
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

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

Bundrude 19,5 cm 

49. årgang  1. Sept 
Nr. 7-9  2011 

Vi elsker vort land 

Farvel, adjø, bon voyge, adios, og hej hej. 
Giffen gaffen guffen - det var den sommer, ned i 
skuffen. Men som altid har det været en skøn 
sommer, regn, blæst, sol, varme, skybrud, torden, 
alt hvad der hører en dansk sommer til, og 
frodighed over alt,  

DU DANSKE SOMMER JEG ELSKER DIG. 

Men ak, nu kommer hverdagen, og et nyt gildeår 
står for døren, hvor vi skal så, og høste i gildet og 
i grupperne, og ud fra hvad vi sår, skal vi høste til 
glæde for os alle, vi skal glædes over den frihed, 
lighed og det fællesskab vi har bl.a. i gildet, men 
husk, vi skal også kæmpe for vore værdier, og 
idealer.  

Fortsætter næste side 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Fortsat leder fra forsiden: 

Vi skal glædes over det samvær vi har bygget op gennem tiderne. 
Tænk hvor mange mennesker der er ensomme, så husk vi skal yde for 
at nyde. Skøn på at du og jeg bor i et smørhul, hvad er vores problemer 
i forhold til andres? Vi har mad på bordet hverdag, tag over hovedet, 
sundhedsvæsenet fungerer, de offentlige ting kører næsten optimalt. 
Hvad kan Du og jeg forlange mere? Tænk over det. Du har familie, 
venner, naboer, gode bekendte, og et gilde og en gruppe, hvor Du 
mærker sammenholdet. 

Du og jeg er heldige, glem ikke det, og værn om det. 

Godt gildeår ønskes Dig. Jørgen 

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

HUSK 

Fellowship-day 2011 

Lørdag  29. okt.,      kl. 12.00 til ca. 15.30 

Rødovregård 

Traktement  kr. 75,00 

Emnet i år er: Verdensjamboree i Sverige 2011

Planlægning-opbygning og afvikling 

Reserver dagen i din kalender 

Tilmelding til din GIM 

Mere info i oktoberbladet 

                                                          DIS/ Helge 

http://www.worldscoutjamboree.se/category/media/photos/
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FødselsdagsFesten  -  mandag 5. sept.

Det er jo som bekendt for en hver – en årlig 
tilbagevendende begivenhed at man bliver  - år 

for år - et år ældre. 

Så i anledning af Vestvoldgildets 48 års fødsels-
dag d. 5. sept., har vi hermed fornøjelsen at 
indbyde jer til vores fødselsdagsfest, som vi også 
i år vil fejre med vores gæster, fordi vi godt kan 
lide at feste, når der er en anledning. - det siges 
med rette ude i byen - at et liv uden fester er som 

en landevej uden kroer.  

Vi vil også i år 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.    Pris: Alt dette for kun 40,00 kr. 

Tilmelding: Gruppevis senest fredag den 2. 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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TurLauget - inviterer igen

Tirsdag d. 27. sept. mødes vi kl. 14 i porten til Rødovre Skole lige 

overfor Rødovre Kirke. 

Vi skal høre og se noget om det gamle Rødovre og projektet til ”Den 

gamle Landsby” 

Bagefter besøger vi Heerups Museum, og slutter af med en god kop 

kaffe i Havestuen på Rødovregaard. 

Tilmelding inden 23. sept. til Verner  36 75 10 11  /  40 25 99 88 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag 

Den næste tur bliver 9. nov. 2011. 

Hilsen KulturLauget 

Vi hilser på: 
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Gruppe 4 - Frihedsmuseet 

Torsdag d. 26. maj var der bytur til Frihedsmuseet. Hele gruppe 4 var 

mødt op. Det var en strålende dag, men ret blæsende. 

Frihedsmuseet skildrer besæt-
telsestiden 1940-45 med hoved-
vægt lagt på modstandsbevæ-

gelsens opståen og udvikling. 

Da vi kommer fra forskellige 
steder i landet, har krigens 
oplevelse været meget forskellig 
og aldersmæssigt har det også 

haft betydning. 

Efter en times tid gik vi udenfor, hvor Verner havde bestilt bord. Kaffe 
med kringle blev serveret, og vi nød at sidde i solen i læ for vinden, 
drak kaffe og fik en rigtig hyggesnak om gildet og andre mange andre 

emner. 

TAK til Verne og Finn            Tove 
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Gruppe 5 
holdt deres sidste møde på 
traktørstedet Engtoftegaard i 
Brøndbyskoven. Vi fik dagens 
middag som var en dejlig fiskeret 
og hyggede os og talte om 

sæsonen, der var slut nu. 

Vi glædede os alle til sommeren som skulle komme. 

Efter middagen gik vi en tur i skoven og bagefter tog vi hjem til Ruth 

og Svend og fik kaffe og kage. Det var rigtig hyggeligt. 

Vi fik forelagt næste sæsons plan og vores emne, som vi blev enige om 

skulle være ynglingsemnet. 

Til slut ønskede vi hinanden god sommer og på gensyn. 

Lone 

Sommerafslutning i Gruppe 6 
Da datoen blev ændret til den 15. juni, kunne alle komme. Vi mødtes 
hos Birthe Sander i fint sommervejr. Vi startede med et glas på 

terrassen og fik klaret informationer og aftaler. 

Så var det grill-tid. Preben var 
grillmester og tilberedte de 
forskellige slags kød på bedste 
vis. Vi nød måltidet med en hel 
del tilbehør, bl.a. kartofler og en 
flot salat og dertil vine. Der var 
jordbær til dessert. Snakken gik 
livligt, og det var en lang og 
hyggelig aften, der sluttede med 

kaffe og kage. 

Tak til Birthe for et fint traktement. 

Vibeke 
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22. nd World Scout 
Jamboree  

Sweden 2011
besøgt af Roskilde-Hedebo Distrikt

Solen var atter fremme, da der var afgang for busturen til jamboreen 
med ca. 50 glade gildemennesker primært fra distriktet, men også fra 
resten af Danmark. Lige fra starten var der tegn på en meget 
velfungerende event. En shuttlebus satte os af ved Portalen til lejren.  

Ved siden af stod tivoliet, et kæmpe stort pionerarbejde. 

Vi blev hilst fra alle sider med en ”HEJ”, og alle var opsat på at 
snakke. Oplevelser på lejren gav et tydeligt indtryk af, at 

spejderbevægelsen er kommet godt ind i det andet millennium hvor 
mange af de globale emner, såsom energi-/ressourcebesparelse og 
internationalt samarbejde /forståelse var blevet oversat til praktiske 
gøremål på lejren. F.eks. deltog alle i affaldssortering, og der var langt 
imellem smidt affald. Deltagere fra Australien og Uganda havde sparet 
energi ved at cykle (næsten) hele vejen til Sverige. Religionerne havde 

også deres udstillingsområde.  

Spændende var det at få lov til at vælge mellem mad fra alle 
verdensdele: crepes fra Frankrig, øl (alkoholfrit) fra Tjekkiet, brune 

bønner fra UK, og der var også en velbesøgt pølsevogn fra Danmark. 

Derefter en vandretur langs flag-
alleen, hvor der vajede flag fra alle 
de 150 deltagende nationer, og så 
var vi i midten af for tiden Skånes 3. 

største by.  

Vartegnet ”Tårnet” hævede sig højt 
over os. Der var en pragtfuld udsigt 
fra toppen af det.  Se også fra dette 

link: 
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Tyskerne havde opbygget en lejr af sorte telte efter mongolsk stil 
(jurter) med et stort fællestelt, hvorfra der var adgang til de omkring-
liggende patruljejurter. Som sædvanlig var der meget aktivitet på 
byttemarkedet med swopping.  

Det var også spændende at få lejlighed 
at møde gildemennesker fra andre 
lande. 

De danske spejdere reklamerede 
kraftigt for næste års national 
jamboree den 21.-29. juli i Holstebro: 
Spejdernes Lejr 2012.   

Se nærmere på  
http://2012.spejderne.dk/

Helhedsindtrykket var en meget 
velfungerende lejr med en masse glade 
unge spejdere, der havde det rigtig 
godt sammen.   

Søren Overgård og Frank Ward 

2. Roskilde     
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Billeder fra busturen til Jamboreen 

http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/

Se søjle til venstre og klik på Foto 
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Distriktets Friluftsgildehal  
i Hedeland  
7. juni 2011 

”Du danske sommer jeg elsker dig, 

skønt du så ofte har sveget mig” 

kunne arrangerende gilde Greve-Solrød sagtens synge på dagen til vor 
friluftsgildehal i Hedeland. Da de ankom, regnede det, men heldigvis 
har vi indendørs muligheder, og her var der dækket op med den 

traditionelle ret:. 

Forloren skildpadde  

med æg og sherry

Til vor store overraskelse er det nu ikke tilladt at brænde bål på 
bålpladsen foran Naturhytten, vi kender ikke begrundelsen, men det er 
sandsynligvis grundet brandfare. Derfor havde arrangerende gilde, da 
regnen stilnede af, tændt et bål på en lille bålplads beliggende lidt 
længere væk fra hytten, blot var græsset her højt og vådt, så det var 

svært at komme tørskoet derhen.  

Midt i alt dette var der dog det lyspunkt, at vi på den anden side af 
hytten så i fulde drag kunne nyde udsigten til den lille sø samt de grøn 
beklædte bakker fra husets terrasse. Et flot stykke landskab i  
Hedelands området, der nu har så mange år på bagen, at området har 

vokset sig dejlig frodigt. 

Efter ”skildpadden” blev gildehallen sat op også indendørs, da vejret 
stadig var lidt luren om end blevet helt fint. Temperaturen var 
behagelig høj og alle nød imedens ventetiden på terrassen med den 

flotte udsigt. 

Gildemestertalen omhandlede et emne med tekst skrevet af en student 
Halfdan Reschat med titel ”Det selvdefinerende danske individ” efter 

Anna Lebaks tekst ” Danskerne og værdierne.” 
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5 min,s Sct.Georg blev afholdt af Mogens Tangaa, der til trods for, 
som han nævnte, havde slået hovedet under en motions cykeltur i 
skoven, kunne holde 5min,s Sct. Georg uden manuskript.  Han fortalte 
på sin egen lune måde om sig selv, at han levede af at tegne huse. 
Mogens kom derefter ind på flere nyopførte interessante bygninger i 
København, der var værd at lægge mærke til, her Fisketorvet med den 
smukke udsigt til havnen, det nye Operahus, Skuespilhuset, den nye 

DR by med flere. 

Mogens sluttede af med at nævne, at han ikke selv havde været med til 
at bygge så store bygningsværker og via sin arkitektoniske uddannelse 
for mange år siden var uddannet på en noget anden måde end de unge 
arkitekter bliver i dag. Mogens blev opfordret til at guide en tur rundt i 

København til de seværdige huse.  

Efter gildehallen og nok en tur på den udsigtsskønne terrasse var der 
blevet dækket til kaffe. Vi sang spejdersange og danske sange fra vor 
røde sangbog og snakken gik livligt ved bordene. Ved mit bord var vi 
enige om, at gildemestertalen helt sikkert kunne give grobund for 

nogle gode diskussioner. 

Vi sluttede af med at danne 
broderkæde ved den før 

omtaltebålplads.  

Nok en dejlig aften i distriktsregi.    

Margit Fohlmann DGK                    
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P.S. OBS: 
Der er et problem ved afviklingen af distriktet arrangementer det 

gælder både vore distriktsgildehaller, Fellowship-day og I-dagen.  

Vi har for nuværende betaling ved ankomsten til vore arrangementer. 

Måske kommer vi, til at bede gildebrødrene om at betale ved til-
melding fremover, for ofte glemmer man at melde fra.  

I de tilfælde kan det arrangerende gilde have det vanskeligt ved at få 
økonomien til at hænge sammen.  

Ligeledes er der også et problem med, at nogle ikke tænker over, at det 

også kan være et problem at komme uden tilmelding. 

I begge tilfælde, især når det drejer sig om køb af f.eks. smørrebrød, 

ja, i grunden hvad som helst, kan det arrangerende gilde stå i en slem 

kattepine med for lidt mad til de uanmeldte deltagere eller for lidt 

penge i kassen til udgifterne, hvis mange udlader at komme i sidste 

øjeblik uden at have meldt fra. 

Da et distrikt består af så mange gilder og derfor er så spredt, er det 
sværere at styre end i egne gilder. 

Derfor en opfordring til alle --- meld fra i tide ved at kontakte 
arrangerende gilde, jeres GIM eller GU afhængig af hvem, der er 

arrangerende, og hvis I får lejlighed til at deltage i sidste øjeblik ring 

og hør, om det er OK.

Diskuter det i gilderne, hvordan I bedst gør det og tag problemet 

(udfordringen) op.     

p.v.a. distriktsgildeledelsen Margit Fohlmann, DGK 
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http://dinby.dk/albertslund/broendby-spejdere-hoejt-mod-nord
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Oversigt over kommende arrangementer:

Man.  05. sept. Gildefødselsdag 

Tirs.  04. okt.  Oktobergildehal 
Søn.  09. okt. Loppemarked 
Tirs. 18. okt. Mixmøde 
Lør. 29. okt. Fellowship-day 

Tors. 03. nov. Novembermøde 
Søn.  27. nov. Kirketur 

xxx. xx. dec. Fredslys 

Lør. 07. jan.  Nytårsgildehal 

Annette Bredekjær  
har fået ny mail adresse:  

skrappe@broendbybredbaand.dk. 
  

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 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.: Birthe Sander Grønnemarksvej 19 2605 Brøndby 43 96 69 80 

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 22 75 14 35


