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

Bundrude 19,5 cm

52. årgang Okt.
Nr. 10 2014

SkifteDag

Så kom den store dag. Vi skulle for første gang
møde vores nye gildebrødre - vi har jo skiftet gilde
fra 2. Glostrup til Vestvoldgildet, så det var med
spænding, vi begav os til Rødovregård til
fødselsdagsfest. Vi blev meget venligt modtaget, og
det var et lækkert traktement, og en rigtig hyggelig
aften.

Så kom næste skridt - gruppemødet hos Lilli, også
der blev vi modtaget godt, så vi har ikke fortrudt
skiftet. Nu mangler vi bare at lære jer alle sammen at
kende, og det glæder vi os til.

Vi går nu en hyggelig tid i møde med jer alle, tak
fordi I tog så godt imod os. Så nu kan vi gå efteråret
trygt i møde.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat:
Nu falmer skoven trindt om land
Og fuglestemmen daler
Alt flygted storken over strand,
Ham følger viltre svaler

Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

Men i vor lade, på vor lo,
dér har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

Det er en meget smuk salme af Grundtvig, men der er jo nok ikke plads
til alle 10 vers, så vi kan jo synge hele sangen i vores grupper.

Med gildehilsen

Vibeke Heding

Margit Jensen havde

85-års fødselsdag onsdag d. 3. sept. 2014.
Margit siger: Stor TAK for de mange hilsner
jeg modtog i anledning af min 85-års-
fødselsdag
Kærlig hilsen fra

Margit
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Oktober gildehal
Sct. GeorgsGildehal på Rødovregård

Tirsdag d. 14 oktober
Forhal kl.17.30 og kl. 18 er der gildehal

Efter gildehallen er gruppe 5 vært ved en lille middag til en pris af
75 kr. incl. vand og vin.

Tilmeldelse gruppevis til Jørgen på telefon: 43 45 34 01
senest lørdag d. 4 oktober.

På gensyn tirsdag d. 14 oktober.
Mange gildehilsener fra gruppe 5.

Jørgen
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MixMøde
Tirsdag d. 07. okt. kl. 19.00

Gruppe A B C D E

Vært Birgitte Arne Karen Lone Mette

Jytte U. Birthe A. Ulla Bjarne Mette Lade

Peter Annette Kurt Jytte W Jens

Lilli Sine Birthe S. Inge A. Else A.

Bodil Else M. Margit Lisa R. Flemming

Vibeke
M.

Jytte M. Vibeke
Heding

Finn Tove

Leo Jørgen Grethe
L. Th.

Bente Nils

Preben

Husk at melde afbud til værten, hvis I undtagelsesvis er forhindret.

Aftenens emner er:
Gruppen bedes diskutere og prioritere gildelovens punkter ud fra,

hvad der efter gruppens mening har størst betydning.
Gildeloven:

Enhver gildebror gør sit bedste for:

- at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for
sin tilværelse

- at erkende sine fejl og rette dem
- at nå til beherskelse af sit sind
- at have respekt for det der har værdi for andre
- at være venlig og forstående over for andre
- at gøre livet gladere og lysere for andre
- at tage medansvar for familie og samfund
- at værne naturen og vore nationale værdier
- at virke for international forståelse
- at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen
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Roskilde-Hedebo
Distriktsgilde

indbyder til

Fellowshipday 2014
Lørdag 25. oktober

på

Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Birgit Riemer og Gunnar Hauerberg

vil fortælle om:

Internationale oplevelser - som gildebrødre

Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 1600

til spisning, foredrag, hyggeligt samvær,

og vi slutter dagen med gildehal.

Pris 85 kr. incl. drikkevarer.

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 17. oktober

til GIM i eget gilde eller

Ingeborg Olsen 43 45 07 08

ingeborg.olsen@fasttvnet.dk

.
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Referat fra: Gildets fødselsdag

Den 2. september kunne vi fejre Gildets 51 års fødselsdag.

Der var mødt mange op for at gratulere (og modtage gaver) ca. 50.

Årets festtaler var Vibeke Lind fra Kirkens Korshær, som meget levende
fortalte om de glæder, hun havde haft i sin tid som spejder og om
arbejdet i Kirkens Korshær.

Årets festtaler var Vibeke Lind fra Kirkens Korshær
Efter en sang kunne vi forsyne os med diverse gode sager fra buffeten,
samt vin, øl eller sodavand og til afslutning kaffe.

Blandt de mange fine takketaler var der især
én, der adskilte sig fra de andre. Det var fra
Strandboerne, der fortalte om deres tur til
Island og viste os smukke billeder fra turen.
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Så var det tid til gaveuddeling. Det er altid en glæde at kunne dele ud af
overskuddet fra Loppemarkedet, og vi kan takke Rødovre Centrets
ledelse for, at vi har denne mulighed.

Henrik Hougaard Bøtkjær fra
Julemærkehjemmet Skælskør
modtager årets fødselsdagspris
en check på kr. 25.000
og siger TAK
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Tak for støtten,  siger KFUM-Spejderne i Vallensbæk

Kære sponsor

Vi siger mange tak for støtten og forståelsen for det arbejde vi laver med
vores unge mennesker, hos spejderne i Vallensbæk.

Jeres støtte gjorde det muligt for vores unge
mennesker at komme til Island og opleve
spejderarbejde på en helt anden måde. De er
alle kommet hjem med store oplevelser i
rygsækken, som både kan fastholde dem i en
aktiv fritid, samt motivere dem til at give
lignende oplevelser videre til andre unge
mennesker i fremtiden.

Vil I høre mere om turen så kontakt os på troppen@strandboerne.dk

Med stor taknemmelighed
Spejderne: Astrid, Christina, Clara, Emily, Gustav, Katja, Katja,
Marika, Mathias, Mathias, Oliver, Peter, Sasha, Sofie, Stine, William.
Lederne:   Alexander, Anders, Brian, Casper, Tine.
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Gruppe 4 - GruppeMøde 9. sept. hos Margit

Margit havde kaffen klar og Bjarne bød velkommen til det første
gruppemøde efter sommerferien samt til et nyt medlem i gruppen Birte
Sander, jeg håber du vil befinde dig godt hos os.

Så havde vi en runde med sommerferieoplevelser, og da det blev min
tur, fortalte jeg om nogle feriedage, jeg har haft i sommer med mine
børn. Vi har nogle gode venner som har et dejligt feriehus i Sverige, som
vi tit låner.

En dag kørte vi til Øland
- øen med de mange
møller, vi så kun fire, for
det var ikke det, vi var
kommet efter, det var
Raukerne. Der findes
mange spændende kalk-
skulpturer ved kysten.

Gennem tusindvis af år har havet eroderet kystens kalksten til skulpturer
kaldet rauker. http://www.sydsverige.dk/?pageID=821

De ældste dele af Ølands undergrund blev dannet for ca. 550 mill. år
siden. Den gang fandtes her et koralrev i et tropisk hav. Efterhånden blev
koralrevet presset sammen og omdannet til kalksten. Gennem mill. af år
har Øland langsomt hævet sig op fra havet og dannet en høj klint, hvor
den mere bløde kalksten efterhånden er eroderet væk af havets bølger.

Det var en fantastisk oplevelse, vi havde lidt svært ved at køre videre.
Men vi skulle en dag til Lidhult, en lille by hvor en af Erlinds forfædre
stammer fra. En tip oldefar rejste til Danmark og bosatte sig i Ørsted,
ikke ret langt fra Viby, hvor Asger bor, lidt underligt. Men vi fandt en
gård, som Asger mente at kunne huske fra et tidligere besøg, havde
tilhørt slægten Jeg syntes det var lidt underligt, Jeg var inde i den gamle
kirke og tænkte også på den gamle slægt. Vi var nu på vej hjem efter
nogle gode dage.

Og nu havde Margit smurt lækre snitter til os. Det var nogle hyggelige
timer tak for det. Karen

http://www.visitsweden.com/sverige-dk/Regioner-og-Byer/Sydsverige/Oland/Sevardigheder-Oland/10



Gruppe 5 - GruppeMøde 9. sept. hos Jørgen

Vi mødtes hos Jørgen kl.18. Vi bød vores nye medlem Grethe
velkommen og håber, at Grethe vil falde godt til i gruppen.

Vi startede aftenen med en sang ”I mellem venner falder tiden aldrig
lang”. Vi nød alle Jørgens udsøgte lækkerier med øl og snaps, og det at
starte på et nyt gildeår. Vi hørte om, hvad der er sket i gildet siden juni.
Da det er gr.5, der står for OktoberGildehallen, skulle vi lige have den
på plads, inden vi gik over til vinterens emne. Nordens Mytologi

Jytte fortalte om Odin, den øverste af alle guder. Vore forfædre troede,
at nogle af guderne var gode, Aser, de onde hed Jætter. Den mægtigste
af Aserne var Odin, han boede i Valhal sammen med sin hustru Frigg.
På Odins skuldre sidder to ravne, der hver morgen flyver ud over
landene, når de vender hjem, hvisker de ham i øret, hvad de har set og
hørt. Odin kan riste runer og råder over dem. Ved denne magiske kraft
kan Odin når som helst med et enkelt ord slukke ild, dæmpe bølgernes
slag og dreje vinden, hvorhen han vil. Op til Odin i Valhal skulle alle de
tapre komme. Men de tapre, var kun de, som faldt på Valpladsen. Hver
gang kampen rasede nede på jorden, svævede Odins møer, Valkyrierne,
over stridsmændene, og så snart de så, at en kæmpe faldt, førte de ham
til Odins trone. Der fik han så lov til leve et nyt liv sammen med alle de
tapre, Ejnherler. Hver aften blev der dækket op med flæsk og mjød.
Bedre liv kunne man ikke få. Vi sluttede en skøn aften med ”Nu flyver
mørkets fugle ud.”

Referent Birthe

http://www.b.dk/viden/gaaden-om-thors-hammer#
http://www.fortidensjelling.dk/jelling57.htm 11



Gruppe 6 - GruppeMøde 1. sept. hos Preben

Vi mødtes alle, startede med en sang og drøftede lidt praktiske ting og
informationer. Sæsonens emne er:  Seværdigheder i Danmark.

Preben havde valgt at fortælle om syv skønne steder i Danmarks natur
ledsaget af flotte billeder.

Møns Klint http://www.moensklint.dk/
Klinten er Danmarks højeste klint med tinder på over 100 m og 6 km i
længden. Kridtet blev dannet for ca. 75 mio. år siden. Kridtet er bl.a.
blevet brugt som skrivekridt. Man kan også finde mange forsteninger af
havdyr og skaldyr.

Stevns Klint, http://www.kalklandet.dk/attraktioner
Klinten er 12 km lang og 41 m høj.
Den blev dannet for 65 mio. år siden
og består af limsten, der blev brugt til
bygningssten. Biskop Absalon hen-
tede sten her til bygningen af sin borg
i København.

Karlstrup Kalkgrav nord for Køge.
Her blev brudt kalk fra 1843 til 1975. I det dybe hul er nu en 14 m dyb
sø med meget klart vand. Der findes en del fossiler. Nogle af lagene i
jorden er 65 mio. år gamle. Dengang var hele Danmark dækket af vand.

Bovbjerg http://www.lemvigmuseum.dk/bovbjerg.htm
Bovbjerg er en 41 m høj bakke af
moræneler. På toppen står det 26 m
høje Bovbjerg Fyr. Ved klinten kan
man som det eneste sted i Danmark se
aflejringer fra de sidste tre istider fra
10.000 til 300.000 år før vor tid. Der
findes ledeblokke fra Norge og Midt-
sverige.
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Ertebølle Hoved, http://da.wikipedia.org/wiki/Erteb%C3%B8lle
Klinten er 500 m lang og 20 m høj
og består af foldede lag af moler
og vulkansk aske, som er 55 mio.
år gamle. Syd for klinten findes
en køkkenmødding fra Ældre
Stenalder, som har givet navn til
Ertebøllekulturen.

Grenen og Skagens Odde
http://danmarksrejsen.dk/naturperler/Skagens%20Odde/Naturen/
Skagens Odde er en af verdens største odder, 30 km lang. Landet har
hævet sig op af havet gennem de sidste 5-6000 år, og det hæver sig
stadig ca. 2,5 mm om året. Grenen er vokset ca. 1 km i de sidste 100 år.
Den består af sand og grus.

Lønstrup Klint
http://www.loenstrup.dk/nordjylland/natur/naturoplevelser-i-loenstrup

Klinten er ca. 15 km lang og består af aflejringer fra den sidste istid fra
115.000-10.000 år før vor tid. Klinten er under nedbrydning. I 1900
tallet er den rykket ca. 300 m tilbage. Som resultat af nedbrydningen og
beslutningen om ikke at kystsikre omkring Mårup Kirke, er det desværre
blevet nødvendigt at nedtage kirken, som lå på klinten tæt på havet.

Herefter gik vi til et veldækket bord og nød et dejligt traktement med
diverse pålæg og oste efterfulgt af kaffe og kager.

Tak til Peben for en interessant og hyggelig aften. Vibeke

Mårup Kirke
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Referat af distriktets tur til
Cisternerne
Fredag den 22. august kl. nogle min. i 11 satte vi bilen på 5 timers p-
pladsen, der er ved Roskildevej uden for ZOO, lige tids nok til at nå ned
på plænen, hvor indgangen til Cisternerne er bygget i udseende af en
pyramide.

Vi samledes 16 gildebrødre rundt på kanten af springvandet.

Her blev der taget nogle billeder, alt imens vi ventede, om der skulle
dukke flere op, nogle som måske ikke havde nået at melde til. Nå, der
kom ikke flere, så vi gik til indgangen, vi betalte entre kr. 40,00 pr. næse.
Herefter fik vi en historisk gennemgang omkring cisternerne, hvorfor de
blev bygget og hvor de fik vand fra. Årsagen til at projektet blev til, var
en kolera epidemi midt i 1800 tallet, som skyldtes forurening i
Københavns brønde.  Anlægget stod færdigt i 1859 som et åbent bassin
der rummede 16 mil. liter, bassinet var et højdereservoir som satte tryk
nok til de Københavnske boliger. Vandet fandt man, da man byggede
jernbanen mellem København og Roskilde, og vi ved jo at stationerne
på denne strækning stammer fra tiden i slutningen af 1840 erne.

Det var i samme periode at Hr. Jakobsen påbegyndte opførslen af
Carlsberg, det viste sig dog, at det vandholdige sandlag, som var på
stedet, hurtigt løb tør, så Carlsberg måtte til at bore efter vand til
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bryggeriet. Vandet til cisternerne blev herefter pumpet ind hhv. fra
Damhussøen og Sct. Jørgens sø, pumpehuset lå i Studietræde.

Nu var det så tid til at gå under jorden, ja, for i 1891 blev cisternerne
overdækket. Det var en spændende oplevelse at komme ned i mørket
med de hvælvede lofter. Jeg sammenlignede det med loftet i de gamle
staldbygninger, men her i en helt anden dimension, dvs. buerne var
bredere. Det eneste lys er stearin, med undtagelse af belysningen af de
planger, der fortæller meget mere om fortiden på Valby bakke og
København´s og Carlsberg´s vandforsyning.

Vel oppe i dagens lys efter en oplevelse under jorden, fik vi oplyst
mulighed for et sted at sidde med madkurven, men vi måtte rundt i
Søndermarken, før vi fandt et par borde, hvor vi kunne være alle. Efter
frokosten måtte nogen af familiære grunde tage hjem, men resten af os
fandt et dejligt sted, hvor vi nød en kop kaffe med tilbehør, inden turen
var til ende. Tak til alle deltagere, som tog turen til Søndermarken, der
er altid hyggeligt, når Gildebrødre mødes.

Helge 2. Taastrup

http://kulturklik.dk/steder/cisternerne.aspx

http://www.cisternerne.dk/om-cisternerne/historien.html 15
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