
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Lør. 14. feb. Forårsfest, Festlaug
Man. 23. feb. DistriktsGildeHal
Tirs. 03. marts GildeTing, Gr.3
Lør. 14. marts I-dag
Tors. 23. april Sct. GeorgsGildeHal
Fre. 01. maj LoppeMarked
Søn. 03. Maj Ulveløb
Tirs. 19. maj Tur-i-Naturen, Gr. 6
Tirs. 26. maj Gilderådsmøde
Man. 01. juni Friluftsgildehal i Hedeland

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

http://www.rohedi.dk/

Materiale til Marts-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Februar kl. 18

Lederen i marts-nummeret skrives venligst af gruppe 1
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 2860 Søborg 48 41 25 96
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

53. årgang Feb.
Nr. 2 2015

Mit Liv

Mit liv har jeg levet, mit liv har jeg brugt.
Hvordan blev det levet, hvordan blev det brugt?
Det tænker jeg på, når jeg ser tilbage
på alle de år med de brugte dage.

Bestemte jeg selv, hvordan det sku’ være?
Begik jeg en fejl, tog jeg da ved lære?
For det onde i mig, som jeg ikke vil,
kan så let tage magten og drive sit spil.
De tankeløst sårende ord fra min mund,
de ramte en anden i samme stund.
Med angerens byrde jeg nu må drage,
for pilen jeg skød, vender aldrig tilbage.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat:
Men det gode i mig kræver også sin ret,
jeg opfyldes af det, mit sind bliver let.
Jeg vil ikke hade eller bære nag,
men vise et positivt sindelag.

Mit liv er en gave som ikke kan byttes,
hver dag er en gave og den skal benyttes.
Mit liv er et godt liv, det skønner jeg på,
og takker for hver dag, jeg endnu må få.

Sakset et eller andet sted fra af Mette, gr. 6

Det var søndag d. 25. maj 20142



Forårsfest
Festlauget indbyder til Forårsfest!

Lørdag d.14.02.2015 - kl.18.00
Temaet er Fastelavn

I bedes møde iført udklædning.
Det er minimum enten hat, skæg eller paryk.

Der vil blive serveret en udsøgt to retters menu med
vin, efterfulgt af kaffe.

Det hele til en pris af 75 kroner.

Husk at medbringe det gode humør!
Gruppevis tilmelding senest 10.2.2015. til Bodil

pr. tlf. eller mail.
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Indbydelse til
Distriktsgildehal

Mandag den 23. februar 2015 i
” GILDEHUSET SANKT AGNES”

Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde

Vandrehal kl. 18.30 - Gildehal kl. 19

Efter gildehallen vil skibsfører/kaptajn Knud Nielsen holde
et spændende foredrag med overskriften:

Mit lange liv i rederiet DFDS
Der vil ligeledes blive serveret et let traktement.

Prisen for dette arrangement er: 65 kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding
senest den 17. februar 2015 til Else Thiesen,
tlf. 31 49 81 39 eller mail: elsethiesen@gmail.com

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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GILDETING

Tirsdag d. 3. marts 2015 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 1.1.2014 til 31.12.2014 og fremlægger
budget for det kommende år 1.1.2016 til 31.12.2016
herunder fastsættelse af gildeskat.

8. a) valg af gildemester
b) valg af gildekansler
c) valg af gildeskatmester

9. a) 1.valg af suppleant for gildemesteren
2. valg af suppleant for gildekansleren
3. valg af suppleant for gildeskatmesteren

b) valg af gildets uddannelsesmedarbejder (GU)
c) valg af gildets internationale medarbejder (GIM)
d) valg af herolder
e) valg af to revisorer og to 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 14. MARTS 2015

Afholdes der I-DAG i Gildehuset
Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde

Program for I-DAG’en vil være:

Vi starter med kaffe/te og rundstykker kl. 09.30

ca. kl. 12,00 til ca. kl.13,00 frokost.

Foredrag ved
cand.mag. Tilo Krause
der fortæller om
”Slædepatruljen
og de tyske vejrstationer”

Herefter vil Knud Hedin vil
holde foredrag om ”Karen
Blixens 12 år i Afrika

Vi regner med at slutte ved 16 tiden

Hele arrangementet koster
100,00 kr. pr. person incl. drikkevarer: Vin, øl eller vand

Bindende tilmelding senest den 06 marts, 2015 til:
Din GU Birthe Sander, tlf. 43 96 69 80, mobil 60 80 37 95

eller til
DUS. Bo Ivert Andersen: bo@clir.dk mobil 23 30 22 056



Sct. Georgs Gildehal

23. april 2015
Kl 17.30 Forhal - kl 18.00 Gildehal

Efter gildehallen serveres en menu
Derefter kaffe / the og lagkage

Tilmelding er bindende, og vi er i festtøj.
Prisen er 100 kr. inkl. drikkevarer.

Tilmelding senest 12. april
Til Jytte Ulstrup tlf. 36 47 48 99
Eller mail p.ulstrup@gmail.com

7



NytårsGildeHal - 10. jan. 2015

Vi mødtes til forhal, hvor vi fik velkomstdrink og ønskede hinanden
Godt nytår. Derefter en rigtig fin Gildehal med flot Gildemestertale og

flot fem minutter
Sct. Georg.
Dejlig musik til den-
ne nytårsgildehal
med udgangsmusik-
ken Champagne ga-
loppen.
Så var vi i stemning
til eftergildehallen.

Vi blev 30 Gildebrødre og 4 gæster, selvom der på grund af sygdom var
6 afbud. Tag til bords kort var Disney figurer, så det var bare om at finde
sin plads ved de fem smukt pyntede borde.

Dejligt traktement af tre retter
mad, som gruppe 1 og 4 havde
hjemmegjort, meget flot.
Ind i mellem retterne sang vi
efter den røde sangbog. Der blev
holdt tale af Else, som skulle
hilse fra Anette, som var kommet
på hospitalet, og sige godt nytår.
Bjarne havde en hilsen fra Finn
og Kirsten.
Inden kaffe fik hvert bord en
pakke, som skulle pakkes ud,
ovenpå gavepapiret stod der,
hvem det var til, og så blev der
pakket ud igen, en ny seddel osv.

Endelig blev gaven afsløret, chokolade frøer, nok til hele bordet.
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Herefter skulle to fra hvert bord op og pakke en gave ind, idet de kun
måtte bruge en arm hver, så nu gjaldt det samarbejde. Det var festligt at
se, hvor svært det var at samarbejde. Gildemesteren var dommer, han
skulle bedømme den flotteste indpakkede gave. Vindere var Jens og
Bodil fra bord 2. Efter kaffen med småkager og en sang, var det tid til at
slutte en dejlig Nytårshal med ”Ja vi er Danske spejdere”.

Godt nytår Ulla 9



Gruppe 2 - GruppeMøde 6. januar hos Jytte

Vi var som sædvanlig mødt frem fuldtallig, og efter Jytte og Peters gode
mad og drikke, aftalte vi enkeltheder om Sct. Georgsgildehallen den 23.
april, som vi skal arrangere.
Jytte startede  på vores emne, ”Min fødeegn og barndomserindringer”.

Den pæne sorte pige
er min mor, og
de to små piger
er mine mostre.

- Min mor var født i Belgien, min far havde en så dårlig barndom, at han
kom i pleje. Da jeg var barn oplevede jeg dog, at min far var flink til at
hjælpe sin familie meget. Endog med at stoppe strømper, og han kunne
klare opvasken.
Jeg blev født på Frans Hovitz fødeklinik i Solbjerg sogn, og døbt i
Thorsgades kirke. Senere flyttede vi til Valby, her lærte jeg at cykle.
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Det er mig for
mange år sien

Vi flyttede stadig en del, så til Henrik Ibsensvej, og til en lejlighed på
Dalgas Boulevard, her fik jeg en lillebror. I 1937 fik vi en kolonihave i
Islev, den blev udbygget, og vi tilbragte megen tid derude. Efter 40 år
overtog Peter og jeg haven og byggede et nyt hus på grunden.  Efter 19
år solgte vi huset, vi havde fået en lejlighed med en fin lille have, hvor
vi bor nu.
- Jeg var tidligt på den, idet jeg fik min første kæreste som 14 årig, det
var en norsk sømand som jeg traf i Danmark. Vi havde kontakt i hele 7
år, selv med mine skiftende arbejdspladser i Norden.
Vi brød dog med hinanden, og jeg traf Verner og blev gift, han var en
guldklump, men ikke mere end, vi hurtigt blev skilt. Jeg mødtes med
den norske sømand igen, blev gift og fik en datter, Anne.
Vi boede i Norge i to år, ægteskabet holdt ikke, så jeg flyttede til
Danmark og boede hos min tante.
Efter en tid traf jeg Peter, og Peter havde en søn fra et tidligere ægteskab,
så nu havde vi en af hver. Sjovt nok var alle mine tre ægtemænd sømænd
- ja, Peter blev en kaptajn der besejlede verdenshavene. Vi blev gift i
1970, så vi har for længst haft sølvbryllup.

Referat af Arne
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Gruppe 1 - GruppeMøde 14. januar hos Mette
Vi mødtes alle undtagen Annie og Knud hos Mette i Vangede – nærmere
betegnet Dyssegård.

Vi gik straks i gang med ”at besigtige staldene” eller i hvert fald
skildpadde-terrarierne i to etager og deres vinterhi i et køleskab!
Mette har nemlig mindst syv skildpadder – hvis jeg har fået talt
rigtigt. I flere forskellige størrelser inkl. to små selvudklækkede,
eller, hvad det nu hedder.
Før vi gik ind til Mettes veldækkede bord, fik vi sunget en lille

vintersang, og med gruppeleder Lilli fik vi rundet et par gildeemner bl.a.
gildets fødselsdagspris. Hvem skal have den?
Efter således at være yderst velforsynede, gik vi til de bløde
stole for at høre aftenens emne, som Mette også stod for:
De Vestindiske Øer og deres historie med udgangspunkt i
Peter von Scholten, som blev manden, der i sidste ende
trodsede Kongen og godsejerne og frigav slaverne. PvS var
søn af kommandanten på Sct. Thomas, men måtte forlade
øen i 1807, da englænderne besatte øerne indtil 1814, hvor
øerne kom tilbage til Danmark ved fredsaftalen i Kiel (hvor
Danmark i øvrigt mistede Norge). Fra 1815 til 1848 satte
PvS sit stærke præg på øerne og blev betragtet som landsfader. PvS nød
undervejs stor støtte fra Frederik VI, hvilket ikke var tilfældet hos Chr. VIII,
som ikke forstod ret meget af, hvad der forgik på øerne langt fra Danmark. PvS
forlod øerne 1848 umiddelbart efter slavernes frigivelse. Kom til Danmark,
blev anklaget for embedsmisbrug, blev dog renset igen og døde i Hamburg
1854.

Øerne blev som bekendt solgt til USA i 1917 for 25
mill. dollars og er nu et territorium underlagt USA.
Deres indtægtskilde er baseret meget på turisme bl.a.
med daglige anløb af kæmpe krydstogtskibe. Mette
supplerede sit indlæg med mange gode billeder fra
øerne – og samtidig serverede hun flere lækre tærter og
kaffe. (jeg tror at Mette har haft travlt!!)
Så jeg kan kun sige, at det på mange måder var en

meget udbytterig aften for gruppen.
Vi sluttede med at synge ’Nu er jord og himmel stille’.
Vi siger tak til Mette for en dejlig start på det nye år.

Nils
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Gruppe 4 - GruppeMøde 15. jan. hos Jytte og Bjarne

Det var et lille hold der mødte op, både Margit og Finn var syge og måtte
blive hjemme i varmen. Vi startede med at synge "der er så koldt
derude". Så havde Jytte referatet fra gilderådsmødet og Bjarne efterlyste
ideer til den store donation, som uddeles senere på året. Vi havde nogle
ideer, som skal drøftes.
Bjarne havde aftenens emne og citerede: juleferie på Lanzarote.
Vort første indtryk var, at det havde været en kold oplevelse, og man
fornemmede ikke, at det var jul. Der var hverken julelys eller julegran.
Om sommeren er det ganske anderledes. Landet er fyldt med
sportsentusiaster af alle slags. Men Jytte og Bjarne oplevede det, de
havde lyst til. Bl.a. var der et kæmpe loppemarked med masser af
varieteter. Lur mig om ikke Jytte blev fristet af de mange ting. Hotellet
var ok og maden god (ingen flæskesteg). Det var egentlig også rart at
være hjemme igen.

Karen
http://www.clublasanta.dk/fritid-wellness/oplev-lanzarote-og-udflugter
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Gruppe 5 - GruppeMøde 13. januar hos Jørgen
Gruppen mødte hos Jørgen fuldtallig samt to gæster, Knud og Hanne.
Jørgen bød Hanne velkommen som mulig ny Gildebroder.
Derefter blev gruppekassen ordnet, gruppens mødedag i maj blev flyttet
til den 4. juni. Der var flere, der ikke havde fået Girokort, Jørgen ville
ringe til Nils.
Jørgen berettede fra spejderlauget, og gjorde samtidig opmærksom på,
at han gerne ville have et andet medlem fra gruppe 5, som medlem af
spejderlauget i stedet for ham. Lone refererede, suppleret af Bodil, fra
Festlauget. Kurt fortalte fra aktivitetslauget om vores kommende
loppemarkeder. Jørgen meddelte, at næste møde som fastlagt var hos
Bodil. Ulla har emnet, Loke, og Kurt er referent. Vi skulle så lige have
en sang, det blev: Det kan øse det kan pøse…
Aftenens emne havde Birthe, det var Skabelsen, og Birthe fortalte
levende og med mange svære navne om, at før verden blev til, var der
det kolde Niflheim, et tåget og mørkt område af is mod nord, og det
varme Muspelheim mod syd, mellem Niflheim og Muspelheim fandtes
tomrummet Ginnungagab.

Og sådan fik vi navn på navn, og Birthe
fortalte om Ymer, koen Audhumia og
om Bure, om Borr og om jættekvinden
Besla, som han blev gift med, deres
sønner var Odin, Vile og Ve, og de var de
første aser.
Således fortsatte Birthe med at fortælle,
indtil vi nåede frem til, at guderne brugte
regnbuen Bifrost, når de skulle mellem
rigerne Asgård og Midgård.
Vi sluttede et godt og hyggeligt møde,

hvor vi diskuterede alt lige fra Religion til Miljø, med at synge: Nu er
jord og himmel stille. Tak til Jørgen som lagde stue til.

Referent, Ulla.
http://www.enchantedforest.dk/religion/norse/skabelsen.html
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Gruppe 6 - GruppeMøde 5. januar hos Bente

Vi mødtes fuldtallig til årets første møde hos Bente. Vi fik gennemgået
forskellige forslag til årets fødselsdagspris, og vi fik taget hul på inspira-
tion til årets Tur i Naturen. Bente havde aftenens indlæg om en
seværdighed i Danmark.
Bente havde valgt at fortælle om Villa Gallina, der er blandt Danmarks
smukkest beliggende restauranter. Bente havde valgt dette, fordi hun
som barn havde gode minder derfra og var kommet der omkring med
sin morfar. Morfar havde sagt: ”derinde sidder de rige og spiser”.
Villa Gallina er bygget som "bekvemmelighedssted og traktørsted" i
1852. Dengang betjente den egnens beboere og rejsende på den gamle
landevej fra København til Næstved. Villa Gallina er i dag både en a la
carte - restaurant, en selskabsrestaurant og et meget yndet udflugtsmål.
I det hyggelige bindingsværkshus serve-
res kvalitetsmad med inspiration fra både
det traditionelle danske-, italienske- og
franske køkken. Fra den store terrasse
kan gæster nyde udsigten til den smukke
sø og skov. Skoven og Villa Gallina
hører under Gisselfeld Kloster.
Gisselfeld er et af Danmarks største
godser, som blev grundlagt af Peder Oxe
fra 1547-1575.

Mange berømtheder har gen-
nem tiderne været tiltrukket af
det smukke herregårdslandskab
omkring Gisselfeld. Blandt dis-
se kan nævnes Bache, Thor-
valdsen, og H.C. Andersen.
H.C. Andersen fik på Gisselfeld
Kloster ideén til "Historien om
en and", som senere blev til

"Den Grimme Ælling" og Christian Winther´s "Hjortens Flugt" er
skrevet som en hyldest til det smukke Gisselfeld. Leo
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