
           
  

 

 

 

 

 

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

50. årgang  1. Dec. 
Nr. 12  2012 

 

Julen er over os … 
 

Når du sidder med bladet i hånden, er vi allerede i 
december måned. Granguirlanderne har hængt over 
gaderne et stykke tid, nisserne i udstillingerne er ved 
at være let støvede i skægget, og der er taget fat på 
julekalenderen. 

Julen er over os med al den intense hygge, der kan 
skaffes plads til. Vi siger, det er børnenes tid – men 
mon ikke også det er vi voksnes tid, til på en helt 
legal måde at koncentrere os om familien med børn, 
der får lov at myldre rundt. 

Julen er over os med julefrokoster af alle slags, både 
de hyggelige, de våde og de voldsomme. 

Julen er over os med mulighed for at deltage i 
gaveræs gaveindpakning, gavehysteri og 
gavekonkurrencer. 

 
fortsætter:�

 

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



Leder fortsat: 

Julen er over os… 
Julen er over os med den intense stearinlystid, når dagene er korte, 
lyset er dunkelt og der er varme i radiatorerne, så man opfatte sin stue 
som en hule, hvor man kan putte sig i en god, stor stol med plaid og et 
stort krus varm te. Samtidig kryber en god bog ind i hænderne på én og 
overlister én til at læse i stedet for at foretage sig noget produktivt – for 
så senere at have smadder travlt!   

Julen er over os med muligheden for at forskanse sig i sit eget lille liv 
– men julen er som resten af livet også muligheden for at åbne øjnene 
og se efter, om de mennesker, der omgiver os, har et fællesskab at 
være den del af. 

Julen er et af de tidspunkter på året, hvor ensomheden forstærkes for 
de mennesker, der ofte oplever ensomheden. Vi kender vist alle 
sammen at være blandt mange mennesker og alligevel oplever os alene 
– alle de andre er tilsyneladende glade og er en del af et større 
fællesskab, som jeg ikke har adgang til. Det behøver ikke være de 
andres skyld, men årsagen kan være, at det ikke altid er let at skrue sig 
op i det festlag, hvor de andre befinder sig. 

Julen er over os med muligheden for at hygge os og være vågne for, 
om vores næste mangler et fællesskab at være en del af. Det mindste vi 
kan gøre er at være venlige og imødekommende overfor de mennesker, 
vi deler arbejdsplads, skole, familie, kollektiv og hverdag med - så alle 
får mulighed for at opleve at være en del af et fællesskab. 

I øvrig er det ikke kun i julen, at det er tilladt at have et vågent øje for 
de andre - men julen er et godt tidspunkt at begynde at øve sig. 

God fornøjelse og glædelig jul  

Hilsen fra gruppe 1  
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NytÅrsGildehal - 2013 
 

Lørdag d. 5. januar 
på Rødovregård 

 

Forhald kl. 17.30 Gildehal kl. 18.00 
Efter Gildehallen vil gruppe 6 være vært  

ved en festlig middag, en god kop kaffe og 
måske lidt underholdning. 

Pris 75 kr.  
drikkevarer til rimelige priser 

 
Gruppevis tilmelding til Helge 43 45 70 76  

senest 21. dec. 

Påklædning  Festtøj 3 



 

Fredslyset - onsdag d. 12. dec. kl 19 

Igen i år skal vi modtage fredslyset fra Betlehem. Flammen er på grund 
af urolighederne i mellemøsten blevet ført til Sct. Laurentie Kirke i 
Roskilde, hvor en olielampe brænder hele året. Her henter jeg den, og 
bringer den til Brøndbyvester Kirke, hvor der bliver afholdt en 
stemningsfuld musikgudstjeneste, se annoncen fra Brøndbyvester 
Kirkeblad herunder. 

 

Jeg håber vi ses til denne dejlige aften                               Kurt   

 

DistriktGildeLedelsen melder: 

                              

Vi ønsker alle en 
rigtig glædelig jul,  

samt et rigtig godt 
nytår. 

 

Med gildehilsen 
DistriktsGildeLedelsen 
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Til Lykke 

Bente Sørensen bliver 70 år  
d. 10. december 

 

 

Til Lykke 

Peter Ulstrup bliver 85 år  
d. 14. december 

 

 


�������	��	���	
 

 

Birgitte Hansen er flyttet til 

Valhøjs Alle 82 A, st. tv. 
2610 Rødovre. 

 

 

 

Lone Mosander har fået ny mailadresse 
�

kaiolemosander@gmail.com 
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Mix-møde - 9 okt. hos Mette 
Vi var seks, der mødtes hos Mette, hvor vi først sang, og derefter gik 
til et veldækket bord med varm leverpostej, diverse pålæg og oste. 

Efter lidt snak om forskellige aktuelle ting, bl.a. også orientering om 
Ruths sygdomssituation kom vi til aftenens emne ” Digital selv-
betjening”, hvilket ikke mange af os er glade for, bl.a. var der flere, der 
slet ikke har PC’er og håber på, at de stadig kan få lidt personlig 
betjening i kommunen, da de føler, det er for kompliceret at skulle til 
at lære at bruge en PC’er . De har lært at bruge mobiltelefon, men den 
skal være meget enkelt at bruge. 

Med mine personlige erfaringer, kan der måske godt spares personale, 
men de, der er tilbage skal løbe hurtigere og hele tiden være 
omstillingsparate og flytbare (centralisering af skat og pensions-
udbetaling). 

Vi sluttede af med en sang og siger tak til Mette for et godt traktement. 

Jeg beklager, at referatet ikke kom med i november. Jeg havde glemt 
det og også hvilke sange, vi sang. 

Birthe Sander 

 
 

Kulturlauget - referat 
Kulturlauget besøgte Bakkehuset den 25. oktober. Vi var syv gilde-
brødre, der brugte det meste af en time til at se udstillingen. 

Efter besøget gik vi ned til en cafe, hvor vi fik kaffe og kage. 

Vi tilbragte et par hyggelige eftermiddagstimer sammen, hvorefter vi 
gik hver til sit. 

Lilli 
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MIX-Møde - Gruppe B 

I mødet deltog Karen, ”Skrappe”, Birthe A, Nils og Helge i Skrappes 
nye lejlighed moderniseret fra top til tå - meget lækkert. Temaet var jo 
også moderne tider med kontakten til offentlige myndigheder, der frem 
over skal ske via din PC, eller den du nu må anskaffe dig og lære at 

bruge den. 

Talen gik hid og did for mulige løsninger for især de svage grupper i 
vort land. Hvis evnen og viljen er til stede, kan det læres, og kan endda 

blive interessant med nye muligheder i en hverdag. 

Men en sådan beslutning om en PC er ikke udelt populært hos den 
ældre generation, som også er vor årgang for nogles vedkommende. 
Var den en del af dit arbejdsliv, dengang du var på job, eller var det 

allerede dengang bare ”en by i Rusland”.  

Det er et faktum, at mange føler sig dumpet, når de ikke kan det, og må 
søge hjælp hos venner, familie, naboer, ældresagen eller biblioteket: 
Nogle har ikke et netværk eller overskud og evner til at efterkomme de 

krav.  

Hvem tager sig af dem ?  Det har vi ikke læst om i aviserne ! 

Det er visioner fra embedsmænd i den offentlige sektor, som i private 
virksomheder der med PC som værktøj/hjælpemiddel bliver mere 

effektive til daglige rutiner og komplicerede opgaver. 

Det er en del af fremtiden, og der er vi med på vognen, og kan ikke 

bare gå ved siden af: 

Vi må håbe at der afsættes midler og folk, sagsbehandlere, besøgs-

venner, studerende  eller andre, der kan stå bi, hvor der bliver behov.  

Beboere og patienter på visse institutioner er jo også individer, der har 
krav på respekt som menneske og ikke bare kan tvinges til disse krav 

uden hjælp.  

En ide opstod ! Er der ønske i gildet om at lave en studiekreds, hvor vi 

mødes med villige hjælpere og gildebrødre, der har hjælp behov.  

Meld ind til Helge, som vil lave en plan. 

Hjælp ønskes :   

Hjælp ydes:      Ref.   Helge  
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Referat  fra Fellowship-Day  
Rødovregård den 27. okt. 2012 
 

 

Vi mødtes kl. 12, hvor vi fik et fint traktement. 

Efter tragtementet hørte vi foredragsholder Jørgen 

Guldborg Rasmussen fortælle om, at være  

���������	��
�	��
��	���
����
��	��	��	��	����

Jørgen deltog i en Verdensjambore i 1957, siden 
har han brændt for det internationale i spejder-

arbejdet. 
 

Han er næstformand i Friends of Scouting in Europe (FOSE), på dansk 
spejder venner, der er knyttet til European Scout Foundation. Jørgen 
har gennem de mange år haft utallige betroede poster, både nationalt 
og internationalt. Han er knyttet til Den Danske Koloni i Schweiz, og 

har i mange år boet i Schweiz, men er stadig dansk spejder. 

Jørgen ønskede tillykke med Fellowship-Day og centrerede sit 
foredrag om ”Solidaritetsbegrebet”, der handler kort sagt om det gode 
og det rette. Man udviser solidaritet ved moralsk at tage hensyn til 
modparten. Han talte om solidaritet i den nære verden, eks. nabo og 

børnebørn og solidaritet i den store verden, det at hjælpe andre.  

 

I spejdernes verden forsøges solidaritet. 
Fortalte om projekter i forskellige lande, 
bl.a. Sudan og Tunis. European Scout 
Region arbejder særligt med henblik på at 

udvikle spejderbevægelsens 

udbredelse og vækst i Central – og 

Østeuropa.  

Efter en kop kaffe, var der gildehal ved Roskilde - Hedebos Distrikts-
gildeledelse. Distriktsgildemester Margit Fohlmann fokuserede på 

Fellowship begrebet, venskab, kammeratskab og fællesskab. 
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Hvad forstår vi ved en ven? Vi har ofte få rigtig nære venner og flere 
rigtig gode venner. Vi kan ikke undvære den dimension i tilværelsen. 
Der er grænser for hvor mange venner man kan have og kalde dem 

venner. En ven er en der træder til når resten af verden træder fra. 

” Jeg holder ikke kun af dig for det du er, 
men også for hvad jeg er, når jeg er sammen 

med dig”. 

Venskab er vores sikkerhed for, at vi ikke er 

alene i nogen glæde eller nogen sorg. 

I vid udstrækning er man nødt til at have 
tilnærmelsesvis de samme holdninger og 
tilgang til livet for at opretholde et venskab, 
måske ikke i alle livets facetter, men i den 

vigtige tilgang til livets spørgsmål.  

Kammerater kan man have rigtig mange af. Vi kan nævne spejder-
kammerater, skolekammerater, sportskammerater, rejsekammerater og 

arbejdskammerater.  

Det at føle sig som europæere er heller ikke så nemt som mange 
politikere synes. EU det europæiske fællesskab rummer mange 
nationer, hvor vi er meget forskellige lige fra nord til syd, fra øst til 

vest. 

Vor historie, vor tankegang, vor kultur er meget forskellig fra 
hinanden. Det ændrer sig langsomt over tid, det tager ofte flere 

generationer. Det kræver stor lyst, vilje og evner at ændre det.  

 

Vi er ikke venner eller kamme-
rater med hele Danmark, men 
har en samhørighed og et 
fællesskab der bærer os og 
holder sammen, så vi kan kalde 
os et Fellowship. Vi som gilde-
brødre indtager en særstatus 

med det sociale netværk vi har. 
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Lad os på denne Fellowship-Day prise vore venskaber, kammerat-
skaber og samhørighed samt håbe på, at vi på længere sigt i hele 
verden vil have lidt mere respekt og sammenhold os mennesker 
imellem til trods for vor forskellighed, og her må Sct. Georgs gilderne 

gerne gå foran.  

DIS Helge Andersen læste Fellowship Budskabet 2012 skrevet af Midá 
Rodrigues, formand for ISGF´s verdenskomité. ISGF er navnet på 
International Scout and Guides Fellowship, der kan fejre 60 års jubilæ-

um i 2013. Vi afsluttede dagen med broderkæden. 

 

Ref. Elna Braüner Adamsen, DGK, Lærkevej 18, 2600 Glostrup, tlf. 

43 45 18 43, email: brauneradamsen@post.tele.dk 

 

 

 

Jørgen Guldbord uddelte brochurer for at indmeldelse i støtteforening. 
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November-mødet  -  6. november 

���������	��
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���	�����
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Det var med store forventninger jeg gik til gildemødet. Hvad indebar 
titlen Dødens Teater ved journalist Klaus Larsen? Klaus formåede at 
gøre det til en strålende ”rejse” gennem tiden. Vi startede med beskri-
velsen af den første officielle obduktion i Danmark i 1645 uden at 
dette på nogen måde blev uhyggeligt eller blodigt. Vi kom på en rejse 
gennem udviklingen for kirurger og læger i tiden frem til 1800 tallet, 
hvor den moderne lægevidenskab begyndte med en række bane-
brydende opdagelser. Kirurgerne blev fra 1845 i stand til at bedøve 
deres patienter, i 1860’erne fik de den antiseptiske svovl, og fra 
1870’erne kom bakteriologiens gennembrud. Men inden da, skulle 
patienterne så grueligt meget igennem. Vi kan være glade for, at vi 
trods alt er kommet meget langt inden for lægevidenskaben og ikke 
mindst inden for kirurgien. En meget interessant aften som sluttede 
med et dejligt stykke rejemad med tilhørende vine efterfulgt af kaffe 

og småkager. 

Tak gruppe 5 for en dejlig aften. 

Bjarne 
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Gruppe 1 - Gruppemøde 13. nov. 
Vi mødtes hele gruppen hos Sine og Poul.  

Vi startede med at synge ’Spurven sidder stum bag kvist’. Det gik 
faktisk ganske godt. Vi snakkede lidt om, hvad der senest var sket i 
Gildet og fik næste gruppemøde - julemødet - på plads. Det blev flyttet 
til 3. december kl. 13 hos Nils. Herefter inviterede Sine til det 

veldækkede bord. Dejligt. Og så var der naturligvis igen æblekage!  

Således velforsynede kunne vi gå i gang med aftenens emne, som Lilli 

stod for. Færøerne.  

Færøerne er 18 øer af vulkansk oprindelse, som 
har været beboet siden år 625, hvor nogle irske 
munke slog sig ned som eneboere. Senere (efter 
år 850) kom norske bosættere/-vikinger til. I dag 
bor der ca. 50.000 mennesker, hvoraf knap 
halvdelen bor i Torshavn. De taler færøsk, som 

stammer fra et gammelt nordisk sprog. 

Via Rigsfællesskabet hører de sammen med 
Danmark, men med delvis selvstyre. Lagtinget er 

et af de ældste parlamenter i verden. I det danske Folketing, er 

Færøerne repræsenteret med to mandater.  

Sammen med Grønland, Orkney- og Shetlandsøerne hørte de til Norge, 
der fra år 1380 havde samme regent som Danmark. I 1814 måtte 
Danmark afgive Norge til Sverige, men Færøerne, Grønland og Island 
blev dog fortsat i det danske kongerige. Efter 2. verdenskrig har der 
været flere tilløb til løsrivelse, men af for-
skellige årsager er man forblevet i Rigsfælles-

skabet. Man står dog uden for EU.  

Hvad laver man? Fiskeri er hovederhverv i dag. 
Fåreavl har ikke så stor betydning som tid-
ligere. Færøerne har eget universitet, men der 
er stadig mange studerende, der tager til Dan-

mark. 

Således oplyste kunne vi slutte aftenen med en 
aftensang og sige tak til Sine og Poul for en 

hyggelig aften. Nils 
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Gruppe 2 - Gruppemøde 20. nov.  
 

Vi holdt gruppemøde hos Else og Arne (Elses tur), den 20. nov. Vi 
mødtes kl. 18, og hele gruppen var til stede, syv personer. Vi startede 
med at få noget at spise, karrysuppe med fyld af kyllingekød og 
rodfrugter med flutes til. Bagefter var der kaffe/te og lagkage. 

Gruppelederen, Jytte havde ikke nogen meddelelser, så vi gik i gang 
med at planlægge vores årlige julefrokost, som skal være her hos os 
lørdag den 8. december kl. 16. 

Da det var overstået, gik Else i gang med vores emne, NORGE. Hun 
havde valgt at fortælle om kendte nordmænd, og startede med at 
fortælle om forfatterinden Sigrid Undset, f. 20/5 1882, død 10/6 1949.  

 

Hun fik i 1928 Nobelprisen for romanerne 
”Kristin Lauransdatter” og ”Olav Auduns-
son”. Hun arbejdede meget for kvindesagen, 
og det gik også igen i hendes forfatterskab. 
Derefter fortalte Arne om kunstmaleren 
Edvard Munch, f. 12/12 1863, d. 23/1 1944. 
Han var en af ekspressionismens hoved-
skikkelser inden for den europæiske maler-
kunst i slutningen af 1800-tallet. 

De fleste af hans malerier befinder sig på E. Munch museet i Oslo. Til 
slut fortalte Else om komponisten Edvard Grieg, f. 15/6 1843, d. 4/9 
1907.  

Han studerede i fire år på Leipzig Konser-
vatoriet. Han har komponeret mange forskellige 
ting. En af de mest kendte er nok hans musik til 
skuespillet ”Peer Gynt” 

Mødet sluttede ca. kl. 23, Anette, Jytte og jeg 
blev kørt hjem af Jens. En stor  tak til Else og 
Arne for et godt gruppemøde.   

  
http://www.youtube.com/watch?v=bR3N1yBEGbw 

������������	����������	��	���	��	�����������������������������������������������������������������Peter 
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Gruppe 4 - Gruppemøde 21. nov. 

Vi mødtes hos Karen, hvor vi startede med en Gammel Dansk og 
kaffe. Vi skulle lige fordele de sidste opgaver ang. Kirketuren. Herefter 
skulle Jytte fremlægge aftenens emne. Desværre måtte vi undvære 
både Verner og Finn som måtte melde forfald på grund af sygdom, vi 

håber at de snart kan være tilbage i gruppen. 

Det var spændende, for som de andre aftener vidste vi ikke, hvad der 
ville blive fortalt om. Vi havde besluttet, at det var et frit emne, så vi 

var meget spændte. Emnet denne aften blev Tycho Brahe.  

 

Dette var afledt af de nye oplysninger, der 
er kommet frem, hvoraf det fremgår, at 
hans næse ikke var af hverken sølv eller 
guld, men mest sandsynlig af messing, og 
han blev sikkert ikke myrdet af sin 

assistent, Johannes Kepler. 

De nye og langt bedre analyser viser dog, 
at Tycho Brahe kun havde små og langt 
fra livstruende doser af tungmetallet i sin 
krop nogle uger før sin død, og at de 

forsvandt helt, før han døde. 

Berømt sølvnæse var af messing 

Ifølge lederen af opgravningen, den danske middelalderarkæolog Jens 
Vellev fra Aarhus Universitet, har forskerne også fundet spor af guld 
og sølv i det skæghår, hvor kviksølvet blev fundet, hvilket tyder på, at 

Tycho Brahe havde taget medicin, der indeholdt de tre metaller.  

Efter en interessant fremlæggelse havde Karen produceret nogle 
aldeles fremragende sandwichs som vi nød med glæde.  

Bjarne 

http://avisen.dk/tycho-brahe-forsker-glaeder-sig-over-ny-

viden_193534.aspx 

 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Astrono

mi/Astronomi_generelt/Tycho_(Tyge)_Ottesen_Brahe 
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Gruppe 5 - Nov-Gruppemøde 30. okt. 

Mødet blev holdt allerede den 30. oktober, da de sidste detaljer 
vedrørende novembermødet skulle helt på plads. 

Vi mødtes hos Bodil og hendes plejehund, som helst skulle klappes af 
alle. Vi startede sædvanen tro med at spise en dejlig middag (der var 
nok til flere dage), medens vi snakkede om løst og fast. 

Derefter tog Jørgen fat, og vi fik snakket om det sidste Gilderådsmøde, 
om loppemarkedet og om vores oplevelser ved de respektive Mix-
mødegrupper, og om, at der igen var nogle, der ikke mødte, og ikke 
sendte afbud, ikke særligt klædeligt for Gildebrødre. 

Så var vi nået frem til aftenens emne. Vi har valgt skuespillere, og Kurt 
havde valgt at fortælle om Marylin Monroe. 

Kurt fortalte, at hun blev født den 1. juni 
1926, og hun døde den 5. august 1962. 
Hendes fødenavn var Norma Jean Morten-
son, men moderen ændrede det straks til 
Norma Jean Baker. Norma Jean førte som 
barn en omskiftelig tilværelse, og blev som 
18 årig gift med James Dougerty. Efter 4 
blev hun skilt, og i 1954 blev hun gift med 
Joe DiMaggio. I 1956 blev hun gift med 
Arthur Miller. 

 

Marylin Monroe blev amerikansk skuespiller, model og sanger, og 
blev desuden et sexsymbol.  

Norma Jeane arbejde under krigen på en fabrik, der fremstillede varer 
til det amerikanske militær, og medens hun gjorde det, fandt militæret 
på at sende billeder af unge piger der med krigsindsatsen til soldaterne 
for at fremme deres moral. Norma Jeane blev valgt til at blive 
fotograferet, men først blev hendes brune hår bleget til gyldenblond. 

En medarbejder, Lyon, ved 20. Century Fox så billederne og gav 
hende en kontrakt på 125$ per uge. Lyon kunne ikke lide navnet 
Norma Jeane, og efter et par forslag blev Marylin valgt. Hun havde 
tidligere valgt moderens pigenavn, Monroe, og hun hed nu som vi 
kender det Marylin Monroe. 
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Marylin Monroe var i sin karriere også ansat på Columbia Pictures og 

Metro-Gildwyn-Mayer. 

 

Marylin Monroe medvirkede i mere end 30 
film, blandt andet Gentlemen Prefer 
Blondes, The Prinse And The Showgirl, 
How To Marry A Millionaire, Bus Stop og 
Some Like It Hot. Hun blev nomineret til 
seks Oskars, og modtog en golden Globe 
Award for sin hovedrolle i Some Like It 
Hot. Hendes sidste film blev The Misfits, 
hvor manuskriptet var skrevet af Arthur 

Miller. 

Ulla 

��������	
�������	����	���
��	���������

http://www.youtube.com/watch?v=1DG0cVUd0pI 

 

 

Gåden i sidste blad, nov. nummeret 

Billedet af Irmelin&Leo’s have i Sverige 

Der er indkommet utallige svar. 

Flere var rigtige.  

Det er vildsvin, der har hærget i 

haven. 

Irmelin&Leo kæmper en ulig 

kamp mod naturen.  

Nu er der sat elhegn omkring 
halvdelen af grunden. Om den 
anden halvdel er der bygget små-
landsstaket. Mon det hjælper? Nu 
skal vi planlægge, hvor vi skal gå 

ud og ind, når vi skal i skoven. 
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Gruppe 6 - Gruppemøde 12. nov. 
Vi var en lille forsamling på fire idet Bente og Preben måtte melde fra 
pga. Bentes operation i knæet. 

Helge gav en lang historie om hans deltagelse i Landsindsamlingen for 
Røde Kors. Vi fik planlagt julefrokosten hos Leo og enedes om at 
invitere de tre afgåede medlemmer fra gruppen. Vi fik taget hul på 
Nytårsgildehallen.  

Sæsonens emne er Begivenheder i Danmarks historien. Helge havde 
valgt at fortælle om Storebæltsbroen. 

For at binde de store landsdele sammen, blev det efter næsten 100 års 
venten i 1986 i Folketinget besluttet at bygge broen. I 1987 tager 
trafikminister HP Clausen det første spadestik. Det skulle blive en 
jernbane-tunnel mellem Sjælland og Sprogø, samt en højbro for 
biltrafik. Fra pylonerne skulle broen fortsætte til Fyn som lavbro. 
Højbroen blev 6,8 km og lavbroen blev 6,6 km kombineret med 
jernbanen. Forbindelsen er ca. 17 km. i alt 

 

Pylonerne er 254 m høje. Her hænger de to 
store stålvirer, der bærer brofagene, hvor 
skibe frit kan passere under. Hver af disse 
stålvirer er 85 cm i diameter og består af 
16.648 enkelte stålvirer. 

Gennemsejlingshøjden er 65 m. Højden skulle 
koordineres med byggestørrelser for skibe fra 
værfter i Østersøen og krydstogtsskibe fra 
Finland. Der er 1624 m mellem pylonerne. De 
samlede byggeomkostninger endte på ca. 21 
milliarder kr. 

Jernbanen indvies i 1997 og vejforbindelsen åbnes i juni 1998. Ved 
åbningen var der arrangeret løb over broen på rulleskøjter, cykler, 
løbesko mv. Sidste år i 2011 blev der registreret knap. 11 millioner 
køretøjer over broen. Dertil et antal rejsende med tog. 

Broen kom og nostalgien forsvandt, ingen ventetid på p-pladserne, 
pause på færgen med cafeteria-kaffen. Fodring af måger med resterne 
af madpakken - det var nu slut. Men det er blevet nemt.        Ref. Leo 

http://da.wikipedia.org/wiki/Storeb%C3%A6ltsforbindelsen   
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Orientering om friluftsråd 
 

På distriktsgildeting i maj 2012 meldte jeg mig 
til Friluftsrådet som repræsentant for Brøndby/ 

Vestvoldgildet. 

Jeg har deltaget i to arrangementer. 

Et møde med lokale deltagere fra diverse organisationer, der foregik i 
lokaler ved Vallensbæk Mose, hvor vi fik orientering om en travesti, 
der var lavet foranlediget af Friluftsrådet og med økonomisk støtte fra 

specielt Albertslund Kommune. 

Stien er en natursti, der går fra Tåstrup over Albertslund til Vallens-

bæk, og hvor man kan opleve diverse planter og dyreliv. 

Det andet arrangement foregik på Brejninge Efterskole for spejdere og 

gildebrødre, der er repræsentanter i Friluftsrådet. 

Bortset fra lokalefaciliteterne var det en god dag med orientering om, 
hvad der foregår rundt om i landet, bl.a. et større projekt i Nordjylland 
(UdkantsDanmark) med spejderne som initiativtagere, hvor spejdere, 
andre organisationer, og institutioner kan låne forskellige ”kasser” med 
redskaber til lege og ”arbejde” i naturen. Det havde været et stort 

arbejde, men med positiv støtte fra de berørte kommuner. 

Desuden arbejder man på at få 
Kløverstier i alle kommuner. Vi 
har en i Brøndbyøster/-vester, og 
jeg fik at vide, at der også 
arbejdes på at få en i Brøndby 
Strand. Kommunen har også en 
naturkonsulent, der er med i det 
lokale Friluftsråd. Man oplever 
gamle og nye bydele og evt. 

attraktioner. 

Kløverstierne er finansieret af Nordea-fonden.  

Birthe Sander 
 

http://www.brondby.dk/Fritidsliv/Oplev_broendby/Kloeverstier.aspx 
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Jens Baggesen  
sender hilsen fra 80 års fødselsdagen 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Søn. 02. dec. Kirketur  

Ons. 12. dec.  FredsLys   

Lør. 05. jan NytårsGildeHal, gr. 6, mf. 

Lør. 09. feb. Forårsfest 

Ons. 27. feb. DistriktsGildeHal 

Tirs. 05. marts GildeTing 

Lør. 16. marts I-dag 

Lør. 20. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fre. 26. april LoppeMarked 

Søn.  05. maj UlveLøb 

Tirs. 14. maj Distriktsgildehal 

Tirs 21. maj Tur i naturen 

Tirs. 11. juni Friluftsgildehal  

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  jan.-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Jan.-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: 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 


