
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

49. årgang  1. Februar 
Nr. 2.   2011 

Kære gildebror
 

Kom hjem fra en dejlig aften i gildet m.h.t. 
nytårsgildehal, satte mig i sofaen med et glas rødvin og 

tænkte på aftenen som var forbi. 
Hvor er vi heldige Du og jeg at være i en forening, hvor 

vi har et netværk, gode kammerater, og måske nære 
venner, en samhørighed vi er fælles om, tænk hvor 

mange der ikke har det. Jeg har bekendte der siger til 
mig, Jørgen hvor er du heldig, du har naboer man 

kommer til fest hos eller bare en hyggeaften, vi har også 
vores egen lille teaterklub, du har gildet med dejlige 
gildebrødre omkring dig, og venner, ja alt sammen 

bygget op gennem mange år. Men vi må jo også selv gøre 
en indsats, tænke positivt på andre, hjælpe der hvor vi 

kan, ja måske bare et smil, eller en bemærkning (positiv) 
kan måske varme et andet menneske. Tankens magt kan 

gøre meget, tænk positivt. Du får det bedre, og din 
omverden får det bedre, det smitter. Husk et smil, en 

hånd, et tak er med til at gøre livet gladere for andre og 
dig selv.   -   Jørgen gr. 5  

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET
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Husk loppemarkedet søndag d. 13. marts 
I Rødovre Centrum.
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GILDETING Tirsdag d. 8. marts 2011 kl. 19:00 

i Kostalden på Rødovregård

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesterens beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 
 regnskaber for 1.1.2010 til 31.12.2010 og fremlægger  
 budget for det kommende år 1.1.2012 til 31.12.2012
 herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. Valg 
 a)  gildemester 
 b)  gildekansler 
 c)  gildeskatmester ( modtager ikke genvalg ) 

9. Valg 
 a)  3 suppleanter til gildeledelsen 
 b)  Gildets uddannnelsesmedarbejder (GU) 
 c)  Gildets internationale medarbejder (GIM) 
 d)  herolder 
 e)  2 revisorer og 2 suppleanter for disse 

10. Eventuelt 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetin-
get, skal være gildemesteren i hænde senest en måned før gilde-
tingets afholdelse 

Med gildehilsen 

Jytte Wichmann (GK) 
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Feltpræst i Afghanistan

Sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen ved Roskilde 
Domkirke, har her i efteråret 2010 været udsendt som 
feltpræst i Afghanistan.

Hun er tilknyttet til Livgarden som feltpræst.

Ulla Thorbjørn Hansen vil komme til vores 
distriktsgildehal den 1. marts 2011 i Islev Kirke og 
berette, hvordan det er at været være feltpræst.

En feltpræst har ingen militær rang, men er alles 
ligemand for menige soldater og de øverstbefalende.

Foredraget vil være lige efter gildehallen og der blive tid 
til spørgsmål.

Tidspunktet for foredraget, vil være fra kl. 20:15 til  
kl.20:45  og herefter vil der være spørgetid.

Distriktsgildeledelsen

1. Marts 2011
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             Roskilde – Hedebo Distriktsgilde 

Distriktsgildehal uden ridderoptagelse 

Efter gildehallen kl. ca. 20:15 vil sognepræst  

Ulla Thorbjørn Hansen ved Roskilde Domkirke, komme 

og berette om, hvordan det er at være  

feltpræst i Afghanistan 

Tirsdag den 1. marts 2011 

Sted: Islev Kirke 

 Slotsherrensvej 321 -  2610 Rødovre 

Forhal kl. 19:00,  Gildehal kl. 19:30,  Foredrag kl. 20:15 

Efter gildehallen vil der være et let traktement 

Prisen for dette arrangement er: 

 60,00 kr. pr. person. 

Gilde/Gruppevis tilmelding til :  Bodil Kæmpegaard 

e-mail:    bodille@email.dk   -    Tlf.:  38 60 97 82         

Sidste tilmeldingsfrist: 16. februar 2011 
Distriktsgildeledelsen 
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I-DAG 

LØRDAG DEN 19. MARTS 2011 

Afholdes der I DAG i Gildehuset, Sankt Agnes 2 i Roskilde. 

Vi starter med kaffe/te og rundstykker kl. 9-9.30  

Efter en kort pause vil Ole Svarre holde

foredraget ” Lærer i en bygd i Grønland”, 

Ole har i en årrække været lærer i Grønland. 

ca. kl. 12 til  

ca. kl. 13 frokost  

Herefter foredrag ved 
Rasmus Krath, der har mødt 
og interviewet pirater på 

landjorden i Somalia. 

Foredraget har titlen: 

”Piraternes kyst” 

Vi regner med at slutte ved 16 tiden 

Hele arrangementet koster 75 kr. pr. person incl. drikkevarer:  

Vin, øl eller vand 

Bindende tilmelding senest den 1 marts 2011 til: 

GU Birthe Sander, tlf.nr  43 96 69 80  -   60 80 37 95 eller

 mail: birthesander@gmail.com     

Eller DUS. Bo Ivert Andersen: bo@clir.dk  mobil 23 30 22 05 
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Sct. Georgs Gildehal - 9. april 

Vi glæder os til at se jer d. 9. april til Sct. GeorgsGildehal. 
Det er gr. 4 der står for denne gildehal. Vi prøver at finde en 
hovedret og dessert, som det er længe siden vi har fået, det 
skal nok lykkes for os.  

Nærmere oplysninger kommer senere i bladet 

  

med venlig hilsen  

gr. 4 Flemming 
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Efterårets ture: 

Lørdag d. 3. sept., kl. 11 Kalvebod Fælled, Vestamager 

Lørdag d. 1. okt.,  kl. 11 Jægersborg Dyrehave 
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Nytårsgildehal  Referat 

Der blev sagt ”Godt nytår” mange gange denne 8. januar, hvor vi var 
36 deltagere, 30 gbr. og 6 gæster, heraf 4 spejderledere fra ”Knuden”, 

som mødtes til forhal og senere gildehal på Rødovregård.  

Efter den rituelle indledning i gildehallen og en særlig velkomst til 
gæster sang vi ”Vær velkommen herrens år”, hvorefter Bodil i sin 
gildemestertale brugte dette års overskrift Frivilligt arbejde som 
udgangspunkt for sin tale. Fra Kirkens Korshærs blad læste Bodil en 
meget interessant artikel, som omhandlede emnet frivilligt arbejde, der 
bl.a. er karakteriseret ved, at det arbejde, der udføres, er ulønnet. Bodil 

kommenterede artiklen og roste de gbr., som udfører frivilligt arbejde. 

Inger Nielsen fortalte i fem-minutter-Sct.-Georg om to rejser, hun i det 
forgangne år havde deltaget i. Den ene tur gik til Tjekkiet, den anden 
med Islev Kirke til Tyskland: ”I Luthers Fodspor”. Luther gjorde op 
med mange af de katolske skikke, bl.a. aflad, dette var de første skridt 
på vej mod Reformationen og dannelsen af den evangelisk-lutherske 
kirke, som den danske folkekirke er en del af. Inger sluttede med at 
ønske Godt Nytår og understregede, at selv om livet er svært engang 
imellem, så er livet en gave og en opgave, hvor vi er forpligtede til at 

se hinanden - ikke som modmennesker, men som medmennesker.  

Gruppe 6 var derefter værter ved en dejlig middag, som før desserten 
blev afbrudt af 1. runde af Leos quiz, der som tidligere opgave satte 
vores hukommelse på en stor prøve, denne gang ”Hvornår var det nu 
det var?” 2. runde fulgte efter desserten, og den gav os mulighed for at 
tjekke, om vi havde læst Voldstafetten og kunne huske, hvad vi havde 
læst. Til slut var der finale med kød-hammer-slag. Det blev en hård 

dyst med et enkelt bord som vinder.  

Broderkæde afsluttede Nytårsgildehallen. Tak 
til gruppe 6 for en vellykket aften med 
hjemmelavet mad og ikke mindst tak til Leo 

for det store arbejde med quiz’ene.  

Jytte M. 
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Gruppe 2  -  Julemøde hos Ulla og Kurt, den 11/12 2010 

Vi holdt julemøde hos Ulla og Kurt (Kurts tur). Vi mødte fuldtalligt 
op, forventningsfulde og i julehumør, vi havde som sædvanligt hver 
især medbragt noget spiseligt, og det blev fortæret med god appetit, så 

vi hyggede os gevaldigt.  

Der var det vanlige, med 3 slags sild, æg og rejer, røget laks, lun 
leverpostej, ribbensteg, æbleflæsk m.m.. Bagefter ved kaffen var der 
forskellige spil og konkurrencer, ligesom vi også spillede om de 

medbragte gaver (den nye version).  

Vi sang selvfølgelig også nogle julesange, 
ligesom vi også hyggede os med snak om 
løst og fast, indtil vi gik hjem ved ca. 2030- 

tiden. En stor tak til Ulla og Kurt.  

Peter 
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Gruppe 2: Gruppemøde hos Else og Arne, den 20/1 2011

Vi mødtes kl. 1800, og efter afsyngelse af ”Kong Christian stod ved 
højen mast” gik vi til bords. Else serverede kylling i en 
tomat/champignonsauce med ris og frisk salat til. Da vi havde spist 
orienterede Ulla om gilderådsmødet og kommende arrangementer i 

gildet og i distriktet.  

Vi bød også velkommen til en ny gildebroder, Jens, og vi håber, at han 

vil føle sig godt tilpas i vores gruppe. 

Ved kaffen tog Else fat på et nyt afsnit 
af vores emne: Chr. IX, hans børn og 
svigerbørn. Else havde valgt at fortælle 
om sønnen Vilhelm, som i en alder af 
kun 17 år, i 1863 blev valgt til konge af 
Grækenland under navnet Georgius I.  
Grækenland var på den tid et meget 
uroligt land. Han havde især en del 
problemer med tyrkerne, som holdt en 
del af Grækenland besat. Han blev dræbt 
under et attentat i byen Thessalonika i 
1913. Else fortalte også om den 
nuværende ekskonge Konstantin, som 
1964 blev gift med vores egen Prinsesse 
Anne Marie og deres børn. Konstantin 

er oldebarn af Chr. IX. 

Kl. ca. 22 brød vi op og tog hjem.  En stor tak til Else og Arne for et 

godt gruppemøde.  

Næste gruppemøde er hos Jytte den 15/2. 

Peter 
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Gruppe 4  - Møde 11. januar 2011

Vi mødte fuldtalligt op hos Verner og ønskede hinanden godt nytår 
med champagne og kransekage. Efter en sang sørgede Flemming for, 
at vi fik styr på gruppens opgaver i den nærmeste fremtid. Først var der 
en lille opgave til forårsfestens lejrbål. Dernæst Sct. Georgs aften og 
Tur i naturen. Finn stod for oplægget til vores emne: Rejser, og det 
blev en anderledes rejse han førte os ud på. En rejse ud i fantasiens og 
poesiens verden. Vi fik en lille forsmag til Nytårsgildehallen på Finns 
evne til at skrive digte, og denne aften læste han flere af sine digte op. 
Der var mange forskellige og meget tankevækkende digte, og de gav et 
lille indblik i, hvem Finn også er. Tak Finn. Med tilladelse bringes et 

eksempel: 

Ha’ altid humøret med på din vej 

så kan det ej - gå helt galt for dig.  

Lad smil bli’ dit kendetegn min ven 

så åbner du ofte en dør på klem. 

Herefter satte vi os til et overdådigt smørrebrødsbord, ganen blev 
fugtet med herlig rødvin og snakken gik, kun afbrudt et kort øjeblik af 
kaffekopperne, der blev sendt rundt. Vi sluttede aftenen af med en 

sang. Tak til Verner for en dejlig aften. 

Jytte W.  
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Gruppe 5 - Møde hos Jørgen 

Vi mødtes hos Jørgen til nytårsmøde og starter med det praktiske. 

Vi sætter os derefter til bords og får den mest vidunderlige kinesiske 
fondue med alle mulige specialiteter. Der er ingen af os, der har fået 
det før, og vi er meget begejstrede.  

Da alle er mætte skal Jørgen fortælle om Shanghai. Jørgen har været 
der mange gange og viste os videoer om byen. Det var meget 
interessant. Byen har udviklet sig meget de sidste år og der næsten 
intet tilbage af de gamle huse. Der er bygget mange højhuse, hvor de 
gamle huse lå for at få plads til folk. Shanghai begyndte som en lille 
fiskerby, men efter at englænderne i slutningen af den første 
opiumskrig i 1842 besatte Shanghai, blev der oprettet et selvstyrende 
område forbeholdt udlændinge. Det eksisterede frem til 1930`erne og 
var med til at gøre byen til verdens store, finansielle centre på den tid. 

Efter kommunisterne kom til magten i 1949, ophørte fremmede 
investeringer i byen, og den blev kraftigt beskattet. Da der i 1992 blev 
indført markedsøkonomiske reformer og sænkning af skatterne i 
Shanghai, overhalede byen hurtigt andre byer. 

Det var virkelig interessant at høre, og vi havde en god aften. 

Næste gang mødes vi hos Svend og Ruth kl. 18.00 15.02.11. 

Lone 
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Gruppe 6 - Gruppemøde 19. januar 2011 

Vi mødtes hos Bente som startede med at fortælle om Columbus 1451-
1506. Christoffer Columbus var født og opvokset i Genova. Hans far 
var en velstående væver og købmand, så Columbus fik både boglig og 

praktisk uddannelse. 

I 1470-79 foretog han en række handelsekspeditioner for familien og 
som agent for andre købmænd, hvorved han erhvervede kendskab til 

andre farvande og havne. 

I 1479 slog han sig ned i Lissabon, og giftede sig 
med Filipa, som var af fornem slægt, og med gode 
forbindelser til hoffet. Han fik således adgang til den 
handel på Afrika, som Portugal forbeholdt sine egne 
borgere. For den portugisiske krone var det et mål at 
finde en søvej til Asien syd om Afrika og Columbus 

mente der var en lettere vej til Asien, og forelagde 

sin plan for den portugisiske konge, der dog foretrak søvejen til Asien 

syd om Afrika. 

Fra 1485 flyttede Columbus sine forretninger til Spanien, og forelagde 
sin plan for det spanske regentpar. De brugte ham som købmand, men 
støttede ikke hans plan, da afstanden var for stor, og derfor ikke kunne 

gennemføres. 

I 1492 tillod regentparret rejsen som et eksperiment, og med en god 
belønning til Columbus, hvis det lykkedes. Han fandt ikke Indien, men 
i stedet Amerika. Den 12. oktober gik han i land på San Salvador og 

den 28.oktober opdagede han Cuba. 

Columbus havde altid sagt, at han ønskede at udbrede kristendommen, 
og mod slutningen af hans liv blev han mere religiøs. Han indgav en 
fordring til den spanske trone på 10 pct. af alle indtægter fra de nye 

lande. Kongen mente ikke at skylde ham noget. 

Columbus døde som en bitter mand, og blev begravet i Valladolid, 

blev flyttet flere gange men endte til sidst i Sevilla. 

Efter dette foredrag gik vi til lækkert kaffebord med lune retter. 

Tak til Bente for en god aften. 

Lilli
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Oversigt over kommende arrangementer:

Lør. 05. feb. Forårsfest 
Tirs. 01. marts DistriktsGildehal 
Tirs. 08. marts Gildeting 
Søn. 13. marts Loppemarked  
Lør. 19. marts I-dag i Roskilde 
Lør. 09. april Sct. GeorgsGildehal 
Søn. 01. maj Ulveløb 
Tirs. 10. maj Gilderådsmøde 

Tre nye mailadresser: 

Inger Nielsen: imn@hotmail.dk 
 

Sine Johnson: pil@brnet.dk 
 

Jytte Wichmann: jyttew@hotmail.dk

Materiale til Marts-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i marts.-nummeret skrives venligst af gruppe 6

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og  
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 
Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej 303

1 
2610 Rødovre 36 70 42 26 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 36 41 26 51


