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Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  
 
Tekst indrykket  
venstre/højre 1 cm. 
lederen 12 pkt. 
 
Bundrude 19,5 cm 
 

 
50. årgang  1. Maj 
Nr. 5  2012 

 

 
Foråret kom - og bøgen sprang ud 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



 

Mærkedage 

 

 

Margit Jensen  
havde 25 års jubilæum d. 23. april 2012 

Margit bringer her en stor TAK.  

Det blev en dejlig aften til Sct.GeorgsGildeHallen 
d. 14. april, hvor jeg kunne fejre mit 25 års 
jubilæum - TAK for blomster - flasker - chokolade 
mm. 

Margit 

 

 

 

TAK 

Hjertelig tak for alle hilsener og gaver på min  

80- års fødselsdag. 

Venlig gildehilsen    Jytte 

 

 

 

Svends bisættelse 

En stor og hjertelig tak til alle der deltog ved 
Svends bisættelse, tak for alle de smukke 
blomster og tak for de smukke ord om Svend. 

Ruth 

 

 

 

 

25 års jubilæum 

Jytte og Bjarne Wichmann  

har 25 års jubilæum d. 28. maj 2012 

 

Han modtog en opfordring om at testamentere sine midler til 
SorøAkademi. Holberg støttede ideen om Akademiet. Aftalen om 
gaven til Akademiet var, at Holberg opnåede skattefrihed af ind-
tægterne på jorderne, så hans formue, der skulle tilfalde akademiet, 
voksede. Han opnåede derfor titel af baron. Måske har det pirret 
Holbergs forfængelighed at være blevet adelig. Titlen var tegn på, at 
han havde samlet sig megen ejendom, og at han fik en række pligter og 
rettigheder i økonomisk og juridisk henseende. 

Holbergs sarkofag står I Sorø Klosterkirke.  

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litter
atur/1700-1800/Ludvig_Holberg 

Ref.: Leo 

 

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

 

 

Min Historie    -    om Mette Hansen 

Kære Mette, TAK -  det var meget interessant at læse 
om dine barndomsår til din konfirmation.   

Det skal du have megen ros for, 
og så håber jeg, at vi efter-
følgende får lov til at høre 
mere. 

Også om dit Gildeliv i Vestvoldgildet, hvor du 
trods din ret høje alder, du er lige blevet 94 år, 
stadig er meget aktiv.  

Til forårsfesterne gør du, hvad du kan, for at 
være med i morskaben. På billedet fra 2009-
forårsfesten er det Mette, vi ser klædt ud som 
heks - bare herligt. 

Venlig gildehilsen,  Arne PR 
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Gruppe 6 - Gruppemøde 16. april 

Vi havde møde hos Preben, alle var mødt undtagen Vibeke med afbud. 

Efter en snak om generelle ting, Tur i Naturen, og at det var vort sidste 

ordinære gruppemøde inden den store skilsmisse, fik Preben ordet 

Preben havde valgt lensbaron Ludvig Holberg som emne. 

Holberg er mest kendt for sit forfatterskab og ikke mindst ”Jeppe på 

bjerget”, ”Den politiske kandestøber” mf. Men han var meget andet 

end komedieforfatter. 

 

Holberg blev født i Bergen 1754 som den 

yngste af en børneflok på 12. Som ung rejste 

han meget i udlandet, England, Frankrig, 

Holland, Italien, hvor han læste og studerede. 

Han blev uddannet på Københavns univer-

sitet, hvor han i mange år var underviser.  

1717 blev han professor i metafysik, senere i 

latin og historie. 1735 blev han rektor for 

universitetet. 

Holberg tror på fornuftens guddommelige lys i vort indre, og for ham 

må det være undervisningens første mål, at eleverne lærer at bruge 

deres sanser og forstand – i stedet for nytteløs terpen af en lærebog. 

Dette var en ny moderne opfattelse af religionsspørgsmålet, og det 

kendetegner Holberg, der i højeste grad var oplysningens mand. 

Holberg var i øvrigt interesseret i fornuften, fordi han mente, at det var 

den, som bandt samfundet sammen. Desuden undrede det Holberg, at 

der kunne findes så meget ondskab i samtiden, når man jo blot kunne 

lade fornuften råde i stedet. 

 

Holberg havde en stor økonomisk sans. Han skrev, 

udgav og solgte en del bøger. På forskellig vis havde 

han gode indtægter og placerede midlerne i handels-

foretagener og fast ejendom. Han lånte penge til 

ejeren af Brorupgaard for senere at overtage gården. 

Da Holberg var ugift og barnløs og i slutningen af sit 

liv havde samlet en anselig formue, var han inter-

esseret i at sætte sig et eftermæle. 

Tur i Naturen  2012 

Lørdag 12. maj kl.  10.00 

Bussen afgår fra Rødovre Rådhus / ”Viften” teater 

Turen går til slottet  

Gisselfeld ved Haslev 

Vi får en rundvisning i parken og lidt historie om slottet og slutter i 

Paradehuset med drivhusvegetation og brugskunst. 

Efter besøget fortsætter vi med bussen til en KFUM spejderhytte, 

”Oxehytten” hvor vi indtager vor medbragte mad og drikkevarer. 

Vi i gruppe 6 vil servere kaffe og hjemmebagt kage.  

Et par lokale gildebrødre har meldt deres deltagelse i turen. 

Vi forventer at være tilbage i Rødovre ca. kl. 16.00 

Glæd jer til en god tur i forårshumør! 

Tilmelding gruppevis med navne til Helge senest 5. maj,  

Tlf. 43 45 70 76, eller på mail  ingeoghelge.andersen@gmail.com 

Pris ca. kr. 40 

 

 
Billede med Hyperlink 
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HISTORIEN - KORT FORTALT 

"Hvor Fensmark hæver sit Kirketelt  
med den røde top imod sky 
og smiler over til Gisselfeld  
og til Vester Egede By..." 

 

Sådan skriver den danske digter Christian Winther i digtet "En Ven". 

Det nuværende Gisselfeld blev grundlagt af Peder Oxe, der byggede borgen/ 

slottet fra 1547-1575. Peder Oxe var Rigshofmester (statsminister). Ejen-

dommen blev stærkt befæstet, hvilket var almindeligt efter grevens fejde i 

1534. Efter hans død overtog hans kone Mette Rosenkrantz til Vallø driften. 

Efter M.R.´s død i 1588 overtog Peder Oxe´s søsterdatter, Karen Banner, 

Gisselfeld. Hun giftede sig med Henrik Lykke til Overgaard og Lykke-

familien besad herefter Gisselfeld, indtil Kai Lykke i 1661 blev dømt på liv, 

ære og gods. Fra 1661 - 1670 var Gisselfeld under Kronen. Herefter blev 

Gisselfeld givet til Greve Hans Schack pga.. hans bedrifter under svenske-

krigene. 

Hans Schack´s efterkommere solgte Gisselfeld til Adam Levin Knuth i 1688. 

Familien besad Gisselfeld til 1699, hvorefter Christian Gyldenløve (søn af 

Christian den 5. og Sophie Amalie Moth) overtog godset. Hans efter-

kommere, som fik navnet Danneskiold-Samsøe har drevet godset frem til i 

dag iflg. testamente af 1701. Der har til dato været 12 grever/overdirektører 

af slægten.  

Igennem tiderne har Gisselfeld haft en fremtrædende position, og mange 

berømtheder har gæstet Gisselfeld. Det smukke herregårdslandskab har 

inspireret og tiltrukket kunstnere, og blandt disse kan nævnes Bache, 

Thorvaldsen, og H.C. Andersen. H.C. Andersen fik her ideén til "Historien 

om en and", som senere blev til "Den Grimme Ælling". Christian Winther´s 

"Hjortens Flugt" er bl.a. en hyldest til det smukke Gisselfeld.  

 
          Billede med Hyperlink 

Han tog patent på telegrafonen og den blev forløberen til bånd-

optageren.  1917 overtog Post- og Telegrafvæsenet Valdemar Poulsens 

og P. O. Pedersens forsøgsstation nær Bagsværd Sø, og den blev 

senere til den navnkundige Lyngby Radio.  ( Den har især Jytte været 

meget glad for, fordi den var i mange år hendes livsnerve for forbin-

delsen til mig, når jeg var på langfart) 

Den 'talende' metaltråd 

Mens man talte i mikrofonen, blev 

elektromagneten med jævn fart, ca. 1 

m/s, ført tæt hen over metaltråden. 

Hvis man derefter erstattede mikro-  

fonen med en høretelefon og førte elektromagneten hen over tråden 

med samme fart som før, så fik man gengivet den tale, der før var 

indtalt i mikrofonen! 

http://www.rostra.dk/louis/andreart/ValdemarPoulsen.html 

Vi sluttede mødet ca. kl. 23.15. Næste møde er sæson afslutnings hos 

Ulla  og Kurt den 29.05.                    Peter 

 

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

 

Gruppe 5 - Gruppemøde april 
Vi mødtes hos Jørgen og vi var ni da Bodil, Ulla og Kurt var med, så 

vi kunne planlægge Gildehal. Ruth var også med og det var rigtig 

dejligt. 

Jørgen havde lavet dejlig forloren skildpadde med frugt til dessert, så 

vi blev meget mætte alle sammen. 

Vi fik ordnet alle detaljerne omkring festen og fik det hele til at gå op. 

Mødedatoerne for næste sæson blev planlagt og emnet blev foreslået, 

som vi tænker over til næste møde. 

Vi fik også rørt stemmebåndene og sang, ”Det er i dag et vejr et 

solskinsvejr”. 

Næste møde er d. 15. maj hos ? kl. 18.00.                                      Lone 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 17.04 hos Peter 

Vi mødtes her hos Jytte og mig kl. 18 og kunne byde velkommen til et 
nyt gruppemedlem, Birthe Sander. Vi gik straks til bords -  menuen var 
forret: toast med krabbesalet, hovedret: Kreolergryde med ris, Dessert: 
frugtsalat. 

 

Efter spisningen gik vi i gang med at planlægge den 
nye sæson: fordelte møder og poster. Jytte fortsætter 
med at være gruppeleder. 

Næste punkt på dagsordenen var mit indlæg i vores 
faste emne: Danske opfindere m.v.. Jeg havde valgt 
at fortælle om Valdemar Poulsen.   

Han var født den 23.11 1869 i Gentofte, Dansk ingeniør og opfinder af 
buegeneratoren og telegrafonen. Han fik gennem sine opfindelser og 
kreative eksperimenter umådelig betydning for radioens udbredelse, 
båndoptagerens udvikling og Danmarks ledende position indenfor 
elektronik. 

Allerede i skolen lavede han forsøg med elektrostatiske apparater og 
induktionsapparater. Til gengæld var matematik ikke hans bedste fag. 
Som følge deraf valgte han at blive sproglig-historisk student og forlod 
Borgerdydsskolen med 1. karakter til studentereksamen. Han begyndte 
i 1890 på et medicinstudium, hvor han med stor interesse fulgte 
professor Julius Thomsens forelæsninger i kemi, så det endte med, at 
hans interesse for kemi og fysik vandt over medicinstudiet og han 
søgte ind på Polyteknisk Læreanstalt, men bestod ikke adgangsprøven 
i matematik. I Stedet kom han så i lære på maskinfabrikken Frich´s 
efterfølger i Aarhus frem til 1893, hvor han blev ansat som ingeniør-
assistent KTAS i den tekniske afdeling og inden længe blev han leder 
af telefonselskabets fejlafdeling. 

 

Telegrafonen. Under sine eksperimenter 
opdagede han, at hvis han førte en magnet  
rundt over en stålplade, så blev mønstret 
husket i pladen og kunne vises med jern-
filspåner. Videre eksperimenter afslørede, 
at han kunne gemme lyd som en 
magnetisk kode. 

Gildehal  -  14. april 

Hvert bord digtede et vers ud fra en given melodi 

 

Bord 1 

mel.  Jeg ved en lærkerede 

Nu er det Georgs aften 

og vi er samlet her. 

vi nyder alle saften 

og glæder os især, 

For det er næsten sommer 

og løvet springer ud. 

En dejlig tid nu kommer, 

naturen står for skud 

 

Bord 4 

mel.  Elverhøj 

 
Hej venner her i festligt lag, 

vi hygger os og drikker. 

Gid alle har det li’ som os, 

et vennelag så sikker  

 

Bord 2 

mel.  Åh Marie jeg vil hjem  

Gildebrødre vi hilser vort flag 

på denne Gildets store dag 

Efter dette flotte bord, 

giver vi Bodil det sidste ord. 

 

Bord 5 

mel.  Jeg en gård mig bygge vil 

Margit 25 år 

jamen dog hvor tiden går. 

Hun i dag har jubilæum 

og hun bor jo ej i Nærum 

Vi har fejret denne dag, 

og det var jo ingen sag. 

 

Bord 3 

mel. Fra Engeland til Scotland 

Vi sidder her og fniser 

nu har vi fået mad. 

Så venter vi på kaffen, 

med lidt fløde blir’ vi glad. 

Vi kommer hjemmefra 

til en Sct. Georgaften med tre 

smukke jubilar 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 13. marts - hos Else 

 

 

I Bohrs atommodel 
repræsentere banerne 
forskellige 
energiniveauer.  

Den inderste bane kaldes 
for grundtilstanden. 

 

 

 

HyperLink til billederne 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 13. marts - hos Else 

 

 

I Bohrs atommodel 
repræsentere banerne 
forskellige 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 17.04 hos Peter 
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HISTORIEN - KORT FORTALT 

"Hvor Fensmark hæver sit Kirketelt  
med den røde top imod sky 
og smiler over til Gisselfeld  
og til Vester Egede By..." 

 

Sådan skriver den danske digter Christian Winther i digtet "En Ven". 

Det nuværende Gisselfeld blev grundlagt af Peder Oxe, der byggede borgen/ 

slottet fra 1547-1575. Peder Oxe var Rigshofmester (statsminister). Ejen-

dommen blev stærkt befæstet, hvilket var almindeligt efter grevens fejde i 

1534. Efter hans død overtog hans kone Mette Rosenkrantz til Vallø driften. 

Efter M.R.´s død i 1588 overtog Peder Oxe´s søsterdatter, Karen Banner, 

Gisselfeld. Hun giftede sig med Henrik Lykke til Overgaard og Lykke-

familien besad herefter Gisselfeld, indtil Kai Lykke i 1661 blev dømt på liv, 

ære og gods. Fra 1661 - 1670 var Gisselfeld under Kronen. Herefter blev 

Gisselfeld givet til Greve Hans Schack pga.. hans bedrifter under svenske-

krigene. 

Hans Schack´s efterkommere solgte Gisselfeld til Adam Levin Knuth i 1688. 

Familien besad Gisselfeld til 1699, hvorefter Christian Gyldenløve (søn af 

Christian den 5. og Sophie Amalie Moth) overtog godset. Hans efter-

kommere, som fik navnet Danneskiold-Samsøe har drevet godset frem til i 

dag iflg. testamente af 1701. Der har til dato været 12 grever/overdirektører 

af slægten.  

Igennem tiderne har Gisselfeld haft en fremtrædende position, og mange 

berømtheder har gæstet Gisselfeld. Det smukke herregårdslandskab har 

inspireret og tiltrukket kunstnere, og blandt disse kan nævnes Bache, 

Thorvaldsen, og H.C. Andersen. H.C. Andersen fik her ideén til "Historien 

om en and", som senere blev til "Den Grimme Ælling". Christian Winther´s 

"Hjortens Flugt" er bl.a. en hyldest til det smukke Gisselfeld.  

 
          Billede med Hyperlink 

Han tog patent på telegrafonen og den blev forløberen til bånd-

optageren.  1917 overtog Post- og Telegrafvæsenet Valdemar Poulsens 

og P. O. Pedersens forsøgsstation nær Bagsværd Sø, og den blev 

senere til den navnkundige Lyngby Radio.  ( Den har især Jytte været 

meget glad for, fordi den var i mange år hendes livsnerve for forbin-

delsen til mig, når jeg var på langfart) 

Den 'talende' metaltråd 

Mens man talte i mikrofonen, blev 

elektromagneten med jævn fart, ca. 1 

m/s, ført tæt hen over metaltråden. 

Hvis man derefter erstattede mikro-  

fonen med en høretelefon og førte elektromagneten hen over tråden 

med samme fart som før, så fik man gengivet den tale, der før var 

indtalt i mikrofonen! 

http://www.rostra.dk/louis/andreart/ValdemarPoulsen.html 

Vi sluttede mødet ca. kl. 23.15. Næste møde er sæson afslutnings hos 

Ulla  og Kurt den 29.05.                    Peter 

 

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

 

Gruppe 5 - Gruppemøde april 
Vi mødtes hos Jørgen og vi var ni da Bodil, Ulla og Kurt var med, så 

vi kunne planlægge Gildehal. Ruth var også med og det var rigtig 

dejligt. 

Jørgen havde lavet dejlig forloren skildpadde med frugt til dessert, så 

vi blev meget mætte alle sammen. 

Vi fik ordnet alle detaljerne omkring festen og fik det hele til at gå op. 

Mødedatoerne for næste sæson blev planlagt og emnet blev foreslået, 

som vi tænker over til næste møde. 

Vi fik også rørt stemmebåndene og sang, ”Det er i dag et vejr et 

solskinsvejr”. 

Næste møde er d. 15. maj hos ? kl. 18.00.                                      Lone 
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Gruppe 6 - Gruppemøde 16. april 

Vi havde møde hos Preben, alle var mødt undtagen Vibeke med afbud. 

Efter en snak om generelle ting, Tur i Naturen, og at det var vort sidste 

ordinære gruppemøde inden den store skilsmisse, fik Preben ordet 

Preben havde valgt lensbaron Ludvig Holberg som emne. 

Holberg er mest kendt for sit forfatterskab og ikke mindst ”Jeppe på 

bjerget”, ”Den politiske kandestøber” mf. Men han var meget andet 

end komedieforfatter. 

 

Holberg blev født i Bergen 1754 som den 

yngste af en børneflok på 12. Som ung rejste 

han meget i udlandet, England, Frankrig, 

Holland, Italien, hvor han læste og studerede. 

Han blev uddannet på Københavns univer-

sitet, hvor han i mange år var underviser.  

1717 blev han professor i metafysik, senere i 

latin og historie. 1735 blev han rektor for 

universitetet. 

Holberg tror på fornuftens guddommelige lys i vort indre, og for ham 

må det være undervisningens første mål, at eleverne lærer at bruge 

deres sanser og forstand – i stedet for nytteløs terpen af en lærebog. 

Dette var en ny moderne opfattelse af religionsspørgsmålet, og det 

kendetegner Holberg, der i højeste grad var oplysningens mand. 

Holberg var i øvrigt interesseret i fornuften, fordi han mente, at det var 

den, som bandt samfundet sammen. Desuden undrede det Holberg, at 

der kunne findes så meget ondskab i samtiden, når man jo blot kunne 

lade fornuften råde i stedet. 

 

Holberg havde en stor økonomisk sans. Han skrev, 

udgav og solgte en del bøger. På forskellig vis havde 

han gode indtægter og placerede midlerne i handels-

foretagener og fast ejendom. Han lånte penge til 

ejeren af Brorupgaard for senere at overtage gården. 

Da Holberg var ugift og barnløs og i slutningen af sit 

liv havde samlet en anselig formue, var han inter-

esseret i at sætte sig et eftermæle. 

Tur i Naturen  2012 

Lørdag 12. maj kl.  10.00 

Bussen afgår fra Rødovre Rådhus / ”Viften” teater 

Turen går til slottet  

Gisselfeld ved Haslev 

Vi får en rundvisning i parken og lidt historie om slottet og slutter i 

Paradehuset med drivhusvegetation og brugskunst. 

Efter besøget fortsætter vi med bussen til en KFUM spejderhytte, 

”Oxehytten” hvor vi indtager vor medbragte mad og drikkevarer. 

Vi i gruppe 6 vil servere kaffe og hjemmebagt kage.  

Et par lokale gildebrødre har meldt deres deltagelse i turen. 

Vi forventer at være tilbage i Rødovre ca. kl. 16.00 

Glæd jer til en god tur i forårshumør! 

Tilmelding gruppevis med navne til Helge senest 5. maj,  

Tlf. 43 45 70 76, eller på mail  ingeoghelge.andersen@gmail.com 

Pris ca. kr. 40 

 

 
Billede med Hyperlink 
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Mærkedage 

 

 

Margit Jensen  
havde 25 års jubilæum d. 23. april 2012 

Margit bringer her en stor TAK.  

Det blev en dejlig aften til Sct.GeorgsGildeHallen 
d. 14. april, hvor jeg kunne fejre mit 25 års 
jubilæum - TAK for blomster - flasker - chokolade 
mm. 

Margit 

 

 

 

TAK 

Hjertelig tak for alle hilsener og gaver på min  

80- års fødselsdag. 

Venlig gildehilsen    Jytte 

 

 

 

Svends bisættelse 

En stor og hjertelig tak til alle der deltog ved 
Svends bisættelse, tak for alle de smukke 
blomster og tak for de smukke ord om Svend. 

Ruth 

 

 

 

 

25 års jubilæum 

Jytte og Bjarne Wichmann  

har 25 års jubilæum d. 28. maj 2012 

 

Han modtog en opfordring om at testamentere sine midler til 
SorøAkademi. Holberg støttede ideen om Akademiet. Aftalen om 
gaven til Akademiet var, at Holberg opnåede skattefrihed af ind-
tægterne på jorderne, så hans formue, der skulle tilfalde akademiet, 
voksede. Han opnåede derfor titel af baron. Måske har det pirret 
Holbergs forfængelighed at være blevet adelig. Titlen var tegn på, at 
han havde samlet sig megen ejendom, og at han fik en række pligter og 
rettigheder i økonomisk og juridisk henseende. 

Holbergs sarkofag står I Sorø Klosterkirke.  

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litter
atur/1700-1800/Ludvig_Holberg 

Ref.: Leo 

 

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

 

 

Min Historie    -    om Mette Hansen 

Kære Mette, TAK -  det var meget interessant at læse 
om dine barndomsår til din konfirmation.   

Det skal du have megen ros for, 
og så håber jeg, at vi efter-
følgende får lov til at høre 
mere. 

Også om dit Gildeliv i Vestvoldgildet, hvor du 
trods din ret høje alder, du er lige blevet 94 år, 
stadig er meget aktiv.  

Til forårsfesterne gør du, hvad du kan, for at 
være med i morskaben. På billedet fra 2009-
forårsfesten er det Mette, vi ser klædt ud som 
heks - bare herligt. 

Venlig gildehilsen,  Arne PR 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Søn. 06. maj Ulveløb 

Lør. 12. maj Tur i naturen. Start fra Rødovre Rådhus kl. 10. Gr. 6 

Lør. 09. juni FriluftsGildeHal, Bornholm 

Man. 05. sept. Fødselsdagsfest 

Søn 23. sept. Loppemarked 

 

 

 

Distriktet vil gerne opfordre alle til at 

benytte dette link til distriktets 

hjemmeside, hvor man kan holde sig 

orienteret. 
 

http://www.roskildehedebodistrikt.

web.surftown.dk/  

Materiale til  Juni-nummeret af Voldstafetten 

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

 

Lederen i Juni-nummeret skrives venligst af gruppe 2 (igen) 
 

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: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 

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 

   

 

 

 

 

 

Overskrift 9,4  

fortsætter 18,1  
 

Tekst indrykket  

venstre/højre 1 cm. 

lederen 12 pkt. 

 

Bundrude 19,5 cm 

 

 

50. årgang  1. Maj 

Nr. 5  2012 
 

 

Foråret kom - og bøgen sprang ud 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/
http://www.roskildehedebodistrikt.web.surftown.dk/
mailto:8x202122@webspeed.dk
http://www.vestvold.dk/


             
 

 




