
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs. 11. Marts Gildeting
Lør. 15. Marts I-dag
Lør. 26. April Sct. GeorgsGildehal
Søn. 04. Maj Ulveløb
Fre. 16. Maj Loppemarked
Tirs. 20. Maj Tur i naturen
Tirs. 27. Maj Gilderådsmøde

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 April-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i April-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 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 3031 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

52. årgang Marts
Nr. 3 2014

Det dufter af vår
Det dufter af vår, står der i avisen. Og det er nok
rigtigt til trods for, at vi burde være i en af årets
koldeste måneder. Men nu bliver det sikkert den
varmeste vinter siden 1874 – siger de på DMI.

TV viser hvordan folk er begyndt i haven. Bl.a. at
slå græs! Det lover jo godt for den nærmest
kommende fremtid, som vi gerne vil se lyst på.

Fremtid er også GILDETINGET.  Her det tiden til at
gøre status, for at kunne planlægge fremtiden for
Gildet.

Hvad er det for fremtidsmuligheder vi har?

Hvilke ressourcer har vi?

Og hvordan skal vi udnytte dem bedst muligt i det
næste år – og fremover i øvrigt?

Fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Karen Jensen har fået ny
e-mail adresse

karen-jensen@dukamail.dk



Leder fortsat:
Det er tid til at drøfte og overveje, hvad vi vil og ikke
mindst kan!

Vi skal vælge gildebrødre til de forskellige poster og
tilpasse vore vedtægter og rutiner, så gildearbejdet passer
bedst muligt til vore formål og kræfter.

Se lyst på tilværelsen og fremtiden - så bliver det sikkert
både forår og sommer for Vestvold-Gildet.

Nils

Skrappe - bliver 75 år
12. marts fylder Anette Bredekjær 75 år
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LoppeMarked - 16. maj 2014

Jeg har haft møde med Centerledelsen i Rødovre Centrum. Og fået
tilladelse til at holde vores traditionsrige loppemarked.

Så der skal igen bruges gildebrødre til opmåling torsdag aften 15. maj.

Vi bliver jo færre og færre, der aktivt kan deltage i opmålingen, så derfor
bedes alle allerede nu sætte kryds i kalenderen og give mig besked om,
at I gerne vil hjælpe.

På grund af den nye lukkelov, kan vi først komme til at måle op klokken
20 om aftenen, men jeg arbejder på at få lyset i centret til at være tændt,
til vi er færdige.

Som tidligere vil der være øl eller vand efter opmålingen.

Husk også, at Bodil skal bruge sælgere i Gildets loppestade fredag den
16. maj. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Kurt
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GILDETING Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 19:00
i Havestuen 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 1.1.2013 til 31.12.2013 og fremlægger
budget for det kommende år 1.1.2015 til 31.12.2015
herunder fastsættelse af gildeskat.

8. Valg
a)  gildemester
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 gildetinget,
skal være gildemesteren i hænde senest en måned før gildetingets
afholdelse.

Med venlig gildehilsen
Nils Krogh (GK)
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I-Dag
LØRDAG DEN 15. MARTS 2014
Afholdes der I DAG i Gildehuset,
Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde.

Vi starter med kaffe/te og rundstykker kl. 9-9.30

Herefter vil
Thomas Ravn-Pedersen
holde foredrag om
”Verdens bedste nyheder”

http://verdensbedstenyheder.dk/news/zambias-born-laerer-mens-de-leger/

ca. kl. 12 - kl.13 frokost

Herefter foredrag ved
Pastor Degn Bjerrum,
som fortæller om Amis folket i USA

Vi regner med at slutte ved 16-tiden

Hele arrangementet koster
110,00 kr. pr. person inkl. drikkevarer: Vin, øl eller vand

Bindende tilmelding senest den 03. marts 2014 til:
GU Birthe Sander tlf. 43 96 69 80 eller 60 80 37 95
E-mail: birthesander@gmail.com eller til
DUS. Bo Ivert Andersen: bo@clir.dk mobil 23 30 22 05
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Forårsfest på fransk - 8. februar 2014
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Gruppe 1 - GruppeMøde 11. februar hos Birgitte

Vi (”Tre små kinesere”) (Lilli, Birgitte, Nils) mødtes hos Birgitte. Sine kunne
ikke komme og Annie og Knud har som bekendt valgt, at holde pause nogle
måneder på grund af begrænset mulighed for at komme omkring. Vi startede
med at synge ’Nu titte til hinanden …’.  Vi planlagde forplejningen til Gilde-

tinget, som gruppen står for. Så fik vi dejlig mad
og kaffe. Så drøftede vi kort opgaven til
Indianer-Mini-løbet i maj.
Det var Nils’s tur til at underholde. Han havde
valgt Ærø, som er Danmarks 14. største ø.
Den er 88 km2 stor og har 6.516 indbyggere, der
fortrinsvis bor i Marstal (2.395), Ærøskøbing
(958) og Søby (539). Marstal var (og er?)
fiskernes og sejlskibenes by. Hvor Ærøskøbing
var administration og embedsmændenes by.
Ærø tilhørte oprindeligt af Kongemagten. Indtil
1864 hørte øen egentlig ikke til Danmark, men
derimod til de nord-tyske hertugdømmer.
I øvrigt er der spor af mennesker - rensdyrjægere
- mere end 11.000 år tilbage.

Hvor rensdyr og jægere fulgte is-randen fra sidste istid. Depoter med
pilespidser fra dengang er fundet på Ærø.
I 150-året for tabet af Slesvig er det interessant, at Ærø (som administrativt
hørte til Slesvig) ”burde” være kommet til den Preussiske side. Men det
lykkedes, at holde øen på dansk side, idet man mageskiftede med nogle mindre
områder i den vestligste del af hertugdømmet. (En anden historie fortæller, at
den danske forhandler ved fredsforhandlingerne satte sin tommelfinger over
Ærø på landkortet, så Bismarck overså øen).
På grund af de skiftende ejerforhold i tidens løb blev Ærø en noget delt ø
omkring hhv. Marstal og Ærøskøbing. Fiskerne i Marstal kunne sejle og fik
initiativrigt opbygget en glimrende handel både i Danmark og i hertug-
dømmerne. Ærøskøbing havde egentlig rettighederne til handlen, men var ikke
i stand til at udnytte dem på samme måde som Marstal-boerne. Marstal havde
omkring 340 sejlskibe, hvor Ærøskøbing kun havde 90, da de var på det
højeste. Til gengæld er det triste, at man mistede mange søfolk under 1. og 2.
verdenskrig. Over 130 mand hovedsageligt fra Marstal og omegn. Læs evt.
bogen ”Vi, De Druknede” af Carsten Jensen. Vi siger tak til Birgitte for en
hyggelig aften med opera i baggrunden.

Nils8



Gruppe 2 - GruppeMøde 11. februar hos Jytte

Alle var mødt, og vi startede med at få noget at spise, vi fik
oksekødssuppe med grøntsager, kød- og melboller, med flutes til.
Derefter kaffe/te med hjemmebagt kage til.

Da det var overstået, gik Jytte i gang med vores emne: Vikingerne, hun
fortalte om vikingernes klædedragt. Der var forskel på mands- og
kvindedragten. Alt det tøj, som mænd kvinder og børn gik med i
vikingetiden, blev lavet i hånden af familiens kvinder. De mest
almindelige stoffer eller tekstiler var uld og linned, som blev fremstillet
af hørplanten.

Foruden det almindelige tøj lavede man også selv sko, bælter, knapper
og smykker.

Da Jytte var færdig med det, sad vi yderligere en times tid og talte om
forskellige ting, indtil gæsterne gik hjem ca. kl. 2245., næste møde er
hos Annette tirsdag den 18. marts.

Peter

http://www.tattoo.dk/danske/Nyheder/2006/LindholmHoje06/lindholm_2006.html
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Gruppe 4 - GruppeMøde 12. februar hos Karen

Vi mødte fuldtallig op hos Karen og startede med at synge ”At lære er
at ville”. Karen havde smurt en stor rejemad til os, og da vi havde spist
den, drøftede vi de indkomne forslag til gildetinget. Herefter satte vi os
til kaffebordet, og Karen havde lavet dejlig æblekage.

Finn stod for dagens emne og fortalte om
Joseph Wulff (1809-1842). Wulff blev født
i Randers og kom til Guldkysten i 1836,
hvor han arbejdede som assistent og
samtidig byggede sin købmandsgård
Frederiksminde. Han brød sig meget lidt om
Guldkysten da han ankom, men han
ændrede opfattelse og planlagde at blive
boende efter endt tjeneste (seks år) ved de
danske besiddelser. Måske skyldtes det, at
han indgik et forhold til mulatten Sara
Malm, hendes afrikanske navn er Tim Tam.
Hun fødte ham en datter og to sønner, og
hermed var grunden lagt til en talrig
efterslægt på Guldkysten.

Netop som de seks år var vel overstået døde
han af klimatfeber 33 år gammel.

Wulff blev efter afrikansk skik begravet i kælderen på Frederiksminde.
Både huset og Wulffs grav i kælderen eksisterer stadig i Ghanas
hovedstad Accra.

Vi sluttede af med at synge ”I sne står urt og busk i skjul”. Tak til Karen
for en hyggelig eftermiddag og til Finn for indlægget.

Jytte W.

http://natmus.dk/forskning/forskningsprojekter/ghana-initiativet/frederiksgaves-historie/wulff/
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Gruppe 5 – GruppeMøde februar hos Ulla & Kurt

Vi mødtes hos Ulla og Kurt og fik dejlig mad flæskesteg og dessert. Vi
talte om gamle dage i gildet og fik planlagt vore møder resten af
sæsonen, da vi har flyttet lidt rundt på det.

Næste møde bliver d. 4.3.14 hos Birthe Anker.

Da vi havde ordnet diverse ting m.h.t. gilderåd og vores næste
arrangement tur i naturen var det Kurts tur til at fortælle om sit emne,
Alexander d. 1.

Alexander var født 23.12.1777 i Sankt Peters-
burg som ældste søn at Paul 1. og Maria Feodo-
rovna.

Han blev opdraget af sin bedstemor Katarina 2.
den Store. Nogle kilder påstår at hun planlagde
at fjerne sin søn Paul helt. Både hun og hans far
forsøgte at bruge Alexander til egne formål.
Derfor lærte Alexander hurtigt at manipulere
med sine følelser afhængig af situationen. Han blev gift med Prinsesse
Louise af Baden som 15 årig og døde i 1825. Han blev begravet i Peter
og Paul Katedralen, men man påstod senere at han ikke var død og
levede som eneboer i Sibirien.
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Alexander_I_of_Russia.jpg
Nikolaj den 1. blev født d. 6.7.1796 i Gatchine og var lillebror til
Alexander d.1. og 3. søn af Kejser Paul 1. af Rusland.

Nikolaj blev i 1817 gift med prinsesse Charlotte af Preussen.

Han overtog tronen efter sin bror.  Han vidste indtil
da ikke, at hans anden ældre bror Konstantin havde
givet afkald på tronen. Han slog samme år et liberalt
officersoprør ned. I hele sin regering var han kendt
for despotisk styre.

http://da.wikipedia.org/wiki/Sophie_Marie_Dorothea_af_W%C3%BCrttemberg
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Gruppe 6 - GruppeMøde 6. januar hos Vibeke

Vibeke havde igen dækket op til en lækker spisning, men først efter vi
havde gennemgået de mere formelle sager. Det var stadig lidt tomt ikke
længere at have Helge iblandt om.

Og det meget vigtige aftenens emne: Religioner -Trosretninger.

Vibeke havde valgt: Budismen. Budismen en verdensreligion uden gud
- ingen skabende gud som fx. Islam og Kristendommen - men en lære
om livet.

Ingen hellige skrifter som Biblen eller Tora
rullerne, men forskellige skrifter og anvisninger
til, hvordan man bør leve livet. En af de grund-
læggende tekster hedder: Anapananasate
Sutra´en. Buddha er en titel og ikke et navn, som
betyder den oplyste eller ”den opvågnede”

Der har været Buddhaer i ca. 2.500 år - der er stadig Buddhaer, og der
vil komme flere i fremtiden.

Buddhismen er en livsholdning, der bygger på fred og fællesskab. Der
er ingen bud/forbud, men anvisninger til at leve livet på en bedre måde.

Buddhismen startede i Indien og er udbredt i hele verden. Mindst 60 mil.
Dog flest i Asien. Buddhismen startede ca. 530 år f. kr.

Vibeke fortalte videre om rein-
karnation, karma, meditation,
symboler og helligdage.

Buddhismen har både Måne-
kalender og solkalender hvorfor
helligdagene skifter. Wesak,
hvor man fejre Buddhas fødsel
oplysning og død. Nytår, som
fejres i 15 dage i februar.

http://www.religion.dk/artikel/498965:Fra-bloggen--Buddhismen---fremtidens-religion

Tak Vibeke - for et velforberedt indlæg om en af de store verdens-
religioner. Og tak for mad Preben
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Gruppe 6 - GruppeMøde 3. februar hos Preben

Denne aften var det Prebens tur til at fremlægge sit selvvalgte emne –
katolicismen. Det er et emne, der ligger hans hjerte nær, da han selv er
katolik. Han blev døbt i Folkekirken, men valgte i 1971 at konvertere og
bekræftede sin tro i den katolske kirke. Bente, Prebens kone, er ikke
katolik, men respekterer Prebens valg, og de blev katolsk gift.
I det daglige tænker man ikke så meget på forskellen mellem den
protestantiske og den katolske tro. Gamle forestillinger om aflad som
frikøb fra synd spøger i ens sind, såvel som de senere års skandalesager
i den katolske kirke.
Preben ønskede at søge ur-kirken, frem for at tilhøre en kristen fraktion,
som lutheranerne jo er. Så hvorfor ikke vælge det mest oprindelige?
I begyndelsen var ordet (eller tanken, som
Preben udlagde det). Begyndelsen og
slutningen, Alfa og Omega. Preben havde
lavet en imponerende powerpoint-
præsentation. Med den som basis kom han
ind på væsentlige forskelle mellem
protestanter og katolikker, når det fx
gælder opfattelsen af, hvor konkret man
skal opfatte Kristus og Opstandelsen.

http://katolske.wordpress.com/page/33/
I den katolske kirke opfattes Jomfrufødslen og Jesus’ himmelfart og
genopstandelse som et fysisk faktum og ikke blot som en mere symbolsk
begivenhed.
En katolsk præst er mange år under uddannelse og Paven opfattes som
ufejlbarlig. I katolicismen er der ”De 7 Sakramenter: dåb, konfirmation,
altergang, skriftemål, de syges salvelse, ordinationens sakramente og
ægtevielsens sakramente. Kun to sakramenter kan udføres af en ikke-
indviet person (præst), nemlig dåb og vielse. Vi fik afklaret mange ting,
og Preben gav beredvilligt sin viden og opfattelse videre af den meget
sympatiske ur-kirke. Efter således i høj grad at have spændt vores
åndelige evner og indsigt i de højere emner, var vi blevet godt sultne!
Vi satte os til bords til et meget velsmagende måltid.
Tak for en hyggelig og interessant aften! Lisa
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http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/
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Redaktøren på Skiferie i Østrig
Redaktøren har været to uger på skiferie i Østrig. Første uge var i
Mayrhofen. En dag stormede det så meget, at alle lifter var lukkede. Så
matte man være turist i byen. Finder et stort flot hotel, der hedder Sct.
Georg. Prøv at studere hjemmesiden og se værelserne.
http://www.booking.com/hotel/at/st-georg-mayrhofen.html?aid=320744&label=sppctrip-hotel-
257101_xqdz-ab8ed1dc9902408368d7ebaf5b25615b_pool-dk_slice-
99999&utm_source=tripad&utm_medium=SPPC&utm_content=images&utm_term=hotel-
257101&lang=da&utm_campaign=DK&trip=Uw9xdAreAowAAHwd5hUAAAAD
På forsiden af hotellet er der et stort maleri af Sct. Georg og dragen.

http://www.hotelstgeorg.at/de/home.html
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