
             
Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Man. 05. sept. Fødselsdagsfest 

Søn 23. sept. Loppemarked 

Tors. 04. okt. OktoberGildehal 

Tirs. 09. okt. MixMøde 

Lør. 27. okt. FellowShipDay 

Tirs. 06. nov. NovemberMøde 

Tirs. 13. nov. DistriktsGildeHal  

Søn. 02. dec. Kirketur  

Ons. 12. dec.  FredsLys 

 

 Distriktet vil gerne opfordre alle til at 

benytte dette link til distriktets hjemme-

side, hvor man kan holde sig orienteret. 
 

http://www.roskildehedebodistrikt.

web.surftown.dk/  

 

Materiale til  Sept.-nummeret af Voldstafetten 

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

 

Lederen i Sept.-nummeret skrives venligst af gruppe 4  
 

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. Juni 

Nr. 6  2012 
 

 

Årets gang 
 

Året begynder med januar 

Dagen er kort og marken bar. 
 

I februar, når dagene længes, 

Plejer vinteren slemt at strænges. 
 

Marts med den liflige forårssol, 

Bringer dog sjældent sin lille viol. 
 

April er ikke til at stole på, 

Hver stund, den tage ny kjole på. 
 

Maj er yndig og frisk som en brud, 

Fuglene synger og bøgen springer ud 
 

Så kommer juni, den kære skærsommer, 

Med sine tusind rosenblommer. 
 

Derpå juli med sol og bade, 

Lyse nætter og hundedage. 
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Leder fortsat: 

August som fylder os lo og lader, 

Med velsignelse fra Gud fader. 
 

September er også rar og kær, 

Der ryster vi alle æble- og pæretrær. 
 

Oktober med, når der er belejligt, 

Efteråret kan være så dejligt. 
 

November er en kedelig gæst, 

Med regn og slud og idelig blæst. 
 

December er årets mørke ende, 

Hvor kun lidt er at bide og brænde. 

Selv i fattigmands usle skjul, 

Bringer december dog glædelig jul. 

Jytte 

 

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

 

Næste sæson med Voldstafetten 
 

Voldstafetten er godt forsynet med gode og interessante referater fra 

gruppemøder, arrangementer og ture. 

Det vil være dejligt, hvis der kom nogle flere indlæg af anden karakter. 

Det kan være noget, man har oplevet og gerne vil dele. Hvad lavede 

du, medens du havde sommerferie fra Gildet. En artikel om et nyt 

medlem, hvor der fortælles om personen. Hvem vil skrive en historie 

om fx Jens Foghmar. 

Det kan også være en artikel om en tilkendegivelse af en mening eller 

synspunkt. Der ligges her ud med to tilkendegivelser om den ekstra 

ordinære fødselsdagspris næste år. 

Tak for alle indlæggene i sæsonen der gik, og redaktøren ser frem til 

lige så mange indlæg i næste sæson. 

 

Mange hilsener 

Redaktør-Leo 
 

Hvad lavede redaktøren i Sverige,  
når han skulle lave Voldstafet ??? 

 

Han renoverer taget på fru Maria Andersons gamle vaskehus. Det er 

meningen det skal blive til et lille gæstehus med et køje-arrangement. 

Som det kan ses, så fylder stilladset mere end huset. Bemærk fugle-

kassen. Den er beboet, selv om den blev forstyrret. 

 

 

Her er den gamle gruekedel. 

Den skal bevares, så man kan 

fornemme, at det en gang var 

et vaskehus. Her stod Maria 

tilbage fra en gang sidst i 

trediverne og vaskede. Hun 

hentede vand fra brønden vha. 

af gårdspumpen og bar det i 

spande - sommer og vinter. 

Red. 
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Fødselsdagsprisen - hvad med den ??? 

Kære gildebror 

Fik just Sct. Georg ind ad døren, og har gået den igennem og så faldt 

jeg over en ting - Gambia, og det fik mig til at tænke lidt. Vi står over 

for at skal donere en del penge til et eller andet, og de fleste fore-

tagender herhjemme får både i hoved og ...   . Jeg ville personlig støtte 

Gambia med et større beløb, end vi har gjort tidligere, og så Littauns 

spejderne, og to institutioner herhjemme som vist ikke får ret meget fra 

andre steder: Reden som vi også tidligere har støttet, og mændenes 

hjem i Istedgade. Det er fire steder, hvor jeg tror vi kan hjælpe meget 

med de penge vi har. Andre steder er vores penge kun småpenge, men 

her tror jeg af bedste overbevisning, at det kan gøre en forskel??? 

Hvad mener du?? 

Med de bedste sommerhilsninger fra Jørgen gr.5. 

 

Fødselsdagsprisen - hvad med den ??? 

Kære Gildebrødre 

Sct. GeorgsGildet er primært en forening af tidligere spejdere.  

En sådan forening bør primært støtte spejdere - og sekundært andre 

foretagener. Sct. GeorgsGildet får først og fremmest sine medlemmer 

fra spejderkredse i lokalområdet - tidligere spejdere, tidligere ledere, 

forældre mv. Sct. GeorgsGildet vil gerne have nye medlemmer og 

gerne med en fornyelse af den gennemsnitlige alder. Denne fornyelse 

kan der gødes for ved at støtte spejdergrupperne i lokalområdet på 

forskellig vis. Derved gøres der opmærksomt på Gildet og dets virke 

de nærmeste og mest nærliggende steder.  

Støtten behøver ikke nødvendigvis at være med ensartede beløb, men 

kan også være ud fra opfordrede begrundede ansøgninger om støtte til 

noget særligt, ture ud over det sædvanlige, særligt succesfuldt arbejde i 

det daglige, lederuddannelse, renoveringsarbejde ud over det kommu-

nale tilskud osv. En god medieomtale lokalt vil være et scoop. 

Dette til inspiration for gruppen for donationen. 

God sommer og med gildehilsen   Leo Hansen 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 29. maj 
Gruppemøde hos Ulla og Kurt - Sæsonafslutning. 

Gruppen mødtes fuldtalligt op kl. 18, og kort efter satte vi os til bords, 

hvor Ulla serverede en lækker middag: Forret: Tunmousse med rejer 

og kaviar. Hovedret: Oksesteg med Hasselbalch kartofler, diverse 

grøntsager, salat og Bearnaise sauce, Dessert: Kirsebærtærte (Metros 

bedste!) 

Efter spisningen legede vi et par lege, bl.a. den gammelkendte:” Til te 

hos kejseren” Der går ud på, at hver deltager nævner en ting mere og 

så går det ellers videre til den næste deltager, som også lægger en ting 

til, og sådan fortsættes, indtil der er en, der ikke kan huske alle tingene 

og ryger ud, og sådan fortsætter man, til der kun er en deltager tilbage, 

som så har vundet. Ulla vandt. 

Da det var slut, fik vi kaffe eller te og kager, og bagefter sad vi og 

sludrede sammen indtil kl. ca. 23.30, hvor vi hævede mødet og tog 

hjem, Anette, samt Jytte og jeg blev kørt hjem af Jens. 

Stor tak til Ulla og Kurt for en god aften. God sommerferie til alle! 

Peter 

 

 

Gruppe 5 - Gruppemøde i maj 
 

Ak, ja, så gik nok en sæson til ende for gildet, og vi er blevet lidt 

ældre. 

Gruppe 5 sluttede sin sæson på Kabyssen i Ishøj havn til en let frokost 

og en øl, Ruth kunne ikke komme da hendes datter havde fødselsdag, 

nå men vi andre hyggede os, og vi talte om gildet, og hvad der nu 

ellers lå os på sinde. Efter et par hyggelige timer tog vi afsked med 

hverandre, ønskede hinanden en rigtig god sommer, og var enige om at 

vi glædede os til et nyt gildeår, og nye medlemmer. 

Det næste, og første gruppemøde i den kommende sæson bliver: 

tirsdag d. 11. sept. kl. 18 her på godset i Albertslund, altså hos Jørgen. 

Vel mødt.      Jørgen gr. 5. 

 

Stoffer (Erik Kristoffersen) som er en af de gildebrødre, der mødte os 

ved Gisselfeld, er gildebror i Haslev og han fortalte om spejderhytten 

og dens inventar. Bl.a. gruppens våbenskjold der også er Peder Oxe’s 

våbenskjold, en totempæl fra 1955, en blå tyremaske, Peder Oxe’s ånd, 

der altid er med på lejre og et skind, der var fremstillet til gruppens 70 

års fødselsdag i 2008.  

Spejderarbejdet går godt i Haslev, 

men gildearbejdet er der kun 12 gilde-

brødre til at varetage.  

De har dog ikke givet op og lever op 

til gruppens motto: 

 

Altid kæmpende. 
Undertiden slagne. 

Aldrig modløse! 

 

 

Stor tak til gr. 6 for en god tur. 

Jytte W.  

 

   

 

http://www.gisselfeld-kloster.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front 

http://www.bihrmann.com/caudiciforms/bota/gis.asp 
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God tur i naturen! - 12. maj 
Gildebrødre fra Vestvoldgildet, en gildebror fra 2. Skanderborg med 

ledsager, Elly og Arne vores køkkenhjælpere og chaufføren tog plads i 

liftbussen og satte kursen mod Gisselfeld. 

Da vi nærmede os Haslev kørte vi fra motorvejen og gennem et smukt 

landskab med lysegrønne bøgetræer og gule rapsmarker. Ved Gissel-

feld blev vi mødt af et par lokale gildebrødre.  

Vi blev hilst velkommen af Greg, som 

er ansat ved Gisselfeld. Han gav alle 

hånden, og som han selv sagde:  

”Ikke så meget af høflighed, men jeg 

fryser om fingrene”.  

 

 

 

For at få lidt samling på tropperne 

og indlede jagten blæste Helge i sit 

jagthorn. Det fik humøret til at stige 

endnu et par grader og det var 

tiltrængt, for der blæste en kold 

vind overalt. 

Greg viste os rundt i parken og 

fortalte meget humoristisk lidt 

historie om slottet og parken. 

 Vi sluttede af i Paradehuset 

med de mange planter.  

 

 

Nu gik turen til KFUM spejderhytten, ”Oxehytten”, hvor vi spiste 

vores medbragte mad og gr. 6 havde sørget for kaffe og hjemmebag. 

Tove læste en prolog af ”Hjortens flugt”, skrevet af Christian Winther, 

den omhandlede julemarkedet, der kan opleves i november.  

 

Gruppe 4 - Gruppemøde 24. april 

Mødet blev holdt hos Verner. Efter en forårsdrink og en forårssang, gik 

vi i gang med det praktiske gildearbejde. Vi fik vores laugsposter på 

plads og planlagt datoerne på vore gruppemøder efterfulgt af løst og 

fast gildesnak. 

Tove, der var dagens taler, førte os stille og roligt ind i Kunstens 

verden i Rødovre. For som Fridrich Nietzche sagde: ”Kunst er stort set 

et ja til tilværelsen”. Vi kom langt omkring i Rødovre. Vi hørte om 

”Mads Ged” på Valhøj skole, og om Den Nysgerrige elefantunge, der 

er placeret på børnenes legeplads på Horsevænget.  

  
Hyperlink til billederne 

 

”Drengs Drøm - Mands Dåd”. Midt 

i skolegården på Rødovre skole står 

en stenskulptur af en lille vogter-

dreng, der spiller på sin fløjte. Det 

er den berømte komponist og diri-

gent Carl Nielsen, udført af Anna 

Marie Carl Nielsen, som var gift 

med Carl Nielsen fra 1891 og indtil 

hans død 1931. 

Når man bevæger sig rundt omkring i Rødovre, vil man bemærke, at 

dyr ofte har haft en betydning i kunstens verden: jeg nævner nok i 

flæng Fjelddyret, Tyren, Hajfinnen og Sneglen. 

Mødet sluttede med lækker smørebrød, et godt glas vin og kaffe, og 

efter en sang sagde vi alle farvel og tak for en god aften. 

Finn 
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https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/Mads-ged/?detail=155&album=16&apage=
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Gruppe 6 - Gruppemøde den 12. marts  

Birgitte havde igen dækket op til en lækker spisning, men først efter vi 

havde gennemgået de mere officielle sager, samt planlægningen om-

kring Tur i Naturen, som vi denne gang skulle stå for. 

Og det meget vigtige aftenens emne: En kendt person. 

Birgitte havde valgt: Marie Kirstine Dorthea Jensen, nok bedre kendt 

som den danske forfatter der levede fra 19. januar 1876 til 14. maj 

1957, født i Farsø og død i Bagsværd: Thit Jensen. 

Thit Jensen var en af de ældste af en søskendeflok på 12, Johannes V. 

Jensen var en af de 11 søskende. 

Barndommen var meget præget af faderens interesse for spiritisme, der 

smittede af på Thit Jensen. Som voksen troede hun på reinkarnation. 

Også moderens mange fødsler og deraf følgende sygdom prægede 

hendes opvækst. Moderen bebrejdede hende bl.a. for hendes ”skrive-

nykker”, så Thit gik med blyant og papir skjult i sine højskaftede 

støvler. 

Thit Jensens debutroman ”To Søster” udkom i 1903. I 1900 tog hun til 

København for at skrive om tidens problemer. Hun forargede også 

borgerskabet ved sin indsat for børnebegrænsning. 

I 1912 blev hun gift med Kunstmaleren Gustav Fenger, og skilt i 1918. 

Fenger, der var 11 år yngre, forlod hende til fordel for en anden 

kvinde, Thit Jensens bedste veninde.  

Romanen ”Den Erotiske Hamster” Udgivet i 1919 om sit havererede 

ægteskab.   

 

I 1949 fik Thit  

Den Kongelige Belønningsmedalje i Guld.  

I 1954 Dannebrogsordenen.   

Og sådan fortsatte Birgitte med at fortælle 

med lidenskab om Thit Jensen. 

Hyperlink i billede 

Tak Birgitte for en levende fortælling / beretning om en af de store 

danske personligheder. 

Og tak for mad   Preben 
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http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Thit_Jensen
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Billeder Ulveløbet 

 
 

 

Gruppe 6 - Gruppemøde den 21. maj 

Vi sluttede sæsonens gruppemøder hos Leo, hvor der var dømt hygge, 

og hygget blev der. Leo tog imod os, og viste os ud i deres dejlige 

have, hvor der stod en masse små planter i kasser, som bare ventede på 

at blive udplantet. Fra grillen en stimulerende duft af oksemørbrad. 

Medens vi sad i haven kom naboens dejlige schæferhund gennem 

hækken og lagde sig tilrette mellem os. Vi skulle nu ikke blive i haven, 

men indenfor til det sidste gruppemøde i den gamle gr. 6, og alle var 

som sædvanlig mødt. Leo og Irmelin havde sørget for rigtig lækker 

mad. 

Vi havde ikke noget emne for denne aften, så vi fik en rigtig god 

diskussion om gildet, aktivladen m.m. vi fik også besat laugsposterne 

uden problemer, samt talt om sidste gilderådsmøde. 

Leo syntes, vi skulle have lidt kultur, inden vi skulle holde feriepause, 

og havde derfor været på biblioteket og lånt bøger med Halfdan 

Rasmussens viser og historier, bl.a. en bog med foldeud tegninger. Vi 

fik også sunget i løbet af aftenen, og efter den første sang fik vi 

udleveret et sangblad med ”Mariehønen evig glad” og bagefter kom 

bladet med ”Den lille frække Frederik” vi sluttede med Benny 

Andersens ”Svantes lykkelige dag” 

”Se, hvilken morgenstund!  
 Solen er rød og rund. 
 Nina er gået i bad. 
 Jeg' spiser ostemad. 
 Livet er ikke det værste man har  
 og om lidt er kaffen klar” 

HyperLink 
I billede  

Vibeke havde taget små blomster med rod på med til os alle, de var 

rigtig søde, og når vi ses igen, skal jeg have spurgt Vibeke, hvad disse 

blomster med denne søde lyserøde farve hedder. 

Efter lidt mere snak og hygge blev det tid til tage hjem og sige farvel 

til dem fra gruppen, som nu skal i andre grupper. 

Tak til Irmelin og Leo for deres bidrag til en dejlig afslutning, og 

velkommen til sommeren                                  
 Bente

 

10 7 

http://www.litteratursiden.dk/analyser/andersen-benny-svantes-viser
http://www.litteratursiden.dk/analyser/andersen-benny-svantes-viser


 

Sct. Georgs Gildehal - 14. april 

Årets Sct. Georgs Gildehal startede med et minuts stilhed til minde om 

nylig afdøde gildebroder Svend Skov. 

Ved gildehallens åbning, under og ved afslutningen blev der spillet 

musik fra Vivaldi´s De fire årstider. 

Tre Gildebrødre havde nu været med i 25 år, Margit den 23.4 og Jytte 

og Bjarne den 25.5, de fik hver overrakt 25 års gildenålen, samtidig 

med at Bodil takkede for deres store arbejde i Vestvoldgildet. 

 
Link i billede 

GM(Bodil) talte om året, som nu er på vej.  

Læste eventyret om Krible Krable fra 1848 af H.C. 

Andersen, og drog sammenligninger mellem tilværel-

sen dengang og nu.  

Vi får elendighederne serveret, og ser ikke det bedre 

samfund, vi har nu.  

Ønskede alle et godt nyt Gildeår.  

Gildebudskabet blev læst “Forny dit spejderløfte“. Omhandlende 

verdensjamboreen, hvor alle på hvert sit sprog på en gang fornyer 

deres spejderløfte. Gildeløftet blev aflagt i broderkæde omkring høj-

bordet. 

Takkede den afgående Kansler Jytte og indsatte ny Kansler Niels. 

Under meddelelser blev der redegjort for sidste regnskab, som nu var 

revideret med bemærkninger (taget til efterretning). Jyttes sidste 

handling som Kansler var at læse Gildeloven. 

Efter Gildehallen var der middag arrangeret af gr. 5 med hjælpere. 

Og en konkurrence: Hvert bord skulle skrive en sang og fremføre den 

bagefter. Hovederne blev rigtig lagt i blød, og det kom der nogle gode 

og spøjse sange du af. Versene kan du læse i forrige blad.  

http://www.vestvold.dk/voldstafetten/Voldstafetten2012-05.pdf 

 

Tak til gr. 5 for arrangementet.  

             Preben 

 

GOD DAG OG FARVEL 
Så blev  EN TUR UD I VERDEN afholdt, ca. 60 unger hyggede sig 

med løbet, gildebrødre hyggede sig sammen, nogle frøs med anstand, 

vejret har pænt, men koldt, med blandet sol og skyer.  

Et farvel til Bjarne som spejderlaugsleder, og han har gjort det godt. Vi 

vil savne hans kvikke bemærkninger, hans dejlige udstråling, hans 

gode samarbejde, nå men ind imellem falder vi jo nok over ham? Tak 

for samarbejdet. Og et godt nyt valg. Jens skal stå ved roret i frem-

tiden, stille, rolig med et godt overblik over tingene, vi i spejderlauget 

glæder os til at arbejde under dig, VELKOMMMMMME JENS.  

Og i nogle grupper har man også måtte sige farvel og goddag, og det er 

jo nok en god ide ind imellem at få nyt blod i en gruppe. Vi i gruppe 5 

glæder os over at have fået tre garvede gildebrødre ind i gruppen, og vi 

glæder os til mange hyggelige stunder i fremtiden. VELKOMMEN. 

Nu ønskes Du og din familie en rigtig dejlig sommer,  

og på gensyn til efteråret.          Jørgen 
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Sct. Georgs Gildehal - 14. april 

Årets Sct. Georgs Gildehal startede med et minuts stilhed til minde om 

nylig afdøde gildebroder Svend Skov. 

Ved gildehallens åbning, under og ved afslutningen blev der spillet 

musik fra Vivaldi´s De fire årstider. 

Tre Gildebrødre havde nu været med i 25 år, Margit den 23.4 og Jytte 

og Bjarne den 25.5, de fik hver overrakt 25 års gildenålen, samtidig 

med at Bodil takkede for deres store arbejde i Vestvoldgildet. 

 
Link i billede 

GM(Bodil) talte om året, som nu er på vej.  

Læste eventyret om Krible Krable fra 1848 af H.C. 

Andersen, og drog sammenligninger mellem tilværel-

sen dengang og nu.  

Vi får elendighederne serveret, og ser ikke det bedre 

samfund, vi har nu.  

Ønskede alle et godt nyt Gildeår.  

Gildebudskabet blev læst “Forny dit spejderløfte“. Omhandlende 

verdensjamboreen, hvor alle på hvert sit sprog på en gang fornyer 

deres spejderløfte. Gildeløftet blev aflagt i broderkæde omkring høj-

bordet. 

Takkede den afgående Kansler Jytte og indsatte ny Kansler Niels. 

Under meddelelser blev der redegjort for sidste regnskab, som nu var 

revideret med bemærkninger (taget til efterretning). Jyttes sidste 

handling som Kansler var at læse Gildeloven. 

Efter Gildehallen var der middag arrangeret af gr. 5 med hjælpere. 

Og en konkurrence: Hvert bord skulle skrive en sang og fremføre den 

bagefter. Hovederne blev rigtig lagt i blød, og det kom der nogle gode 

og spøjse sange du af. Versene kan du læse i forrige blad.  

http://www.vestvold.dk/voldstafetten/Voldstafetten2012-05.pdf 

 

Tak til gr. 5 for arrangementet.  

             Preben 

 

GOD DAG OG FARVEL 
Så blev  EN TUR UD I VERDEN afholdt, ca. 60 unger hyggede sig 

med løbet, gildebrødre hyggede sig sammen, nogle frøs med anstand, 

vejret har pænt, men koldt, med blandet sol og skyer.  

Et farvel til Bjarne som spejderlaugsleder, og han har gjort det godt. Vi 

vil savne hans kvikke bemærkninger, hans dejlige udstråling, hans 

gode samarbejde, nå men ind imellem falder vi jo nok over ham? Tak 

for samarbejdet. Og et godt nyt valg. Jens skal stå ved roret i frem-

tiden, stille, rolig med et godt overblik over tingene, vi i spejderlauget 

glæder os til at arbejde under dig, VELKOMMMMMME JENS.  

Og i nogle grupper har man også måtte sige farvel og goddag, og det er 

jo nok en god ide ind imellem at få nyt blod i en gruppe. Vi i gruppe 5 

glæder os over at have fået tre garvede gildebrødre ind i gruppen, og vi 

glæder os til mange hyggelige stunder i fremtiden. VELKOMMEN. 

Nu ønskes Du og din familie en rigtig dejlig sommer,  

og på gensyn til efteråret.          Jørgen 
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http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/troldekort/vandraaben.htm
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Billeder Ulveløbet 

 
 

 

Gruppe 6 - Gruppemøde den 21. maj 

Vi sluttede sæsonens gruppemøder hos Leo, hvor der var dømt hygge, 

og hygget blev der. Leo tog imod os, og viste os ud i deres dejlige 

have, hvor der stod en masse små planter i kasser, som bare ventede på 

at blive udplantet. Fra grillen en stimulerende duft af oksemørbrad. 

Medens vi sad i haven kom naboens dejlige schæferhund gennem 

hækken og lagde sig tilrette mellem os. Vi skulle nu ikke blive i haven, 

men indenfor til det sidste gruppemøde i den gamle gr. 6, og alle var 

som sædvanlig mødt. Leo og Irmelin havde sørget for rigtig lækker 

mad. 

Vi havde ikke noget emne for denne aften, så vi fik en rigtig god 

diskussion om gildet, aktivladen m.m. vi fik også besat laugsposterne 

uden problemer, samt talt om sidste gilderådsmøde. 

Leo syntes, vi skulle have lidt kultur, inden vi skulle holde feriepause, 

og havde derfor været på biblioteket og lånt bøger med Halfdan 

Rasmussens viser og historier, bl.a. en bog med foldeud tegninger. Vi 

fik også sunget i løbet af aftenen, og efter den første sang fik vi 

udleveret et sangblad med ”Mariehønen evig glad” og bagefter kom 

bladet med ”Den lille frække Frederik” vi sluttede med Benny 

Andersens ”Svantes lykkelige dag” 

”Se, hvilken morgenstund!  
 Solen er rød og rund. 
 Nina er gået i bad. 
 Jeg' spiser ostemad. 
 Livet er ikke det værste man har  
 og om lidt er kaffen klar” 

HyperLink 
I billede  

Vibeke havde taget små blomster med rod på med til os alle, de var 

rigtig søde, og når vi ses igen, skal jeg have spurgt Vibeke, hvad disse 

blomster med denne søde lyserøde farve hedder. 

Efter lidt mere snak og hygge blev det tid til tage hjem og sige farvel 

til dem fra gruppen, som nu skal i andre grupper. 

Tak til Irmelin og Leo for deres bidrag til en dejlig afslutning, og 

velkommen til sommeren                                  
 Bente
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http://www.litteratursiden.dk/analyser/andersen-benny-svantes-viser
http://www.litteratursiden.dk/analyser/andersen-benny-svantes-viser


 

Gruppe 6 - Gruppemøde den 12. marts  

Birgitte havde igen dækket op til en lækker spisning, men først efter vi 

havde gennemgået de mere officielle sager, samt planlægningen om-

kring Tur i Naturen, som vi denne gang skulle stå for. 

Og det meget vigtige aftenens emne: En kendt person. 

Birgitte havde valgt: Marie Kirstine Dorthea Jensen, nok bedre kendt 

som den danske forfatter der levede fra 19. januar 1876 til 14. maj 

1957, født i Farsø og død i Bagsværd: Thit Jensen. 

Thit Jensen var en af de ældste af en søskendeflok på 12, Johannes V. 

Jensen var en af de 11 søskende. 

Barndommen var meget præget af faderens interesse for spiritisme, der 

smittede af på Thit Jensen. Som voksen troede hun på reinkarnation. 

Også moderens mange fødsler og deraf følgende sygdom prægede 

hendes opvækst. Moderen bebrejdede hende bl.a. for hendes ”skrive-

nykker”, så Thit gik med blyant og papir skjult i sine højskaftede 

støvler. 

Thit Jensens debutroman ”To Søster” udkom i 1903. I 1900 tog hun til 

København for at skrive om tidens problemer. Hun forargede også 

borgerskabet ved sin indsat for børnebegrænsning. 

I 1912 blev hun gift med Kunstmaleren Gustav Fenger, og skilt i 1918. 

Fenger, der var 11 år yngre, forlod hende til fordel for en anden 

kvinde, Thit Jensens bedste veninde.  

Romanen ”Den Erotiske Hamster” Udgivet i 1919 om sit havererede 

ægteskab.   

 

I 1949 fik Thit  

Den Kongelige Belønningsmedalje i Guld.  

I 1954 Dannebrogsordenen.   

Og sådan fortsatte Birgitte med at fortælle 

med lidenskab om Thit Jensen. 

Hyperlink i billede 

Tak Birgitte for en levende fortælling / beretning om en af de store 

danske personligheder. 

Og tak for mad   Preben 
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http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Thit_Jensen
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Thit_Jensen


 

God tur i naturen! - 12. maj 
Gildebrødre fra Vestvoldgildet, en gildebror fra 2. Skanderborg med 

ledsager, Elly og Arne vores køkkenhjælpere og chaufføren tog plads i 

liftbussen og satte kursen mod Gisselfeld. 

Da vi nærmede os Haslev kørte vi fra motorvejen og gennem et smukt 

landskab med lysegrønne bøgetræer og gule rapsmarker. Ved Gissel-

feld blev vi mødt af et par lokale gildebrødre.  

Vi blev hilst velkommen af Greg, som 

er ansat ved Gisselfeld. Han gav alle 

hånden, og som han selv sagde:  

”Ikke så meget af høflighed, men jeg 

fryser om fingrene”.  

 

 

 

For at få lidt samling på tropperne 

og indlede jagten blæste Helge i sit 

jagthorn. Det fik humøret til at stige 

endnu et par grader og det var 

tiltrængt, for der blæste en kold 

vind overalt. 

Greg viste os rundt i parken og 

fortalte meget humoristisk lidt 

historie om slottet og parken. 

 Vi sluttede af i Paradehuset 

med de mange planter.  

 

 

Nu gik turen til KFUM spejderhytten, ”Oxehytten”, hvor vi spiste 

vores medbragte mad og gr. 6 havde sørget for kaffe og hjemmebag. 

Tove læste en prolog af ”Hjortens flugt”, skrevet af Christian Winther, 

den omhandlede julemarkedet, der kan opleves i november.  

 

Gruppe 4 - Gruppemøde 24. april 

Mødet blev holdt hos Verner. Efter en forårsdrink og en forårssang, gik 

vi i gang med det praktiske gildearbejde. Vi fik vores laugsposter på 

plads og planlagt datoerne på vore gruppemøder efterfulgt af løst og 

fast gildesnak. 

Tove, der var dagens taler, førte os stille og roligt ind i Kunstens 

verden i Rødovre. For som Fridrich Nietzche sagde: ”Kunst er stort set 

et ja til tilværelsen”. Vi kom langt omkring i Rødovre. Vi hørte om 

”Mads Ged” på Valhøj skole, og om Den Nysgerrige elefantunge, der 

er placeret på børnenes legeplads på Horsevænget.  

  
Hyperlink til billederne 

 

”Drengs Drøm - Mands Dåd”. Midt 

i skolegården på Rødovre skole står 

en stenskulptur af en lille vogter-

dreng, der spiller på sin fløjte. Det 

er den berømte komponist og diri-

gent Carl Nielsen, udført af Anna 

Marie Carl Nielsen, som var gift 

med Carl Nielsen fra 1891 og indtil 

hans død 1931. 

Når man bevæger sig rundt omkring i Rødovre, vil man bemærke, at 

dyr ofte har haft en betydning i kunstens verden: jeg nævner nok i 

flæng Fjelddyret, Tyren, Hajfinnen og Sneglen. 

Mødet sluttede med lækker smørebrød, et godt glas vin og kaffe, og 

efter en sang sagde vi alle farvel og tak for en god aften. 

Finn 

12 5 

https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/Mads-ged/?detail=155&album=16&apage=
https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/Mads-ged/?detail=155&album=16&apage=
https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/elefantunge/?detail=910&album=40&apage=
https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/elefantunge/?detail=910&album=40&apage=
https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/drengs-droem-mands-daad/?detail=540&album=23&apage=
https://www.rk.dk/topmenu/byens-liv/byens-kunst/kunstvaerker/drengs-droem-mands-daad/?detail=540&album=23&apage=


 

Gruppe 2 - Gruppemøde 29. maj 
Gruppemøde hos Ulla og Kurt - Sæsonafslutning. 

Gruppen mødtes fuldtalligt op kl. 18, og kort efter satte vi os til bords, 

hvor Ulla serverede en lækker middag: Forret: Tunmousse med rejer 

og kaviar. Hovedret: Oksesteg med Hasselbalch kartofler, diverse 

grøntsager, salat og Bearnaise sauce, Dessert: Kirsebærtærte (Metros 

bedste!) 

Efter spisningen legede vi et par lege, bl.a. den gammelkendte:” Til te 

hos kejseren” Der går ud på, at hver deltager nævner en ting mere og 

så går det ellers videre til den næste deltager, som også lægger en ting 

til, og sådan fortsættes, indtil der er en, der ikke kan huske alle tingene 

og ryger ud, og sådan fortsætter man, til der kun er en deltager tilbage, 

som så har vundet. Ulla vandt. 

Da det var slut, fik vi kaffe eller te og kager, og bagefter sad vi og 

sludrede sammen indtil kl. ca. 23.30, hvor vi hævede mødet og tog 

hjem, Anette, samt Jytte og jeg blev kørt hjem af Jens. 

Stor tak til Ulla og Kurt for en god aften. God sommerferie til alle! 

Peter 

 

 

Gruppe 5 - Gruppemøde i maj 
 

Ak, ja, så gik nok en sæson til ende for gildet, og vi er blevet lidt 

ældre. 

Gruppe 5 sluttede sin sæson på Kabyssen i Ishøj havn til en let frokost 

og en øl, Ruth kunne ikke komme da hendes datter havde fødselsdag, 

nå men vi andre hyggede os, og vi talte om gildet, og hvad der nu 

ellers lå os på sinde. Efter et par hyggelige timer tog vi afsked med 

hverandre, ønskede hinanden en rigtig god sommer, og var enige om at 

vi glædede os til et nyt gildeår, og nye medlemmer. 

Det næste, og første gruppemøde i den kommende sæson bliver: 

tirsdag d. 11. sept. kl. 18 her på godset i Albertslund, altså hos Jørgen. 

Vel mødt.      Jørgen gr. 5. 

 

Stoffer (Erik Kristoffersen) som er en af de gildebrødre, der mødte os 

ved Gisselfeld, er gildebror i Haslev og han fortalte om spejderhytten 

og dens inventar. Bl.a. gruppens våbenskjold der også er Peder Oxe’s 

våbenskjold, en totempæl fra 1955, en blå tyremaske, Peder Oxe’s ånd, 

der altid er med på lejre og et skind, der var fremstillet til gruppens 70 

års fødselsdag i 2008.  

Spejderarbejdet går godt i Haslev, 

men gildearbejdet er der kun 12 gilde-

brødre til at varetage.  

De har dog ikke givet op og lever op 

til gruppens motto: 

 

Altid kæmpende. 
Undertiden slagne. 

Aldrig modløse! 

 

 

Stor tak til gr. 6 for en god tur. 

Jytte W.  

 

   

 

http://www.gisselfeld-kloster.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front 

http://www.bihrmann.com/caudiciforms/bota/gis.asp 
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Fødselsdagsprisen - hvad med den ??? 

Kære gildebror 

Fik just Sct. Georg ind ad døren, og har gået den igennem og så faldt 

jeg over en ting - Gambia, og det fik mig til at tænke lidt. Vi står over 

for at skal donere en del penge til et eller andet, og de fleste fore-

tagender herhjemme får både i hoved og ...   . Jeg ville personlig støtte 

Gambia med et større beløb, end vi har gjort tidligere, og så Littauns 

spejderne, og to institutioner herhjemme som vist ikke får ret meget fra 

andre steder: Reden som vi også tidligere har støttet, og mændenes 

hjem i Istedgade. Det er fire steder, hvor jeg tror vi kan hjælpe meget 

med de penge vi har. Andre steder er vores penge kun småpenge, men 

her tror jeg af bedste overbevisning, at det kan gøre en forskel??? 

Hvad mener du?? 

Med de bedste sommerhilsninger fra Jørgen gr.5. 

 

Fødselsdagsprisen - hvad med den ??? 

Kære Gildebrødre 

Sct. GeorgsGildet er primært en forening af tidligere spejdere.  

En sådan forening bør primært støtte spejdere - og sekundært andre 

foretagener. Sct. GeorgsGildet får først og fremmest sine medlemmer 

fra spejderkredse i lokalområdet - tidligere spejdere, tidligere ledere, 

forældre mv. Sct. GeorgsGildet vil gerne have nye medlemmer og 

gerne med en fornyelse af den gennemsnitlige alder. Denne fornyelse 

kan der gødes for ved at støtte spejdergrupperne i lokalområdet på 

forskellig vis. Derved gøres der opmærksomt på Gildet og dets virke 

de nærmeste og mest nærliggende steder.  

Støtten behøver ikke nødvendigvis at være med ensartede beløb, men 

kan også være ud fra opfordrede begrundede ansøgninger om støtte til 

noget særligt, ture ud over det sædvanlige, særligt succesfuldt arbejde i 

det daglige, lederuddannelse, renoveringsarbejde ud over det kommu-

nale tilskud osv. En god medieomtale lokalt vil være et scoop. 

Dette til inspiration for gruppen for donationen. 

God sommer og med gildehilsen   Leo Hansen 
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Leder fortsat: 

August som fylder os lo og lader, 

Med velsignelse fra Gud fader. 
 

September er også rar og kær, 

Der ryster vi alle æble- og pæretrær. 
 

Oktober med, når der er belejligt, 

Efteråret kan være så dejligt. 
 

November er en kedelig gæst, 

Med regn og slud og idelig blæst. 
 

December er årets mørke ende, 

Hvor kun lidt er at bide og brænde. 

Selv i fattigmands usle skjul, 

Bringer december dog glædelig jul. 

Jytte 

 

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

 

Næste sæson med Voldstafetten 
 

Voldstafetten er godt forsynet med gode og interessante referater fra 

gruppemøder, arrangementer og ture. 

Det vil være dejligt, hvis der kom nogle flere indlæg af anden karakter. 

Det kan være noget, man har oplevet og gerne vil dele. Hvad lavede 

du, medens du havde sommerferie fra Gildet. En artikel om et nyt 

medlem, hvor der fortælles om personen. Hvem vil skrive en historie 

om fx Jens Foghmar. 

Det kan også være en artikel om en tilkendegivelse af en mening eller 

synspunkt. Der ligges her ud med to tilkendegivelser om den ekstra 

ordinære fødselsdagspris næste år. 

Tak for alle indlæggene i sæsonen der gik, og redaktøren ser frem til 

lige så mange indlæg i næste sæson. 

 

Mange hilsener 

Redaktør-Leo 
 

Hvad lavede redaktøren i Sverige,  
når han skulle lave Voldstafet ??? 

 

Han renoverer taget på fru Maria Andersons gamle vaskehus. Det er 

meningen det skal blive til et lille gæstehus med et køje-arrangement. 

Som det kan ses, så fylder stilladset mere end huset. Bemærk fugle-

kassen. Den er beboet, selv om den blev forstyrret. 

 

 

Her er den gamle gruekedel. 

Den skal bevares, så man kan 

fornemme, at det en gang var 

et vaskehus. Her stod Maria 

tilbage fra en gang sidst i 

trediverne og vaskede. Hun 

hentede vand fra brønden vha. 

af gårdspumpen og bar det i 

spande - sommer og vinter. 

Red. 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Man. 05. sept. Fødselsdagsfest 

Søn 23. sept. Loppemarked 

Tors. 04. okt. OktoberGildehal 

Tirs. 09. okt. MixMøde 

Lør. 27. okt. FellowShipDay 

Tirs. 06. nov. NovemberMøde 

Tirs. 13. nov. DistriktsGildeHal  

Søn. 02. dec. Kirketur  

Ons. 12. dec.  FredsLys 

 

 Distriktet vil gerne opfordre alle til at 

benytte dette link til distriktets hjemme-

side, hvor man kan holde sig orienteret. 
 

http://www.roskildehedebodistrikt.

web.surftown.dk/  

 

Materiale til  Sept.-nummeret af Voldstafetten 

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

 

Lederen i Sept.-nummeret skrives venligst af gruppe 4  
 

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. Juni 

Nr. 6  2012 
 

 

Årets gang 
 

Året begynder med januar 

Dagen er kort og marken bar. 
 

I februar, når dagene længes, 

Plejer vinteren slemt at strænges. 
 

Marts med den liflige forårssol, 

Bringer dog sjældent sin lille viol. 
 

April er ikke til at stole på, 

Hver stund, den tage ny kjole på. 
 

Maj er yndig og frisk som en brud, 

Fuglene synger og bøgen springer ud 
 

Så kommer juni, den kære skærsommer, 

Med sine tusind rosenblommer. 
 

Derpå juli med sol og bade, 

Lyse nætter og hundedage. 
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