
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

Tekst indrykket  
venstre/højre 1 cm. 
lederen 12 pkt. 

Bundrude 19,5 cm 

51. årgang  Dec. 
Nr. 12 2013 

RåbåndsKnobet der binder sammen

Gave ved 50-års-jubilæet 

    

 
   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Inger - vor gode glidebror er død 

Den 10. november sov Inger stille ind. Et 
meget aktivt og engageret liv er, efter 
nogen tids sygdom, slut. 

Inger var spejder lige fra barneårene og 
gennem sit voksenliv. Inger arbejdede på 
De grønne Pigespejderes korpskontor.  

Så sent som 2009 var Inger medhjælp på 
en landslejr. Inger var en meget aktiv 
gildebror, formand for Festlauget i mange 
år og med mod på at få forårsfesterne til at 
være spændende, og fødselsdagsfesterne 
til at gå som vanligt. Gildemester og 
gruppeleder har Inger også været. Inger 
nåede at være gildebror i 39 år. Inger var 
ligeledes aktiv i Islev Kirke, i mange år i 
menighedsrådet. Kirkens Korshær nød 
også godt af hendes arbejdskraft.  

Inger efterlader et stort tomrum, som det 
vil tage tid at få udfyldt. Inger vil blive 
stærkt savnet alle steder. 

Æret være  

Ingers minde. 

Bodil 

Inger ved  
NytårsGildeHallen 

8. januar 2013
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Vores Gildemester 

er ikke mere 
Det var med et stort chok og vantro, at jeg modtog budskabet om 

Helges bortgang. Dagen før var han medarrangør af Fellowship day. 

Søndag formiddag var han i kirke, og om aftenen var det forbi. Der 
bliver et stort hul, hvor Helge plejede at være. Savnet vil være meget 

svært at bære. Vi vil hjælpe hinanden igennem det. 

Helge ville have været gildebror i 20 år i januar 2014. Han har været 
Spejderlaugsmester, Gildemester, Gruppeleder og meget aktiv omkring 
loppemarkedet. Han har været DIS og med i Østprojektet i Distriktet. 

Altid i fuld gang med noget. 

Helge vi vil alle savne dig enormt! 

                                ÆRET VÆRE DIT MINDE

Bodil 

    

3 



Kære alle i Gildet 

Mange tak for smukke blomster og deltagelse ved Helges begravelse. 

Tak til grupperne for blomsterhilsener både i kirken og til os her-

hjemme. Tak for de mange medfølende ord og breve, og mange besøg. 

En speciel tak til Kurt for at have skrevet og trykt salmebladene. 

Mange venlige hilsener 

Kent og Inge 
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TAK
Tusind tak til hele gildet for gaver og blomster til 
vores guldbryllup. 

Vi havde en rigtig skøn dag, 

som vi vil huske på med glæde. 

Stor gildehilsen fra  

Else og Arne 
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Fredslyset fra Betlehem
kommer til Brøndbyvester kirke 

Onsdag den 11. december 2013 

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke. 

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt  
onsdag den 11. december kl. 19.00. 

Fredslyset brænder evigt i 
Fødselskirken i Betlehem.  

En flamme herfra er bragt til Europa, 
og helt til Danmark, hvor den,  

i Sct. Laurentie Kirke i Roskilde, 
brænder evigt.  

Flammen bliver onsdag den 11. 
december ført til Brøndbyvester 
Kirke. 

Lyset vil klokken 19.00 blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, 
som ses på billedet, vil blive tændt, herefter tændes lys i stolerækkerne og på 
alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem. 

Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Arne 
Kristophersen vil holde en andagt. 

http://www.kristendom.dk/artikel/305532:Danmark--Fredslyset-fra-
Betlehem-paa-rundtur-i-Danmark
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NytÅrsGildehal - 2014 

Lørdag d. 11. januar 
på Rødovregård

Forhald kl. 17.30 - Gildehal kl. 18.00 
Efter Gildehallen er gruppe 5 vært  

ved en let middag, samt en god kop kaffe 
med småkager 

Pris 75 kr.  
Gruppevis tilmelding til Ulla 23 63 72 31  

senest 3. januar  
med oplysning om navne på deltagere 

Påklædning Festtøj

På gensyn med gildehilsen gruppe 5 
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Novembermødet - 5. nov. 2013

Vi startede mødet med at holde 1 minuts stilhed for at mindes Helge, 

og for at udtrykke vores sorg over hans alt for tidlige død. 

Æret være Helges minde 

Mødet i år var usædvanligt, da vi i stedet for en foredragsholder skulle 
dele alle de gaver ud, som vi ikke fik gjort til vores fødselsdag. Der var 

lavet en bordplan, hvor gæster og gildebrødre sad fuldstændig blandet.  

Vi startede med en dejlig buffet med flere slags kød og grønsager. Da 
vi var mætte, gik vi over til gaveuddelingen, hvor vi støttede de fleste 
af dem, vi gør hvert år plus enkelte nye. Der blev fortalt lidt om, hvad 

hver enkelt brugte pengene til.  

Til slut fik spejderne deres gaver, der var nogle de nemt kunne bære, 
og nogle der nærmest skulle bruge en lastbil for at få gaven hjem. Fra 
en gavecheck til tak kl. 21.30, så vi kunne være ude til lukketid kl. 

22.00.  

Tak for et dejligt arrangement til gruppe 6. 

                                                                             Bodil 
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Gruppe 1 - Gruppemøde 12. nov. hos Knud

Vi mødtes hos Knud. En lille sluttet flok på 4. Vi savnede Inger, som 
efter kort ophold på Broparken var død. Inger havde betydet meget for 
gruppen og os alle sammen - både som person og som gruppeleder i en 
årrække. Annie var fortsat indlagt til genoptræning, så Knud måtte 
klare det selv. Endelig havde Birgitte meldt afbud på grund af andre 
aktiviteter. 

Men vi fire gik i gang med ’Nu Falmer Skoven’ og derefter til Knuds 
veldækkede bord. Knud havde fremtryllet lækkert højt belagt smørrebrød. Og 
minsandten også æblekage! Vi var meget velforsynede, da vi gik i gang med 
aftenens program.  

Først klarede vi det praktisk omkring gruppens julemøde, som er planlagt til 
3.12. hos Sine. Stedet kan ændres til hos Annie og Knud, hvis Annie er 
kommet hjem. Derefter gennemgik Lilli seneste Gilderådsmøde med 
kommentarer. 

Så nåede vi frem til Sine, som havde aftenens emne: 
Danske øer, hvoraf der ifølge Acton Friis skulle være 
ikke mindre end 527 styks. Heraf dog kun 74 beboede. 
Først sang vi ’Jeg ser de bøgelyse øer’ som et á pro pos 
til vores emne. Emnet er også meget oppe i tiden, hvor 
man op til kommunalvalget diskuterer, om man skal 
nedlægge de små øer, fordi øerne er for dyre at drive 
med færger og tilskud. Og i øvrigt pga. generel 
affolkning af øerne. Alle flytter til de store byer. Med 
tab af kultur og traditioner som resultatet.   

Sine havde så valgt at underholde om Fanø.  
Fanø ud for Esbjerg, som geografisk hører til i 
rækken af Frisiske øer. Den har 3-4000 
indbyggere og er på 56 km2. Øen er et gammelt 
søfartssamfund og var sejlskibenes ø. Byerne er 
præget af smukke huse, som blev bygget af 
skibsredere og skibsførere.. 

Kirkerne er præget af søfartstraditionerne med mange flotte kirkeskibe. 

Dyrelivet på Fanø bestemmes af beliggenheden i Vadehavet med sæler, 
skaldyr og fugletræk. Andre traditioner er også, at man har fanødragter til 
enhver lejlighed. 

Vi sluttede aftenen (som vi plejer) med ’Nu er jord og himmel stille’. Vi siger 
tak til Knud for en hyggelig aften.       Nils
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Gruppe 2 - Gruppemøde 12. nov. hos Arne

Vi mødtes på adressen på Hørmarksvej kl. 1800, og vi var mødt alle 8 
til tiden. Vi startede med at få noget godt at spise. Og da vi var færdige 
med det, gik vi gang med selve mødet med at gruppelederen Jytte gav 
os et referat af det sidste gilderådsmøde, som hun havde været til den 
22/10. Da vi var færdige med det, fik vi kaffe/te med æblekage med 
flødeskum.  

Mens vi var ved kaffen havde Arne et indlæg om vikingernes skibe i 
serien  om vikinger, som er vores emne i denne sæson. Arne gav os en 
god tale om vikingeskibe, som i sig selv er et stort emne. Med en del 
billeder til selvfølgelig. Men det kan man jo se en masse om på 
Google, hvilket kan stærkt anbefales.  

http://historienet.dk/civilisationer/vikingerne/vikingeskibet-gjorde-
skandinaverne-uovervindelige

Vi sluttede mødet kl. 2245.  

Næste møde er vort julemøde hos Birthe den 7. december.  
Peter 

Rekonstruktion af vikingeskibet fra Gokstad- 

http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Viki
ngetiden/vikingetiden/vikingetiden_(Vikingeskibe) 
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Gruppe 5 - Gruppemøde 12. nov.

Vi startede mødet med at spise Ullas dejlige mad. Vi manglede kun 
Jytte, der desværre var faldet og havde slået sig ret meget. God bedring 

Jytte. 

Vi talte om, hvad der var sket siden sidst, og nok engang om Helges 

pludselige bortgang. 

Vi talte om, hvordan vi vil arrangere nytårsgildehallen, som vi står for, 

og om de kommende arrangementer. 

Djengis Kahn 

Derefter fortalte Jørgen om Rusland i 1100 

tallet. Det Mongolske herredømme.  

http://www.ruslandsinfo.dk/mongoler.html

Det er meget spændende og grusom histo-
rie. Det var lige fra Djengis Kahn til Timur 
Link, en periode på næsten 250 år. Derefter 
hørte vi om Storfyrstendømmet Moskvas 
overherredømme. En periode på 150 år. 

Det var heller ikke rart.  

Det var i den periode Ivan IV (den gru-
somme) regerede. Efter al den spænding 

sluttede vi med en sang, og gik hver til sit. 

Tak for en dejlig aften Ulla og Kurt. / Bodil

Mongolernes rige 1279                                                                             
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Gruppe 6 - Gruppemøde 4. nov. hos Leo

Dette gruppemøde fik en lidt anden start, end vi havde forventet, da vi aftalte 
sæsonens gruppemøder. For at mindes Helge begyndte vi derfor med et 
minuts stilhed. 

Lisa en kommende ny gildebroder blev budt velkommen, hvor vi kort fortalte 
om vores indgangsvinkel til gildet. Lisa deltager fremover i gr. 6s møder. 

Vi valgte Leo som ny gruppeleder, hvor Preben lovede at hjælpe. November 
mødet blev gennemgået for løse ender. Nu hvor Helge ikke er mere, var det 
nødvendigt at flyttet lidt rundt på mødedatoerne. 

Som aftenens emne havde Leo valgt Amish-folket: De stammer oprindelig 
fra Europa og var en del af en protestantisk anabaptistisk bevægelse 
(tilhænger af voksendåb) – mennonitterne. 

Da de blev mødt med massiv modstand i Europa, begyndte de i 1700 tallet at 
udvandre til Nordamerika. Amish-medlemmer er tresprogede, i skolen lærer 
de engelsk, hjemme taler de en tysk dialekt (Pennsylvania Dutch), under 
gudstjenesten tales der tysk. De har hverken en kirke eller et fællesrum, men 
samles hver søndag morgen til gudstjeneste i et af hjemmene. 

Traditionen tro barberer manden sit overskæg, men lader hageskægget gro 
(det starter dog først, når de er blevet gift). Kvinderne må derimod ikke 
klippe deres hår, det redes tilbage og samles i en knold og gemmes under en 
kyse. 

Familien er i centrum. Der er 
omkring 250.000 Amish-folk i USA 
og Canada, og der kommer stadig 
flere, de er meget børnerige, en 
familie får i gennemsnit syv børn – 
børn er en gave fra Vorherre, også en 
nødvendighed da de ikke må anvende 
teknologi opfundet efter det 17. 
århundrede (opfattes som forfænge-
lighed). 

Transport foregår med hestevogn, ingen strøm, må ikke eje en telefon og 
strenge regler for tøjstil. 

Det blev til meget snak rundt omkring bordet, og efter dejlig mad sluttede vi 
aftenen med sangen: ”Svantes lykkelige dag” af Benny Andersen 

Endnu en god gruppeaften. Gr.6 ses næste gang lørdag d. 7. december kl. 14 
hos mig.                                                        /   Velkommen til vinteren Bente 
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Er afskrevet fra 
hjemmesiden 

Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Søn.  08. Dec. Kirketur 

Ons. 11. Dec.   Fredslys 

Lør. 11. Jan. NytårsGildehal 

Tirs. 21. Jan. GildeRådsmøde 

Lør. 08. Feb. Forårsfest 

Tirs. 11. Marts Gildeting 

Lør. 15. Marts I-dag 

Lør. 26. April Sct. GeorgsGildehal 

Søn. 04. Maj Ulveløb 

  

Distriktet har fået ny hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette 
link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret. 

http://www.rohedi.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 5 

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 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70 

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

Karen Jensen har fået ny  
e-mail adresse 

karen-jensen@dukamail.dk  


