
           
 
 

 

 

 

 

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

51. årgang  Jan & Feb. 
Nr. 1 & 2  2013 

 

Handling og tanker 
 

To Zen munke kommer gående ud fra skoven. De 
kommer til en voldsom flod, som de skal krydse for at 
komme videre til deres bestemmelsessted. 

En skrøbelig gammel kone sidder ved flodbredden ude 
af stand til at komme over på den anden side. En af 
munkene tager den gamle kone op på sine skuldre og 
krydser floden med hende på ryggen. På den modsatte 
flodbred sætter han hende ned igen, og de to munke 
fortsætter deres vandring. 

Timerne går i stilhed, men til sidst bliver det den anden 
munk for meget, og han udbryder : ”Hvordan kunne du 
dog gøre sådan noget!  Du ved udmærket godt, at vi 
har svoret aldrig at røre ved en kvinde! ” 

Den første munk smiler, hvorpå han siger: ” Jeg bar på 
den kvinde et øjeblik og satte hende fra mig for mange 
timer siden. Men du har båret rundt på hende hele 
dagen! 

Else 
�

 

 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET 



 

���������	
Bente blev 70 og hun siger TAK. Det er dejligt at runde et skarpt 
hjørne, og dels få sine ønsker opfyldt, men også at få besøg af gilde-

brødre om formiddagen på selve dagen. 

En tak til Gildet og en tak til Gr.6 for jeres dejlige måde at være på. 

Kærlig hilsen Bente 

 

Mange TAK til dem der har sendt opmærksomheder til min 85 års 
fødselsdag. 

Peter Ulstrup 
 

1.januar 2013  

Med ønsket om et godt nytår 
sender jeg alle et foto, som jeg tog 
ud vinduet i den store stue på 
årets sidste dag. Desværre er det  
lidt uskatpt, men viser hvor langt 
fremme vores mandelblomster  er 

kommet. 
 

 

De begynder altid at springe ud 
mellem jul og Nytår, og bebuder 
det kommende forår. Billedet af 
julestjernen tog Inger for et par 

dage siden. 

 

Kærlig hilsen og kram  

fra os i Rio Seco 

 

 

Mobil telefon numre til samlingen 

Jens Foghmar: mobil 24 42 89 13 
Jørgen Schiøtt: mobil 52 61 02 94 
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Festlauget invitere alle gildebrødre 

til CafeTeater på 
Rødovregaard 

Lørdag den 9. februar kl. 18.00 

 
Efter en velkomst drik vil vi indtage cafeteateret, hvor vi vil 
servere en to retters menu + kaffe og drikkevarer. 

Derefter vil nogle af vore gildebrødre optræde på de skrå 
brædder med oplæsning, sang og dans til glæde for os alle. 

 

Pris 70 kr. 

Tilmelding: Gruppevis senest mandag den 4. februar til  

Inger på tlf. 44 94 43 14. 

På gensyn festlauget 
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GILDETING 

Tirsdag d. 5. marts  
2013 kl. 19:00 
i Kostalden på Rødovregård 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesterens beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 
 regnskaber for 1.1.2012 til 31.12.2012 og fremlægger  
 budget for det kommende år 1.1.2014 til 31.12.2014 
 herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. Valg 
 a)  gildemester (kan ikke genvælges) 
 b)  gildekansler  
 c)  gildeskatmester  

9. Valg 
 a)  3 suppleanter til gildeledelsen 
 b)  Gildets uddannnelsesmedarbejder (GU) 
 c)  Gildets internationale medarbejder (GIM) 
 d)  Herolder 
 e)  2 revisorer og 2 suppleanter for disse 

10. Eventuelt 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetin-
get, skal være gildemesteren i hænde senest en måned før gilde-
tingets afholdelse.  

 

Med venlig gildehilsen  

Nils Krogh (GK) 
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Brug dette link og kom direkte til hjemmesiden: 

http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/ 

hvor du kan læse mere detaljeret om turene.  

 

 

Forårets program: 
 

Torsdag d. 25. april kl. 18 - 21 

Besøg på Kastellet 

 

 

 

Onsdag d. 5. juli kl. 12.30 - 16.00  

Besøg i Universitetshaverne på Frederiksberg 
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NytårsGildeHallen  - 5. januar -  referat 

Værtgruppen denne aften var 6eren med venlig hjælp fra et par GB fra 
gr. 1. Efter en velkomst drink og accept på at disponere både over 
Kostald og Hestestald i stedet for stuehuset blev gildehallen afviklet på 

bedste vis. 

Den efterfølgende menu var hamburgryg, flødekartofler med grønt-
sager og en frugttærte med flødeskum, dertil kaffe og småkager fra 

Mettes bageri. 

Underholdning delt i to afde-

linger.  

Den første gik på hændelser i 
1963 for 50 år siden, det år, 
hvor VestVoldGildet blev 

oprettet.  

Den anden afdeling handlede 
om vor kære TV serie Mata-
dor, hvor vor viden og hu-
kommelse nok engang kom 

på prøver.  

Som finale skulle de to vin-
derborde til finalen stille tre 
ryttere, der skulle en tur i 

manegen under musikken til  

”Jeg har min (kæp)hest, jeg har min lasso”. 

Megen hujen og latter under denne afslutning, og der var chokolade til 

alle rytterne og staldfolk på vindende hold. 

En god start på det nye år med 
mange gode ønsker til og fra 
alle der var mødt op. Vi var 31 
i alt inkl. vor gæst Elna fra 

Glostrupgildet. 

   Ref Helge  
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Gruppe 2 - Julemøde hos Jytte og Peter 
Kl. 16 mødtes vi her hos os. Vi var mødt hele gruppen plus Else (Jens’  
veninde). Alle gæsterne havde medbragt noget spiseligt. Der var rige-
ligt at spise, så vi gik straks i gang med at putte noget i munden. 
Undervejs sang vi nogle sange, og afholdt en lille intelligensprøve med 
en lille præmie, som jeg havde udsat. Da tiden var udløbet, viste det 
sig, at der kun var to, der havde svaret rigtigt på alle spørgsmålene, det 
var Birthe og Else, som trak lod og Birthe vandt præmien (en 

chokoladenisse).  

Da vi var færdige med at spise fik vi kaffe/te med æblekage efter en ny 
opskrift, som Jytte har fået, den smagte meget godt, selv om den havde 
fået lidt for meget varme. Til sidst sad vi og talte sammen om løst og 

fast, indtil kl. ca. 23, hvor vi brød op og kørte hjem. 

Vi var alle enige om, at vi havde haft en god sammenkomst. 

Peter 

Gruppe 5 - Julemøde 
Gruppen skulle have været til julemøde hos Jytte, men Jytte blev syg 
og indlagt på hospitalet (kom dog hjem samme aften vi skulle holde 

møde) så vi fik flyttet mødet til Birthe, som tilbød at holde mødet.  

Desværre måtte vi undvære både Jytte og Ruth denne aften, men takket 
være både Birthe og Ulla så bød aftenen på dejligt julebord  med de 
ting, som hører til et julebord.  Så fik vi også lige sunget en julesang 
inden Jørgen havde sin dagsorden, som skulle  køres af: gildet siden 
sidst, næste møde hvor? spejderlaug, tilmeldinger til nytårsgildehal, 
pengekasse, og eventuelt. Der blev talt lidt om festlaug, spejderlaug 

m.m. inden Bodil kom frem med en tipskupon; hvem,  hvad, hvor.  

Så kom kaffen og småkagerne på bordet, hvorefter vi gik over til 
terningespil om vore små julegaver ind imellem snakken, ja munden 
stod ikke stille et sekundt på nogen. Vi sluttede aftenen af med atter en 
sød julesang, ønskede hinanden tak for en super hyggelig aften og en 
god jul, og godt nytår, hvorefter vi tog hjem hver til sit efter atter en 

dejlig aften. 

Jørgen  
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Gruppe 1 - Gruppemøde 15. januar 

Vi mødtes hos Lilli alle undtagen Inger, der var optaget andetsteds. 

Vi startede med at synge ’I sne står busk og urt i sne’, hvilket var i 

overensstemmelse med virkeligheden.  

Efter lidt indledende bemærkninger gik Birgitte i gang med aftenens 
emne: Norges historie. Norge har på en eller anden måde været tæt 

tilknyttet Danmark.  

 

Fra år 800 bestod Norge af 
små kongedømmer og var i 
vikingetiden som Danmark og 
Sverige meget ’udfarende’ 
med togter til hele Europa 

m.m. 

 

Fra det 11. århundrede havde Norge en stærk kongemagt og indgik fra 
1396 til 1537 i Kalmarunionen. Hvorefter Norge blev en del af 
Danmark frem til Kielerfreden i 1814, hvor Danmark blev nødt til af 

afstå Norge til Sverige.  

Det holdt frem til 1905, hvor Norge ’løsrev’ sig 
og indsatte den danske Prins Carl som Kong 
Haakon 7. af Norge. Kong Haakon regerede 

frem til sin død i 1957. 

Birgitte fortalte en del mere, men så kaldte Lilli 

til bords – veldækket forstås!  

Ved bordet fik snakken frit løb om gode og 

alvorlige ting, som lå os på sinde. 

 

Som ’dokumentation’ for hvor godt vi har det, fremlagde Sine en 
beskrivelse af forholdene for bl.a. ældre i Rumænien. Set i det lys er vi 
i høj grad privilegerede. Således oplyste kunne vi slutte aftenen med 

’Nu er jord og himmel stille’ og sige tak til Lilli for en hyggelig aften. 

Nils 9 



 

Gruppe 2 - Gruppemøde 15. januar 
Vi mødtes kl. 18 hos Else og Arne. Gruppen var fuldtallig, vi begyndte 
med at få noget at spise, og gik derefter over til selve mødet.  

Gruppelederen Jytte havde ingen meddelelser fra gildeledelsen eller 
andre, så vi talte om det kommende gilderådsmøde og gennemgik 
dagsordenen. Derpå fik vi kaffe/te med linser og småkager til og Else 
og Arne gik i gang med vores emne NORGE.  

De havde denne gang valgt at fortælle om Norge under 2. verdenskrig. 
I modsætning til Danmark var de jo i krigstilstand mod tyskerne lige 
fra den 9. april 1940, medens vi i Danmark i begyndelsen nærmest 
samarbejdede med tyskerne. Det kom til at betyde, at nordmændene 
straks fra begyndelsen, af de allierede blev betragtet som fuldgyldige 
allierede, mens Danmarks stilling blev betragtet som medløbere til 
Tyskerne, hvilket især blev af stor betydning for de danske søfolk i 
England.  

Nordmændene kapitulerede først til tyskerne den 7. juni og i et stats-
rådsmøde blev det besluttet, at kongen, kronprinsen og regeringen 
foreløbig skulle flytte til Storbritannien og fortsætte kampen derfra.   

Nordmændene havde det betydeligt sværere end danskerne under 
besættelsen, lavere rationer og mere kontrol med befolkningen. 
Befrielsen af Norge kom først den 8. maj 1945, i modsætning til 
tyskernes kapitulation den 5. maj i det øvrige Europa. 

Mødet sluttede ca. kl. 23 og Jens kørte Anette, Jytte og mig hjem.  

Tak til Else og Arne for et godt gruppemøde                             Peter  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kongefamilien vender 
tilbage til Oslo i  
juni 1945 
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Gruppe 4 - Gruppemøde 11. jan. 2012 

Vi begyndte med en sang og en øl, hvorefter Tove indledte mødet med 

sit emne; Arkæologiske fund.  

Hvert år gør nye arkæologiske fund os klogere på forhistorien og 
ændrer den officielle danmarkshistorie. Sådan har det også været i 
2012, hvor bl.a. forberedelserne til den faste forbindelse over Femern 

Bæltet udløste årets mest spændende fund. 

Vi skal tilbage til året 1644 - tre 
måneder efter at Chr.IV mistede sit 
øje under slaget ved Kolberger 
Heide. Nu er der søslag i Femern 
Bælt, hvor en dansk flåde kæmper 

mod en svensk/hollandsk flåde. 

Danskerne mister 14 af deres 17 
skibe. Et vigtigt hollands skib gik til 
bunds. Det er det første skib, der er 
fundet fra det slag. Den nøjagtige 
position holdes hemmelig, for ikke at 

sportsdykkere skal hærge det.  

Et andet storslået fund blev gjort ved 
Vordingborg Slotsruin ved gen-
etablering af voldgraven, hvor kun 
Gåsetårnet står intakt. Gemt i vandet 
har en makker til Gåsetårnet ligget 

urørt og glemt i 650 år.  

Byggeriet på motorvejen ved Silkeborg har også givet flere spændende 
fund. Op af jorden fra samme oldtid dukkede 25 forhistoriske gårde, 
grave og dødehuse samt kulturlag fra sten-, jern- og bronzealderen, alt 

sammen i et område på omkr. seks fodboldbaner.  

Også amatørarkæologer udstyret med metaldetektorer har gjort store 
fund. Skatter fra den sjællandske muld består af ringe, mønter, 
sølvbarrer, guld, romersk sølvservice og nordiske smykker o.m.a. Så vi 

kan bare gå igang !!  

Så var der kaffe og snitter - og en spændende aften var slut. 

Karen 
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Gruppe 5 - Gruppemøde 17. jan. 2013 

Hele gruppen mødtes hos Lone, kun Ruth manglede. Vi startede med 

et fornemt måltid, inden vi gik over til den alvorlige del af mødet.  

Spejderbror her er min hånd startede vi med at synge. 

Derefter fastlagde vi, hvor næste møde skulle være, da der på grund af 

sygdom var rykket rundt på mødestederne.  

Vi aftalte om forårsfesten. Derefter fik vi referat fra Spejderlauget, 
med tema og postforslag til ulveløbet i maj. Jørgen fik også nogle 

ønsker om poster med til næste møde. 

Der blev talt om, at vi skal have ny gildemester i år, og ny formand for 

festlauget. Forslag til posterne ønskes. 

Derpå holdt Ulla et meget inspirerende foredrag om Susse Vold. Det 

var spændende og oplysende.  

 

Hun startede livet som et lidt forsømt 
barn og udviklede sig til den diva hun 

er i dag. 

Hun lærte faget på Privatteatrenes 
Elevskole, efter at være dumpet på Det 
Kgl. Teater. Hun har optrådt i utallige 

film og Teaterstykker. 

Også i fjernsynet har der været 
brug for hende mange gange.  
Privat har hun en søn med Erik 
Mørk, som hun levede sammen 
med i nogle år. Hun har været og 

er stadig gift med Bent Mejding.  

Hun er med i Vinterbergs nye 
film Jagten i en for hende noget 

atypisk rolle. 

 

http://www.kulturkapellet.dk/filmanmeldelse.php?id=1199 

Aftenen sluttede med, at vi sang I sne står urt og busk i skjul. 

Tak for en dejlig aften.                                                         Bodil. 
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Gruppe 6 - Gruppemøde 7. dec. 

Juleafslutning i gruppe 6 hos Leo og Irmelin. Hele gruppen undtagen 
én mødte op til julehygge. Vi startede med at planlægge nytårs-

gildehallen, som gruppe 6 står for. 

Kl. 15. startede vi den store julefrokost, hvor også to ægtefæller og to 

tidligere medlemmer af gruppe 6 deltog. 

Menuen var imponerende: Sild, laks, rejer, æbleflæsk, leverpostej, 
tarteletter, oste og frugtsalat. Hertil var der øl og et spændende udvalg 

af snapse. 

Julehyggen bestod også af julesange m.m. Leo trak den gamle 
grammofon op, og vi sang hertil en gammel dansk sang fra vor 
ungdom - det var Jeg har min hest osv. Som vi øvede til nytårs-

gildehallen. Leo læste også lidt af Peters Jul for os. 

Sammen med kaffe, hjemmebagte småkager og slik afviklede vi et 

spændende pakkespil med gode gaver. 

Tak for en meget hyggelig eftermiddag til Irmelin og Leo. 

Vibeke 

 

Se og hør på dette link: 

http://www.youtube.com/watch?v=QjpDTvJok2g 
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Invitation til Distriktsgildehal med ridderoptagelse 

af Tommy Carlsen, 2. Glostrup 

 

onsdag den 27. februar 2013 i Østervangkirken, 
Dommervangen 2, 2600 Glostrup 

 

Forhal kl. 19:00    -     Gildehal kl. 19:30 

 

 

 

Efter gildehallen vil der være en let anretning, med øl, vand 
eller vin, pris: 75 kr. pr. person. 

Påklædning: Festtøj 

Husk tilmelding senest søndag den 24. februar, og den er 
bindende til: Elna Braüner Adamsen, 

tlf. 43 45 18 43, e-mail: brauneradamsen@post.tele.dk 

 

Distriktsgildeledelsen 
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Jørgen G. Rasmussen            28.10.2012 

Hr. Helge Andersen 
c/c  Roskilde-Hedebo Distriktsgilde 
      Sct. Georgs Gilderne i Danmark 

 

 

Kære Helge  

Tak for en rigtig god lørdag sammen med 50 af Distriktets Gildebrødre 

og Gildesøstre. En fin oplevelse. 

Ligeledes en stor tak for, at Distriktet vil være med i The European 

Scout Foundation and Friends of Scouting in Europe. Meget værdsat. 

Selv ser jeg frem til at nyde den argentinske vin jeg fik. 

Mange gode spejderhilsener  

Jørgen 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

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. 28. maj Gilderådsmøde 

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  marts.-nummeret af Voldstafetten 

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

Lederen i Jan.-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 


