o  -    - o o o -  
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47.-Fødselsdagsfest 

I anledning af Vestvoldgildets 47 års fødselsdag 

tirsdag den 7. sept. 
har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til vores fødselsdagsfest, som 
vi vil fejre med vores gæster, og hvor vi vil uddele ”milde gaver” til 

værdigt trængende. 

Festen afholdes på Rødovregård fra kl. 19.00 til 21.30. 

Traktementet består af en dejlig buffet + vin, øl eller vand, og vi runder 

af med en god kop kaffe, dog ÷ cognac. 

Pris: Alt dette for kun 40,00 kr. 

Tilmelding: Gruppevis senest fredag den 3. sept. til 

Inger på tlf. 44 94 43 14. 

På aktivitets- og festlaugets vegne 

    Inger 

o o o  -    - o 0 o - o 0 o     o 0 o -  o 0 o  -    - o o o -  
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Tur med Naturlauget i Roskilde Hedebo distrikt  
lørdag d. 11. sept. kl. 11.00.  

Se på adressen  WWW.naturlaug.dk  

Så kommer du ind til en pæn hjemmeside om: 
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TurLauget kalder  -  17. sept. 

Vi gentager turen til Det Gamle Dragør i en lidt anden form. 

Fredag d. 17. sept. kl. 13.30 mødes vi på pladsen foran den gamle 

jernbanestation. 

Her vil Peter Gall, der er leder af fritidshjemmet og ungdomsgården i 
Dragør, modtage os og guide os på en tur gennem den gamle by, 

havnen, kirken, skolen og lodstårnet mv. 

Efter rundturen slutter vi 
denne eftermiddagstur med  
fælles kaffemik på Færge-

gården. 

Turen koster 35 kr. 

Tilmelding gruppevis senest 

15. sept. på 

36 75 10 11  -  40 25 99 88 

Hilsen Finn 

  

  --- o --- o --- o --- o --- o--- o --- o --- o--- o --- o --- o--- o --- o ---  
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OktoberGildeHal 

Tirsdag d. 5. okt. 

Forhal kl. 18. - Gildehal 18.30 

Efter GildeHallen  

vil gruppe 5 være vært ved en lille middag, pris 60 kr. 

Vand, øl, vin, kan købes til sædvanlige billige priser. 

Tilmelding gruppevis til Jørgen 43 45 34 01 

Senest lørdag d. 25. sept. 

På stort gensyn gruppe 5 
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Gruppe 2 - Gruppetur til Dronningmølle

Tirsdag den 10. aug. kl. 09.15 kom Ulla og Kurt og hentede Jytte og 
mig, de havde allerede Anette med i bilen. Vi kørte op til et 
sommerhus i Dronningmølle, hvor Else og Arne havde boet siden 

lørdag den 7. aug.  

Vi startede med kaffe/te og kage og fortalte hinanden om, hvordan 

sommeren var gået, og Ulla orienterede om sidste nyt fra gildet. 

Derefter gik vi en tur til stranden, hvor der var hel del badende i 
vandet, for vejret var jo fint og dejligt varmt. Der var dog ingen af os, 
der havde lyst til en svømmetur. Da vi kom tilbage til huset, dækkede 
vi op til frokost, medbragte madpakker. Under frokosten læste Jytte et 
par små historier, som vi kunne grine ad. Efter en afsluttende kop 
kaffe, gik vi ud på græsplænen, og spillede vikingespil (kongespil). Vi 
spillede piger mod drenge, og da vi ikke førte noget regnskab, tror jeg, 

at vi spillede uafgjort. 

Omkring kl. 19 serverede Else middagsmad: Spaghetti med kødsauce 
og til dessert var der is og vandmelon, som Anette havde haft med. 
Efter en afsluttende kop kaffe kørte Ulla os hjem kl. ca. 21.00, og 2215 

var Jytte og jeg hjemme. 

Tak til Else og Arne for en god dag, og tak til Ulla og Kurt for 
transporten frem og tilbage                                                            Peter 
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Gruppe 4 - Gruppemøde 17. august

Vi mødtes hos Karen, og vi ankom i øsende regnvejr. Men indenfor 
hos Karen var der dækket op til en dejlig brunch kl. 11. Så vi fik en 
dejlig start. Efter dette fik vi så rigtig begyndt med en sang ”Du danske 
sommer jeg elsker dig” for det gør vi jo. Bjarne havde emnet. Det er i 

år ferieoplevelser. Bjarne havde valgt Skotland: 

6. 7. Sundby, Amager Division. 

Rejsen foregik som spejdertur i 14 dage til Skotland for 33 år siden i 
1977. Prisen var med fly fra København til Skotland t/r inkl. kost, 
standlejr, ture og entreer for den beskedne pris af 800 kr. De sidste syv 

dage var på homehospitality, hvilket var en stor oplevelse for alle.  

Vi var på besøg på Stirling Castle. 
Til reception på rådhuset i 
Glasgow. Gave med fra Køben-
havns overborgmester. Her mødte 
to af de ældste spejdere op i 
folkedragter, som vi havde lånt. 
Præmier for at fange uhyret Nessi 
eller bare at have set det. Præmien 

blev aldrig uddelt. 

Vi siger tak for det, og kan 
forstå, at I må have haft en 
dejlig tur - vi skulle jo også 
lige drøfte nogle ting 
vedrørende vores gilde. Vi 
sluttede kl. 14.30 med at synge 

”Det haver så nyligen regnet” 

TAK til Karen for traktement. 

Vores næste møde bliver hos Finn d. 14. sept. 

Margit 
8 



Gruppe 6 - gruppemøde 11. aug. 

Vi holdt vores udsatte møde fra maj hos Preben/Bente d. 11 august. Vi 
manglede Birthe, til gengæld havde vi Inge som gæst. Vi startede med 
at nyde duften fra den motoriserede grill. Preben havde arrangeret 
afdækning af terrassen, så vi kunne sidde udendørs i tørvejr og spise. 
Efter en stund blev der serveret dejlig grillet rødvinsmaioneret 
nakkekam og diverse lækkerier til, senere fik vi dessert/kaffe.  Vi 
snakkede om løst og fast og fik lidt orientering om, hvad der var sket 
og skulle ske, og hvad de forskellige havde oplevet hen over 

sommeren. 

Sæsonens emne blev debatteret lidt frem og tilbage, men endte med 

opdagelsesrejsende - det kan være både danske og udenlandske. 

Vi sluttede med en sang og siger Preben/Bente tak for en dejlig aften. 

                                                                                                Birgitte 
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Tur i naturen - 25. maj - referat  

Vi mødte 25 gildebrødre op ved Viften på en dejlig aften med store 

forventninger til, hvor vi skulle hen. 

Vi kørte ud af Roskildevej og drejede af i Tåstrup og kørte gennem 
hovedgaden, og pludselig var vi ude på landet. Solen skinnede på de 
gule rapsmarker, det var et dejligt syn. Så nåede vi ud på Gammel 
Køge Landevej og kørte mod Køge. Her drejede vi af mod Strøby 

Egede og på strandvejen ligger Solgården. 

Vi startede med at spise den medbragte mad, og en venlig sjæl ved 
Kurt, havde taget snaps med, som vi drak af kaffekopper. Så var der 

rundtur i parken og derefter kaffe med hjemmelavede lagkager. 

Knud havde lavet bål i en tønde og vi sang dejlige bålsange, inden vi 

igen steg på bussen og kørte hjem. Det var en dejlig aften. 

TAK til gruppe 1 for en god oplevelse. 

Annette 

 
 

   

Solgården, Stevnsvej 26, blev bygget i 1904 af skuespilsforfatterinde 
Karen Bramson. Det oprindelige hus var på ca. 220 kvadratmeter i 
grundplan og blev opført som det, man kalder en strandvejsvilla. Den 
oprindelige grund på ca. 20.000 kvadratmeter havde Karen Bramson 
købt af Gjorslev Gods. Grunden strakte sig fra Stevnsvej 24 og til den 

nuværende p-plads hvor der dengang lå et ”fiskerhus”. I dybden strakte  
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grunden sig på den anden side af den hvide bro. Karen Bramson havde 
anlagt en sø som i dag er den inderste del af kanalen. I husets 

kælderplan var der køkken og værelser til tjenestefolkene.  

I husets stueplan var der stor 
hall, bridgerum, bibliotek, 
spiseværelse og en stor sce-
ne. I husets øvrige plan var 
der diverse soveværelser og 
værelser til gæster. I 1911 
blev huset ombygget og fik 
sidefløje og tårn tilbygget. 

Husets grundplan kom op på 

ca. 450 kvadratmeter. I den sydlige sidefløj blev der etableret 
vinterhave med gult glas i loftet så det på grå dage stadig så ud som om 
solen skinnede. I den nordlige fløj blev etableret billardstue og 
skrivestue. I tårnet blev bygget flere værelser og på toppen etableredes 

terrassen med de fire ørne som man kan se en kopi af i dag.  

Karen Bramson anvendte Solgården som sommerbolig og fik besøg af 
mange kunstnere fra store dele af Europa. Scenen blev da brugt til 
indbyrdes underholdning. Ved 1. verdenskrigs udbrud flyttede Karen 
Bramson permanent til Frankrig som protest mod Danmarks neutrale 

holdning i krigen. 

I 1917 blev Solgården solgt til skibsreder Marius Nielsen. Marius 
Nielsen købte engarealerne ned til åen, det lille ”fiskerhus” og 
”poppelhuset”, Stevnsvej 24. Med stranden kom det totale areal op på 

ca. 30 tønder land.  

Fra 1918 til 1921 fandt en større udbygning sted. Det lille ”fiskerhus” 
blev udbygget til garageanlæg for skibsrederens biler. Der etableredes 
stalde, og gartnerbolig med drivhusanlæg. De to hvide bygninger der 

stadig ses ved Stevnsvej var andehuse med gård ud til en vanding. 

Skibsrederfamilien havde Solgården indtil 1946 hvor den blev solgt til 
Københavns Kommune. Alt inventaret blev solgt på en stor auktion og 
huset blev ombygget til tuberkulose-behandlingshjem for kvinder. 
Samtidig blev der i parkens nordvestlige hjørne opført en 44 meter 
lang pavillon hvor tuberkulosepatienterne kunne ligge i frisk luft. 
Senere blev Solgården anvendt til rekreationshjem for opererede 
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patienter inden det endelig blev behandlingshjem for lettere selv-
hjulpne sindslidende.  

Sidst i 1970’erne blev køkkenet erklæret uegnet af sunhedsmyndig-
hederne og patienterne blev overført til Sankt Hans Hospital. 

Bygningerne stod uberørte indtil 1985 hvor Røde Kors anvendte dem 
som center for flygtninge fra Iran, Irak og Polen. Hovedbygningen fik 
en hård medfart og blev kraftigt molesteret.  

I 1986 købte Vallø Kommune Solgården og parken. Alle større 
bygninger blev revet ned og en del af det sydlige areal blev solgt til 
boligformål.  

På den 12.000 kvadratmeter store Solgårdsgrund skulle have ligget et 
kursuscenter, men forskellige politiske forviklinger spændte ben for 
det projekt. I 1992 blev fremlagt plejeplaner om et arbejdsløsheds-
projekt for området. Disse planer blev accepteret på et borgermøde. 

Kort efter dannede en gruppe 
borgere en Støtteforening, der 
skulle være med til at udvikle 
området. Samarbejdet mellem 
Vallø Kommune og Solgårdspar-
kens Støtteforening har resulteret 
i den smukke park som findes i 
dag. Kommunen har udliciteret 
vedligeholdelse af de grønne 
arealer, mens Støtteforeningen 
med tidvis hjælp af kommunen 

tager sig af bygninger, beplantninger og andet. Støtteforeningen har 
500 frivilligt betalende medlemmer og får bl.a. indtægter på spon-
sorgaver, reservering af foreningens borde og bænke samt overskud fra 
musikarrangementer. Pengene går til forbedring og vedligeholdelse af 
parkens rekreative opholdssteder til gavn for parkens gæster 
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Dåseringe - igen 

TAK til Helges artikel og ikke mindst Margits ihærdige indsats med at 

samle dåseringe. - Men ideen er ikke dansk - vel nærmere global. 

Vi, min hustru og jeg, besøgte i 1996 min fætter og hans kone i 
Malaysia-Kuala Lumpur, hvor han var udstationeret som salgsdirektør 

for NOVO a/s. 

Det var her ganske almindeligt blandt den europæiske klub, at samle 
dåseringe, som siden blev sendt ellernærmest afleveret til den danske 
sømandspræst i Singapore, der så videresendte til rette institutioner 

med humanitære formål i Malaysia og Thailand. 

Finn 

Redaktøren har hentet fra nettet 
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Roskilde Hedebo Distriksgildeting, 
tirsdag den 18. maj 2010 
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Evt. interesserede hjælpere 
kan også henvende sig til  

Lilli Guldmann 
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Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs. 07. sept. GildeFødselsDag, Festlaug 
Lør. 11. sept. Naturlaug - distriktets 
Fre. 17. sept. Det Gamle Dragør. Turlauget - vort eget 
Tirs. 05. okt. OktoberGildehal, gr. 5 
Søn. 10. okt. Loppemarked, Aktivitetslaug 
Lør. 23. okt. FellowShip-Day, distriktet 
Man. 01. nov. November-Møde, gr. 2 
Søn. 28. nov. Kirketur, gr. 1 
Tirs. 07. dec. Fredslys, Brøndbyvester Kirke, Kurt 

Helge har fået ny mailadresse: 

ingeoghelge.andersen@gmail.com  

Materiale til  Okt-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Okt.-nummeret skrives venligst af gruppe 6

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen – meget 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: Jytte Wichmann Mørkhøjvej 132 st. C 2730 Herlev 48 41 25 96 

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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