
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs. 27. Maj Gilderådsmøde
Ons. 11. Juni FriLuftsGildeHal

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 Sept.-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Aug. kl. 18

Lederen i Sept-nummeret skrives venligst af gruppe 6
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: Bjarne Wichmann Mørkhøjvej 132 st.C 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 juni
Nr. 6 2014

Se, der var en gang
Ja, sådan begynder alle gode eventyr.

For ca. 50 år siden startede nogle gamle spejdere en
ny forening VESTVOLDGILDET og gennem årene
meldte flere og flere sig ind i Vestvoldgildet. Det
blev så til glæde for en selv og til glæde for mange
andre.

Gennem tiderne er der oparbejdet et kammeratskab,
og varme venskaber gildebrødre imellem, og det er
jo guld værd, og samtidig er det med til at holde dig
og mig i gang. Her har vi alle små som større
opgaver at løse alt efter evne og kræfter i samvær
med vore gildebrødre,

Jo, vi er så sandelig priviligeret.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Jørgen Schiøtt
har mobiltelefon med
nummeret: 52 61 02 94

Nye Mobil tlf. numre
Jytte Ulstrup 61 67 24 03
Peter Ulstrup 30 11 48 99

mit telenr. 8422596 og mit
postnr. 2860 Søborg er først
gældende efter 1. Juli 2014.
Bjarne Wichmann



Lederen fortsat:

TÆNK hvad du har oplevet, i eller med gildet bare gennem den sidste
tid: gruppemøder under hyggelige hjemlige forhold, fået lidt til ganen,
og meget til din hjerne, meget til eftertanke, du/vi har gennem året haft
en lille opgave, som giver dig måske lidt hjemmearbejde udvider din
horisont, du skal måske læse lidt i bøger, eller sidde ved din PC’er. Du
får nogle spændende timer på hjemmefronten, som så på et senere
tidspunkt bliver til glæde for gruppen. Så er der opgaver i laugene, jo vi
kommer langt omkring i gildet.

Hvad har vi ikke oplevet bare gennem den sidste tid i gildet: gruppe-
møder, gildehaller, løb i Brøndbyskoven, loppemarked, tur i naturen
bl.a. Hvem tror du har så mange muligheder til samvær, som vi i
Vestvoldgildet. Det må vi alle i gildet værne om.

En tak til dig som har båret ved til Vestvoldgildet.

Jørgen

Margit Jensen har

85-års fødselsdag onsdag d. 3. sept. 2014.

Birthe Anker blev

80 år d. 12. maj. TAK
Kære Gildebrødre
Tusind tak for de dejlige gaver og breve, jeg fik i
anledning af min 80 års fødselsdag den 12. maj.
Mange gildehilsner.

Birthe A.
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Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Friluftsgildehal i Hedeland
Onsdag den 11. juni 2014, Kl. 18:00

Ved NATURHYTTEN, Herredsfogedvej 25, Hedeland,
4000 Roskilde, se Kraks kort, kort 163
Først vil der være fælles spisning, hvor der vil blive serveret
forloren skildpadde med brød og sherry, inkl. øl eller vand.

Gildehal kl. 19:30
Efter gildehallen

serveres der kaffe med
tilbehør.

Claudio Pannicelli CKA Consult ivs vil fortælle om Hedeland
fra start til i dag.
Af hensyn til arrangementet er der bindende tilmelding
senest den 6. juni 2014, evt. afbud senest 2 dage før
arrangementet til:
Nils Krogh, Vestvold-gildet, tlf. 2275 1435 eller e-mail
krogh@musling.dk

Vel mødt, vi håber på godt vejr.
Distriktsgildeledelsen
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Tur i naturen - 20. maj 2014

Skøn tur i naturen, desværre kun få tilmeldte, 14 personer hvoraf de 6
var fra gruppe 5 som jo stod for turen. Hvorfor var der ikke flere
tilmeldte??? Hvad er der galt, har du en ide om det, så lad os høre den,
skal det være en anden måned, eller lørdag eller noget andet ???
Men os, der var med på turen, havde en dejlig tur bl.a. takket være Birthe
Anker, som havde fundet stedet "Næsbycentret", havde fundet sangene
fra gildesangbogen, og som på turen fortalte lidt om de byer,,,,, vi kom
forbi, altså kultur, tak for det Birthe. Og så var der bagt kage også fra et
par fra gruppen - det var nu synd Du ikke var med.
Vi blev vist rundt af en entusiastisk centermedarbejder, som også tændte
bål for os. Vejret var fantastisk og vi nød solnedgangen hjemad i bussen.

Jørgen gruppe 5
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Søen, hvor der er aktiviteter som kanosejlads, bygge flåder af olietønder

Udekøkkenet med den meget store ovn madladning. Ikke mindst pizzaer
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Loppemarked - 5. nov. 2013
Allerede kl. 7 morgen strømmede biler med og uden trailers til
Rødovre Centrum. Stadeholdere kørte deres loppevarer ind på de
afmærkede stadepladser, der blev stillet borde op, og der blev pakket ud.
Man kunne købe alverdens ting. Kl. 9 startede markedet, og jeg tror
aldrig, der er blevet set så mange ting til salg. Nogle stader var hele
museer, og der blev handlet og der blev forsøgt at få prisen ned. Nogle
gange lykkedes det, alligevel havde alle gjort en god handel.
Børnestaderne var også fyldt til bristepunktet, børn solgte deres
brugte legetøj med mere, under mildt opsyn af forældre. Der var rigtig
mange mennesker i Centret og stort set alle parkerings pladser var
optaget hele dagen.
Kl. 15 sluttede markedet og turen gik den anden vej, alt skulle ud igen,
på forbavsende kort tid var Centret rømmet. Til sidst blev der rengjort,
og lignede helt det sædvanlige store gode Rødovre Centrum.

Arne
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Loppemarked nr. 53 er nu veloverstået, jeg har talt med RC, og der var
ingen bemærkninger, alt var gået godt. Der har været 16000 besøgende
til loppemarkedet. En stor tak til alle, der hjalp til med, at loppemarkedet
kunne gennemføres. Eget stade havde også en pæn omsætning.  Kurt
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Ulveløbet i Brøndbyskoven
Det var søndag d. 4. maj, at Gildet havde det årlige løb for de små
spejdere på Vestegnen. Efter en lidt træg tilmelding kom der gang i
deltagelsen. Omkring 65 børn deltog. Hertil diverse ledere som følge og
gildets egne medlemmer, så var der en anselig mængde mennesker ved
spejderhytten på Voldgaden.

Der var mange spændende poster og børnene fik fjer på efterhånden,
som de kom gennem løbet. Det blev er succes med solskin og en god
dag for børnene og Gildet.

Læs her hvad Rødovre Gruppe skriver på deres hjemmeside

http://www.spejderne2610.dk/2014/05/indianere-pa-krigsstien-i-brndby-skoven.html

Se billedreportage på gildets egen web-side. Klik på Nyhed

http://www.vestvold.dk/

Se Folkebladet

http://folkebladet.dk/node/2665
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Bueskydning efter bison-okser Der samles skrald og affald i skoven

Sorte Fod taler
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Gruppe 1 - GruppeMøde 6. maj hos Annie og Knud

Det var så gruppens sidste møde i denne sæson. Vi mødtes denne gang
hos Annie og Knud, men vi måtte savne Sine, der var hos Poul på
hospitalet. Vi startede med at synge

Blæsten går frisk over Limfjordens vande,
rusker dem op til vågen flugt,
jager dem mellem de favnende strande,
fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
på krydstogt fra Nordsø til Kattegat.

http://www.youtube.com/watch?v=iNLxQ27szR0

Men ellers gik vi fluks i gang med at spise det stegte oksekød med
tilbehør. Birgitte havde lavet rabarber kage til dessert. Uhm!

Der var ikke noget emne
for aftenen bortset fra
tilmelding til tur-i-naturen
og friluftsgildehal – og så
en rigtig gang hyggesnak
før sommerferien.

Vi sluttede med at synge

Kom maj, du søde milde,
Det lysner over agres felt,
Hør den lille stær og som vanligt
Nu er jord og himmel stille’.

http://www.youtube.com/watch?v=Mk3XeJaH_tg

Vi siger tak til Annie og Knud for en hyggelig aften - og god sommer.

Nils
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Gruppe 2 – GruppeMøde, maj hos Else og Arne

Vi mødtes en fuldtallig gruppe kl. 1800 til sæsonafslutning. Efter en
velkomstdrink på terrassen, gik vi ind i deres havestue. Hvor Else og
Arne havde gjort klar til en gang fondue. Olien var varm, og vi kunne
bare gå gang. Der var mørbrad skåret i små stykker, cocktailpølser, små
frikadeller, champignons og andre ting. Og vi hyggede os gevaldigt med
det, der var også flutes og forskellige vine, hvid, rød og rose. Da vi var
færdig med fonduen, var der en dessert, vistnok af fransk design med
whiskysmag. Og endelig kaffe/te med kager og småkager,

Tak til Else og Arne for en dejlig og hyggelig aften. Kl. ca. 2200 sluttede
vi mødet, kedeligt kun, at Anette fik et ildebefindende og måtte lægge
sig på sofaen et par timers tid.

Anette blev kørt hjem af Jens og Else. Jytte og jeg tog en taxa hjem.

Peter

Tak.
Rigtig  mange tak for al opmærksomhed
og gaver til  mit  jubilæum  den  24.april

Jytte

Rettelser/tiløjelser til adresselisten:
Mobilnr.  Jytte:   61 67 24 03
Mobilnr.  Peter:  30 11 48 99
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Gruppe 4 - GruppeTur. 7. maj hos C.L. David

Årets sidste arrangement i gr. 4 var den 7. maj. Vi havde valgt at gå i Davids
Samling i Prinsessegade. Den ligger i den ejendom, som museets stifter
højesteretssagfører C.L.David selv boede i, samt en naboejendom, begge
fra 19.århundrede. Begge bygninger har efter omfattende renovering opnået
et tidssvarende museum med respekt for den historiske arv.

C.L.David (1878-1960) havde arvet en stor formue, som han forstod at få
til at yngle. Som sagfører blev David især kendt for sit forsvar af
bankdirektør Emil Flyckstadt, der var anklaget som hovedansvarlig for
datidens største danske finansskandale, Landmandsbankens krak i 1922.

I 1945 besluttede David at bevare sine samlinger ved at oprette et offentligt
museum, drevet af den selvejende fond C.L.Davids Fond og Samling. Siden
Davids død er bestanden af kunstværker forøget væsentligt, og efter en
ombygning er museet opdelt i 3 afdelinger: 1. Den ældre europæiske sam-
ling fra det 19. århundrede, 2. Nyere dansk samling, 3. Den islamiske
samling.

Ud over disse tre samlinger er der fra det 18.århundrede store grupper af
forskellige møbler i mange stilarter, mange malerier af datidens kendte
malere, fajance, guld- og sølvtøj.

Efter en lang gennemgang af alt dette - nej vi nåede slet ikke det hele - jeg
har helt glemt alt det vævede: møbelstof, gardiner, tørklæder, vægtæpper,
det var utrolig flot.

Men nu måtte vi stoppe, det var en lang gennemgang - men vi var ved at
blive trætte og vores gruppeleder havde jo et godt spisestad i tankerne for
os: det lå i Nørregade og hed naturligvis Dalle Valle - og det var godt og
kan absolut anbefales.

Tak for en god dag Bjarne - og rigtig god sommer til alle fra Gruppe 4,
Karen
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Gruppe 5 - GruppeAfslutning 22. maj Ishøj Havn

Ja, så sluttede gruppe 5 sin sæson for denne gang, og atter mødtes
gruppen i Ishøj havn "Kabyssen" hvor Ulla og Kurt samt Jytte gav
frokost for gruppen med smørrebrød, øl og snaps. Og som vanlig gik
snakken på tværs af bordet, og vi var så heldige at have Jytte M. med,
idet Bodil hentede både mig og JYTTE. Nogle skønne timer i højt
solskin, og hvor Birthe A. gav kaffen. Vi tog afsked med hinanden og
glædede os til at gense hinanden til efteråret. Og som afslutning kan kun
siges, at gruppen har haft nogle helt vidunderlige gruppemøder gennem
vinteren og foråret.

Jørgen

LoppeMarkedet
Prøv at gå ind på Gildets egen hjemmeside og klik på Nyhed

www.vestvold.dk
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Gruppe 6 - GruppeMøde 26. maj hos Leo

Gruppen var fuldtallig til dette sidste møde i sæsonen. Vi havde en
række praktiske ting at ordne, såsom emne til næste sæson, mødeplan,
større arrangementer i gildet, som vi vil ligge billet ind på.

Vejret var rigtig godt, så vi startede med vandring i den lille baghave.
Men allerførst skulle forhaven passeres ad en gangbro, inden man kunne
komme ind i huset. Hele forhaven er gravet op for arbejde med udvidelse
af carport og nye støttemure opført med gamle slidte brosten. Det var en
balancegang at komme ind til Leo.

Menuen var tun mus, skiveskåret andebryst i lage hertil bulgur salat og
flutes, til dessert var der Irmelins hjemmelavede blåbær is med resten af
de roste bær-soucer fra sidste Sct. Georgs GildeHal. Og Mette havde
medbragt en overskudskage fra en fest dagen før. Den smagte himmelsk.

Undervejs sang vi sange fra det store sanghæfte også fra sidste Sct.
Georgs GildeHal. Ingen sultne hjem.

Leo
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Aftentur på kastellet - 16. maj 2014, referat
Aftentur på Kastellet, Distriktet.

Roskilde-Hedebo Naturlaug havde inviteret på en tur til Kastellet Store
bededags aften, vi mødtes ved indgangen til det ydre voldsti og gik så
ind i området.

Efter at have gået nogle hundrede meter, var det tid til første hvil og
naturligvis havde guiden sørget for en opstrammer, så vi kunne klare
resten af turen. Vi startede med at se den nye Mindelund, en både
spændende og også tankevækkende oplevelse, hvorefter vi gik rundt på
volden og beundrede både selve kastellet og området uden for voldene,
tænk at der findes sådan et "fristed" midt i København.

Naturligvis oplevede vi også både musikkorps og sangkor inden vi gik
ind og fik varme hveder og kaffe, inden turen gik hjemad igen.

Tak til Naturlaug for en rigtig hyggelig aften.

Inger & Gunnar, 1. Taastrup

Kastellet
http://kastelletsvenner.dk/index.php?page=kastellet

Mindelunden
http://www.visitcopenhagen.dk/da/copenhagen/mindelunden-i-ryvangen-gdk655530
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