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Hvornår er der dejligst i Danmark ?
Det er der mange meninger om, for hver årstid har jo sin 
charme. Er det vinteren med frostklare dage og nyfalden 
sne - eller foråret, hvor alt spirer og gror og skoven 
bliver lysegrøn?  Er det sommeren med høj sol og haven 
fuld af blomster, eller en kølig efterårsdag med blæst, 
drivende skyer og træer i gyldne farver ? 

Fortsætter …

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat 

Hvornår er der dejligst i Danmark ? 

Poul og jeg har lige været på en 1200 km efterårstur rundt i Danmark. Målet 
var Skagen. Vi startede med en lille afstikker på Fyn. Gennem Svanninge-
bakker til Millinge. Det meste af vejen til Skagen, kørte vi på motorvej, det 
var ganske flot med vidt udsyn og nypløjede marker. Det sidste stykke mod 
Grenen har en helt speciel natur, med lyng og græsklædte tuer og smukke 
bakker. 

Vi havde bestilt tre overnatninger på Clausens Hotel, og det er værd at 
anbefale. Gode værelser, fin mad og en fantastisk betjening.  

Sandormen kørte heldigvis endnu, 
så vi var ude, hvor vandene mødes. 

Det var et storslået syn. Solen 
skinnede og det stormede gevaldigt, 
så havet var virkelig i oprør. 

Frokost på Skagens Bryghus med 
Øl-Smagning. 

Om eftermiddagen besøgte vi Skagens Museum og travede rundt i byen. 
Næste dag kørte vi til Skiveren, og gik en tur ved havet. Udendørs frokost i 
en fiskerestaurant på havnen i Skagen i strålende sol. Hvor var vi dog 
heldige.  

På hjemturen kørte vi ned langs 
østkysten og sejlede med den lille 
færge fra Hals til Egense. Videre ned 
til Hadsund og syd om Mariager 
Fjord, hvilket også er en utrolig flot 
tur. Overnatning i Hobro.  

Derefter gik turen til Sejs ved 
Silkeborg, hvor min bror bor, med 
udsigt over søen. 

Dagen efter kørte vi hjem. Fyldt op af gode oplevelser og smukke syns-
indtryk.  

Efteråret er bestemt heller ikke at kimse af. 

Sine 
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LoppeMarkedsNyt

En 50-års-fødselar 

Jesper Andreasen, der er direktør for 
og 3. generation i Rødovre Centrum, 
er fyldt 50 år, hvortil Helge og Kurt 
mødte op med en gave. En DVD med 
titlen "Bjørnejagt i Sverige" da 
Jespers fritidsinteresse er jagt, også på 
storvildt. 
  
Nedenfor ses takkekortet fra Jesper  
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1. søndag i Advent 
Kære Gildebrødre  - så fejrer vi igen, at vi begynder på et nyt kirkeår. I 

år er det søndag den 27. november.  

Vi har valgt at deltage i Rødovre 
Kirkes gudstjeneste, hvor der er 

højmesse kl. 10.30. 

Der er vi hjertelig velkommen og så er 
det så dejligt tæt på Rødovregård. Efter 
gudstjenesten er der mulighed for at gå 
en lille tur på kirkegården eller rundt 

om engen. 

Herefter indtager vi stuehuset 
på Rødovregård, hvor vi ca. 
kl. 12.15 samles til julestue, 
hvor vi spiser vores medbragte 
mad og hygger os sammen 

nogle timer.  

Husk en julegave til ca. 20 kr.  

Der vil blive serveret en øl/ 
vand og snaps + kaffe og en 

julebolle. 

Alt dette for kun 35 kr. 

Tilmelding gruppevis til Inger Nielsen 44 94 43 14 

senest mandag den 21/11. 

I gruppe 1 glæder vi os til at se jer alle  

Hvad årstal står der her, og hvad skete ??? 
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Mix-Møde, Gruppe A 

Vi mødtes seks veloplagte debattører, og snakken gik lystigt. Vi blev 
ikke enige, men kom langt omkring. Til slut kunne vi enes om et kort 

konklusionsreferat, der lyder som følger:  

Vi er ikke sikre på at klimaforandringerne  

udelukkende er menneskeskabte. 

Ser vi på iskerneprøverne fra Grønland, kan vi se, at der har været 
ændringer i temperaturen over hele jorden hele tiden. Her har det jo 
både været varmere og meget koldere. Så vores nemmeste bud på 

forbedringer er. 

Plant masser af træer!!!! 
Bodil 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

På DMI’s hjemmeside kan man finde 

mange spændende ting bl.a. noget om  

Istider og klimaændringe 
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Mix-møde, Gruppe B - 18.10.2011 hos Arne og Else

Gruppen bestående af Helge, Mette, Lone, Sine, Else, Arne og 
undertegnede var mødt) til diskussion af et enormt vanskeligt emne. 

Klimaændringer!  Vi havde desværre fået afbud fra Verner.

Jeg kan roligt sige, at vi kom meget langt omkring. Lige fra om 
klimaændringerne ikke var ganske naturlige, som et led i naturens 
skiftende istider og varmetider her på jorden til, om det var et kulturelt 
/opdragelses spørgsmål om hunde-luftere ville samle op efter sig selv 
og deres hunde.  Det er jo egentlig ret almindeligt for den slags 
diskussioner. Tænk bare på når verdens ledende politikere diskuterer 
samme emne. Udgangspunktet er ofte: Hvorfor skal jeg gøre noget, når 

nu ingen andre gør noget? 

En slags konklusion på vor diskussion kunne være, at hvis vi bare hele 
tiden tænkte over, hvad det var vi gjorde og ikke gjorde. Hvad vi 
forbrugte eller ikke forbrugte. Om det var nødvendigt eller ikke 
nødvendigt - bæreposer i supermarkedet/stofposer, køre i bil/cykle, 

spise mere eller mindre kød, investere i solenergi/fyre med olie mm. 

Jeg tror ikke, at vi kom med alle svar på mulige problemer og 
løsninger, men til gengæld føler jeg, at vi fik sat nogle tanker i gang, 
som måske kan hjælpe en lille smule på den menneskeskabte del af 

den globale opvarmning. 

Til gengæld for de måske manglende svar, havde vi en rigtig hyggelig 
aften sammen med andre gruppemedlemmer end dem vi ”plejer” at 
diskutere med. Aftenen blev naturligvis endnu hyggeligere af at Else 
og Arnes veltilrettelagte aften med noget godt at spise og drikke 

inklusive den lækre æblekage. 

Vi siger tak til Else og Arne for en fin aften.         Nils 
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Mix-møde, Gruppe D
Mix-møde hos Birthe Anker. Mødet blev holdt Vallesnbæk, idet Birthe 

var ”hindesitter”. Finn havde meldt afbud. 

Vi var lidt omkring nogle af de nedenstående punkter, hvilket førte os 

vidt omkring, dog uden at vi fandt de vise sten. 

Det var en rar aften, hvor der også var debat om, hvad sker der i gildet. 

Birthe tak for en god aften, med mange frikadeller og kartofelsalat. 

Senere kaffe med æblekage ”ny høst”                          Tove 
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Gruppe 1 - Gruppe møde 22.09.2011 hos Sine

Hele gruppen deltog i sæsonens første møde - denne gang også med 

Ane, som den nye i gruppen. Vi sagde hjertelig velkommen. 

Sine (og Poul) havde dækket bord med lækkerier, som sluttede med 
den lækre trifli. Således godt rustede gik vi i gang med de praktiske 

ting omkring deltagelse i møder og planlægning af kirketuren. 

Vi drøftede vinterens emne. Det blev aftalt, at der ikke var et 
gennemgående tema, men at vi enkeltvis skulle fremlægge et emne, 
som vi selv fandt spændende, og som kunne interessere gruppens 

øvrige medlemmer.  

Bodil havde været til landsgildemøde. Vi fik et referat af et godt 
landsmøde. Sine viste en anderledes video om depression. Den gav 

anledning til drøftelse af vejen ud af depression. 

Vi siger tak til Sine for en hyggelig aften. 

Nils

Aktivitetslauget meddeler:

at vi uden "skrammer" har gennemført det 49. loppemarked i Centret. 

Alt gik perfekt til glæde for både stadeholdere og publikum. 

Der var trængsel i gangene, ca. 12.000 købere blev registreret. Jeg 
kunne have solgt mange flere stader, end dem, vi havde til rådighed. 
Jeg har indtryk af, at stadeholderne nærmest føler det, som om de har 

vundet i lotterier, hvis de får tildelt en plads. 

Resultatet af salget i eget stade blev fornemt, nemlig kr. 7.125,50. Jeg 
har endnu ikke gjort det endelige resultat af markedet op, idet der 
stadig mangler et par regninger, men det bliver antagelig som det 

plejer, nemlig ca. kr. 49.000. 

Vi kender endnu ikke datoen for det næste loppemarked, som bliver nr. 
50. Hvordan vi ekstarordinært skal fejre det, vil vi tale om i 

Aktivitetslauget.     Jytte

Måske lagkage til alle besøgende    13.000 stykker lagkage ?? 
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Gruppe 2: Gruppemøde d. 27.09.2011 hos Ulla og Kurt

Vi mødtes hos Ulla og Kurt kl. 1800, alle i gruppen var mødt. Vi gik 
straks i gang med at få noget at spise. Det var en generalprøve på 
menuen til gildehallen den 4. oktober, som vi står for. Vi blev enige 
om, at denne menu var det helt rigtige. Efter spisningen planlagde vi 

gildehallen i detaljer, og fordelte arbejdet blandt os. 

Da det var færdigt, gik Kurt i gang med det første indlæg i sæsonens 
emne, som er: ”Danske videnskabsmænd” Han havde valgt at fortælle 
om H. C. Ørsted, som var født den 14/8 1777 i Rudkøbing, døde den 9/ 

3 1851 i København, og blev begravet på Assistens Kirkegård. 

Ørsteds vigtigste opdagelser:  

Opdagede Elektromagnetismen 
i 1820, da han iagttog en kom-
pasnål, der gav udslag under en 

strømførende ledning. 

 Opdagede en metode til ren-
fremstilling af grundstoffet alu-

minium i 1824. 

Hvis man ønsker at vide mere 
om Ørsted, findes der en masse 
oplysninger på GOOGLE, 

wikipedia. 

Indførte mange danske ord indenfor 
naturvidenskaben i stedet for latin, 
f.eks. brint (vandstof), ilt (surstof), 
Gnidning (friktion), rumfang 
(volumen), vægtfylde (specifik 

vægt). 

Efter indlægget sad vi og talte om 

forskellige ting et par timers tid. 

Tak til Ulla og Kurt for et godt 

gruppemøde.  

Jytte 
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Kulturlauget - på tur i Rødovre 

27. sept. havde Kulturlauget igen arrangeret tur. Vi mødtes ved 
Rødovre skole, som er den ældste skole i kommunen, bygget i 1891. 
Den bestod af bolig til læreren og en skolestue. I skolegården står eller 
rettere stod den kendte statue af Anne Marie Carl Nielsen "Drengs 
drøm - mands dåd". Den fløjtespillende dreng stjålet, men senere 

fundet på en losseplads på Fyn. Måske kan den reddes. 

Turen gik videre forbi Rødovre kirke. 
Den første kirke blev bygget i 1200-
tallet, ødelagt af svenskerne i 1664. 
Fr.d.3. og hans dronning Sofie ydede 
store beløb til genopbygning. Først 
omkr. 1900 fik kirken både tårn og 
våbenhus. I 1957 købtes nyt orgel, og 

der blev opført en tilbygning. 

Ved dette arbejde fandt man fundamenter af den tidligere gotiske kirke 

og en endnu tidligere romansk kirke. 

Fra kirken gik vi ud på "byggepladsen". Kommunen er i gang med 
"Projekt Rødovre Landsby". Området mellem Rødovregård og 
Rødovre Skole skal genskabes "som i gamle dage". Arkæologer har 
undersøgt, om der skulle være noget af interesse i jorden inden der 

bliver brolagt og plantet træer.  

Turen gik nu videre til Heerups museum, hvor der var en spændende 

udstilling af Heerups datter og videre til Rødovregård.  

Denne gård som er en af de ældste 
gårde i Rødovre har været i den 
samme slægts eje i 200 år. I 1977 
købte kommunen gården og efter 
et stort renoveringsarbejde blev 
den indrettet til medborgerhus 
med mange faciliteter - det har 
Vestvoldgildet jo i mange år haft 

gavn og glæde af. 

Den spændende eftermiddag sluttede i stuehuset med kaffe og kringle. 

Karen 
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Gildehal den 4. oktober 2011, referat

Vi i gruppe 2 mødtes på Rødovregård kl. 16 for at rigge til, lave mad, 

dække bord m.v. 

Kl. 18 var de øvrige gæster mødt til forhal, hvor der blev budt på en 

velkomstdrink, mousserende hvidvin.  

Gildemesteren Bodil bød velkommen, og første punkt på dagsordenen 
var optagelse af en ny gildebroder, Jens Foghmar, som har deltaget i 

gruppe 2s møder et lille års tid. 

Efter optagelsen holdt Else 5 minutters Sct. Georg.

I Gildemestertalen fortalte Bodil om Landsgildetinget i Aarhus, som 
hun havde været med til. Hun fortalte, at tinget var foregået i en rolig 
og sober atmosfære, i modsætning til tinget for 2 år siden i Ålborg, 
som ikke var så fredelig, der var faldet mange hårde ord, så hun syntes 

det havde været en vældig god oplevelse denne gang.

I efterhallen serverede vi en tre retters menu: Forret: tunmousse, 
Hovedret: skinke med, små kartofler, kogte gulerødder og grøn salat 
samt bearnaise sauce. Dessert: Chokoladetærter. Derefter blev der 
givet kaffe/te med linser. Medens vi drak kaffe, blev der holdt et par 

konkurrencer, quizzes med små præmier til vinderne.

Kl. ca. 22 takkede Bodil for aftenen og udtalte stor ros til gruppe 2 for 
et godt arrangement, hvorefter vi dannede broderkæde og sang ”Vi er 

danske Spejdere” 

Peter, gruppe 2 
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FellowshipFellowshipFellowshipFellowship----dag 2011dag 2011dag 2011dag 2011
Hvor Trine Lætgaard Hansen på en engageret, spændende og levende 
måde fortalte om den netop overståede Verdens Jamboree i Sverige. 

Et fyldigt referat kommer senere. 
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Måske en Krønike - ???  -  forslag fra Arne

Ang. den måske kommende krønike ved Gildets 50 års jubilæum, vil 
jeg venligst komme med et forslag: På en halvtredsårsdag ser man 
gerne tilbage, og tænker på årene, der er gået. Når årene igen er løbet 
fremad, vil den tids gildebrødre sikkert have glæde af at kunne læse 
om gildebrødrene i 2013. Og hvor godt kender vi vore Gildebrødre, - 
derfor går forslaget ud på, at hver Gildebroder bedes fortælle ganske 
kort om sit liv, og helst med isatte fotos. Jeg fortæller her min egen 
korte historie, lige for at fortælle, hvordan den evt. kunne se ud. Dette 
var blot min idé, jeg håber at der kommer flere fra vore gildebrødre i 
Vestvoldgildet. 
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Arne Madsen 
ønsker Vestvoldgildet til lykke med  
50 års jubilæet.  

Jeg er født i 1936, længe før 
Gildet kom til verden. Mine 
forældre købte i 1932 et 
lille landbrug i Sigerslev-
øster, der var stråtækte tage, 
og bare 12 tdr. land. Da 
jorden var ryddet for kvik-
græs, blev der efterhånden 
avlet masser af jordbær, sol-
bær, agurker, hindbær og  

tidlige kartofler, foruden var der også kornmarker og køer og grise, m. m. 
Læggekartoflerne blev sat til spiring i grisestalden, og de tidlige kartofler 
blev godt betalt. I 1952 kom jeg i lære i Strø Sogns Brugsforening ved Frede-
rikssund, - den er for længst nedlagt.  

Efter min soldatertid blev jeg ansat på FDBs lager i Njalsgade.  

Det flyttede senere til Albertslund. Her var jeg på kontoret til jeg blev 64 år. 

Den 23. april 1991 blev jeg, samtidig med Else, optaget i Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark, i Vestvoldgildet ved Gildemester Ib Møller. Jeg havde 
ikke haft tilknytning til spejderbevægelsen, men Else havde været spejder i 
pigeårene. Da vore egne børn blev større, blev de også spejdere og Else blev 
spejderleder for de grønne KFUM spejdere.                      Arne
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Tors. 03. nov. Novembermøde 

Søn.  27. nov. Kirketur 

xxx. xx. dec. Fredslys 

Lør. 07. jan.  Nytårsgildehal 

Lør 11. feb. Forårsfest 

Tirs 06. marts Gildeting 

Lør. 17. marts I-dag 

Dato endnu ikke fastsat for loppemarked 

Søn. 06. maj Ulveløb 

Annette Bredekjær  
har fået ny mail adresse:  

skrappe@broendbybredbaand.dk. 
  

Materiale til Dec-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Dec-nummeret skrives venligst af gruppe 2

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
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2610 Rødovre 36 70 42 26 
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