
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
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 April-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Marts kl. 18

Lederen i April-nummeret skrives venligst af gruppe 1 (igen)

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 Marts
Nr. 3 2015

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Tove og Flemming har fået ny mail-adresse
skovhus3@icloud.com



Fortsat fra forsiden:

Begynd at glæde jer
I denne mørke og fugtige tid, er der noget at se frem til og glæde sig til.

Tirsdag d. 19 maj er der Gildets egen Tur i Naturen
Turen vil i år gå til Vikingelandsbyen i Ledøje,
hvor vi vil få en rundvisning af en af centrets
medarbejdere. Mon det er Absalon her t.v. ???
Vi vil få fortalt om de mange spændende aktivi-
teter, der foregår i centret, kombineret med hvor-
dan livet var i en landsby for 1000-1100 år siden.
Den gang Harald Blåtand dryssede ringborgene
rundt i landet.
Vi forventer at spise vor medbragte madpakker her.

På vej hjem vil vi køre forbi Naturcenter Herstedhøje og se op på det
svimlende og mægtige bjerg, hvorfra det siges, at der er en fantastisk
udsigt over vestegnen.
Her vil vi nyde aftenkaffen med Lisas og
Mettes hjemmebag ved bålpladserne lige
bag Centrets administrations bygning.
Måske tænder vi også bål, så vi kan komme
til at lugte bare lidt af røg. Glade spejdere
lugter af røg og synger en sang.
Tilmelding og tidsplan vil blive annonceret
i næste Voldstafet, men glæd jer allerede
og mød fuldtallig op.

Bodil
runder et blødt hjørne torsdag d. 5.03.2015.
Der er formiddagskaffe fra kl. 9.30.

Med venlig gildehilsen - Bodil
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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 05

Kampen om vejret i Nordøstgrønland:
Slædepatruljen og de tyske  vejrstationer 1942-44, af
cand. mag Tilo Krause
Det ubeboede Nordøstgrønland lagde landskab til en række militære
sammenstød under 2. verdenskrig.
Seks gange forsøgte tyske meteorologiske værnemagtsekspeditioner at
oprette hemmelige vejrstationer på den mennesketomme kyst - og to
gange lykkedes det tyskerne at overvintre ubemærket i det øde område
og sende vejrobservationer hjem. Tyskerne blev modarbejdet af en lille
dansk forsvarsstyrke - Slædepatruljen, forgængeren for den senere
Siriuspatrulje - på knap ti mand. Det meste af tiden gik med vejr-
observationer, men også at lege kat og mus med hinanden i det
nordøstgrønlandske fjordlandskab.
Tilo Krause fortæller i ord og billeder om ruinerne af de arktiske
vidnesbyrd om en ikke særlig kendt historie fra 2. verdenskrig.
http://nordligeverdener.natmus.dk/forskningsinitiativer/samlet-projektoversigt/kampen-om-vejret-en-
arkaeologiskhistorisk-undersoegelse-af-tyske-og-allierede-vejrstationer-i-nordoestgroenland-1941-1944/

Karen Blixens 12 år i Afrika –
mere dramatisk end romantisk - Knud Hedin
I foråret udkom en stor brevsamling af Karen Blixen om årene i Afrika.
Udgivelser kaster lys over de svære år, ikke blot med forholdet til Bror
Blixen og elskeren Dennys Finch Hatton, men også hendes kamp for at
redde farmen.
Hun var en yderst hårdtarbejdende kaffefarmer, der sled i marken på
traktoren og med at beskære træer, alt imens hun måtte slås med
helbredet.
Lige lidt hjalp det, og hun var på et tidspunkt på selvmordets rand.
Knud Hedin har rejst i Karen Blixens fodspor og fortæller i ord og
billeder om Farmen i Kenya og Karen Blixens svære år
http://familiekanalen.tv/?portfolio=knud-hedin-foredragsholder-om-karen-blixen
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Sct. Georgs Gildehal

Torsdag d. 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
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DUS – NETVÆRKET
SJÆLLAND, LOLLAND FALSTER

Hun har medvirket ved
50 amerikanske rumflyvninger:
Mariann Albjerg fortæller om sit

arbejdsliv igennem 30 år hos NASA
Omtrent samtidig med den sidste amerikanske Space Shuttle
mission gik dansk fødte Mariann Albjerg på pension. I et foredrag
fortæller hun om sine jobs i amerikansk rumfart

Hvordan er det at se jorden
ude fra rummet ?
Hvordan er det at være vægt-
løs i et rumfartøj ?
Du kan høre meget mere om
NASA sammen med gilde-
brødre fra hele Sjælland og
Lolland-Falster.

http://rumrejsen.dk/op-flyve-med-mariann

Søndag d. 19. april 2015
kl. 12.30-16.00 på Hillerødholmskolen.

Hillerødsholmsalle 2, 3400 Hillerød
Tag gæster med og få en hyggelig dag.

Der bydes på frokost og eftermiddagskaffe til en pris af ca.100 kr.

Tilmeld dig sammen med andre fra dit gilde, via jeres distrikts
uddannelsessekretær, DUS, Bo I. Andersen tlf. 23 30 22 05 eller
bo@clir.dk senest den 1. april.
Fyld simpelthen bilerne op og mød mange andre gildebrødre til
dette inspirerende arrangement.
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UlveMiniLøb

Årets tema er

PÅ TOGT MED VIKINGERNE

Søndag den 3. maj 2015 afholder vi det årlige UlveMiniLøb i Brøndby-
skoven. I år tager vi på et vikingetogt.

Gildebrødre, der stiller op som poster, mødes kl. 8 ved Ulf-Jarls hytte
på Voldgaden. Meld jer allerede nu via jeres repræsentant i Spejder-
lauget eller direkte til undertegnede.
Vi skal bemande 10 poster! Kom og vær med! Og husk, vi vil give
børnene en festlig oplevelse.

Jens Foghmar
PS.: Benyt gerne min mail: Jens@Foghmar.dk

https://www.youtube.com/watch?v=KToo6eYgJyk
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Forårsfesten - 14.02.2015 - Referat

Temaet var ”Fastelavn”. Til FestLaugets store glæde, havde alle klædt
sig ud. Det var en meget, meget broget skare. Der var ingen bordplan,
så alle måtte sætte sig, hvor de helst ville. Det gav nogle meget ivrige
samtaler ved bordene.

Vi startede med en sang. Navn og
nr. blev ikke oplyst, man skulle
finde den via sidste linje i første
vers. Det fungerede hele aftenen.
Der blev serveret skinke og kalkun
med flødekartofler, en broget
salat, brød og smør. Til dessert var
der fløderand med frugter.

Da vi havde spist, skulle vi ”Trække katten af Tønden”, dvs. der var en
tønde fyldt med godter og katte. Til hver ting i tønden var der bundet en
snor, og så skulle hver deltager trække en snor og få en ting med op.
Desværre havde jeg ikke helt taget
højde for at snorene kunne sno sig
sammen, så det gav rimeligt besvær
at få tingene op. Det lykkedes dog
til sidst at få det hele op. Der viste
sig, at være to katte, og derfor
kronede vi Mette og Jens til
kattekonger.

Derefter fik vi kaffe og småkager alt
mens snakken gik lystigt. Vi sang et
par sange mere, og sluttede med
”Nu er jord og himmel stille”. Jeg
vil gerne slutte med en tak til
medlemmerne af FestLauget for et
godt og iderigt samarbejde.

Bodil
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

Referat fra distriktsgildehal den 23. februar 2015

2. Gilde i Roskilde havde arrangeret distriktsgildehal i Roskilde for
distriktet, vi mødtes kl. 19:00 til vandrehal med en velkomstdrink,
herefter gik vi til gildehal, hvor distriktsgildemesteren bød velkommen.
Distriktsgildemesteren holdt en gildemestertale over emnet ” Den nye
teknologi” det giver stof til eftertanke, hvor afhængig vi er blevet af PC
– Facebook og Twitter, og spejderne bruger GPS, SMS i tilslutning til
spejderløb, det er noget, vi ikke kendte til i vores spejdertid.
Gildemesteren kom også ind på sportens verden, der helt har erobret
opmærksomheden. Her synges ” Der er et yndigt land” og korte bukser
med logo på trøjerne, signaler en slags uniform for de forskellige
sportsgrene. Ligeledes kom gildemesteren også ind på den måde, vi
rejser på, man tager ikke tog, men tager et fly, det sammen gælder, når
man skal sejle, så er det ofte med en katamaran færge.
Hvordan kommer vi den nye verden i møde uden at frasige os vores
værdier vore holdninger og vor gildelov og løfte samt traditioner.
Der bliver sagt” luk vinduet op” og vis større udsyn, der er med til at
udvikle et åbent sind og dermed parathed til at udvikle gode værdige
mennesker.
Efter gildemestertalen holdt Søren Højgaard 5 minutters Sct. Georg,
hvor emnet var fra alle de turer, som Helen og Søren har deltaget
gennem de sidste 10 år. Grossarl ligger ca. 1 times kørsel fra Salzburg i
en højde på 920 o.h. og den nærmeste naboby er Hüttschlag. Søren
havde lavet en lille video fra området, der viste, hvor skønt der er i
Østrig. Søren anbefalede, at melde sig til turen i 2015.
Efter distriktsgildehallen, kom kaptajn Knud Nielsen og fortalte om det
lange liv på søen, Knud Nielsen var en Vesterbro-dreng fra København,
og i en alder på kun 16 år kom han ud at sejle som dæksdreng og endte

som kaptajn i rederiet DFDS, hvor han gik på pension som 62 årig efter
lang tro tjeneste i DFDS.
Knud Nielsen var en levende fortæller med mange gode anekdoter, han
fortalte blandt andet om den famøse påsejling af Kullen, men også
mange andre sømandshistorier.

Efter foredraget blev der serveret landgangsbrød, (hvad ellers) og
efterfølgende kaffe med småkager, en rigtig god aften. Under spisningen
blev der stillet mange gode spørgsmål som foredragsholderen besva-
rede.
Distristriktet vil gerne sig tak til 2. Gilde i Roskilde for godt tilrettelagt
arrangement.

Med gildehilsen
Arne Bjerager
distriktsgildekansler
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Gruppe 1 - GruppeMøde 10. februar hos Nils
Alle undtagen Annie og Knud kom på besøg hos undertegnede.
Vi startede med at synge ’Når kommer våren vel?’ godt guidet af Sine.
Herefter orienterede Lilli om det seneste gilderådsmøde. Vi talte også om mini-
/ulveløbet 3. maj. Hvor mange poster vi kunne dække, og kom med forslag til
viking-aktivitet på en post. Og mens snakken gik videre om vigtigt og mindre
vigtigt, fik vi lidt at spise.

Så var det Inges tur
til at underholde.
Først måtte vi dog
konsultere Inges søn,
for at få power point
showet til at virke.

Men ved fælles hjælp kom vi i gang med en rejse til Zimbabwe i det sydlige
Afrika. Det tidligere Syd-Rhodesia under Britisk herredømme - løsrevet i 1965
og anerkendt i 1980 som en selvstændig republik Zimbabwe, med Mugabe som
præsident siden. I dag er der 12-13 mill. indbyggere. I 1980 var kun 4 pct. af
befolkningen hvide. Til gengæld ejede de 70 pct. af landbrugsjorden. Man
eksporterede tobak, guld, nikkel, asbest, sukker, majs, frugt og grøntsager.
Omfordeling af landbrugsjorden i 1999 har medført, at de hvide stort set er
væk, og at landets økonomi kollapsede. Og i stedet for at være madeksportør
har hungersnød været udbredt pga. ineffektivitet i landbruget.

Inge fortalte ’med billeder’ om rejsen
rundt i det (trods den økonomisk situation)
smukke land. Og mange dyr: krokodiller,
morgenbadende elefanter i Zambezi River,
næsehorn, kuduer, vortesvin og aber m.fl.
Og flotte blomster og interessante træer.

Mange flotte billeder og gode
kommentarer.

Så jeg kan kun sige, at det på mange
måder var en meget udbytterig aften for
gruppen.

Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 12. febr. hos Annette
Som sædvanlig fuldtallig mødt op, og som sædvanlig først den gode
mad og vådt dertil, det var bare så dejligt. Derefter fortalte gruppeleder
Jytte, at der ikke var noget at berette, dog talte vi noget om den
diskuterede fødselsdags donation.
Så startede Annette på vores emne,

”Min fødeegn og
barndomserindringer”.

Mine forældre stammede fra henholdsvis
Uggeløse og Lolland. Jeg blev født i marts
1939, og døbt på min brors 5 års
fødselsdag. Da jeg var 3 år flyttede vi til
Lynge, og havde en dejlig barndom. Min
mor hjalp til på gårdene, og min far
arbejdede hos min morfar i Uggeløse
Skov. Han var skovløber og boede selv i skoven, det var en dejlig
tumleplads for alle hans børnebørn.
Da jeg var 7 år flyttede vi til København til Frederiksberg, hvor mine
forældre købte en rulleforretning. Min far blev chauffør i en stor
grønthandel, den leverede varer til bl.a. Tivoli, og vi fik lov til at køre
med lørdag og søndag.
Vi flyttede igen, da vi købte et sommerhus på Rosenholms Allè 8 i
Vigerslev. Der boede vi i 2 år, og så blev der bygget hus ved hjælp fra
familien.  Min murer onkel, min maler onkel, min tømrer onkel, - og
murer tante og min mor var arbejdsmænd.
Jeg gik i Lykkebo skole, blev konfirmeret i Vigerslev Kirke, - og gik ud
af skolen da jeg var 14 år.
For jeg havde allerede fået en læreplads som frisør
Da jeg var 16 år havde min bror en soldaterkammerat med hjem.
Det var en sød fyr, og vi begyndte at komme sammen. Så da jeg blev 17
år blev jeg ringforlovet med min Ove.
Jeg blev udlært i 1958 i august og gift august 1959, da havde vi fået en
kvist lejlighed på Christianshavn. I 1960 købte vi en frisørsalon på
hjørnet af Ørnevej og Frederiksvej, der var en 3 værelses lejlighed.

I 1962 fik vi vores første datter, Dorthe.
Og i 1964 blev Ove direktør for NH
købmanden, og kort tid efter solgte vi
forretningen og flyttede til Rønne Allè i
Brøndby.
Jeg var gravid og i oktober kom Lisbeth
til verden. Jeg vidste godt at min mand
Ove, var såre glad for damer. Han rejste
ofte til udlandet for at handle varer, så
der var fristelser nok.
Men i 1970 var han kommet på den
tanke, at han kunne veksle med at bo

14 dage hos os herhjemme, og så 1 uge hos en dansk dame.
Det kunne jeg ikke acceptere, og bad ham hente sin seng og flytte. Ove
blev så gift med damen, det må have været den store kærlighed, for de
nåede at have sølvbryllup.
Jeg har siden kendt mange hyggelige mænd, men altid foretrukket at bo
alene!  Derimod har jeg fået to dejlige svigersønner, tre ligeså dejlige
børnebørn, og et oldebarn.
Mit arbejde var siden meget forskelligt, jeg var 10 år i min fætters
bogforlag, og blev hans enearving. Jeg skulle bare have sagt nej tak til
at arve, for ”arven” kom til at koste mig kr. 300.000 !
Derefter var jeg 10 år på Lindekroen, så blev den solgt, og jeg rejste.
Men Ove skaffede mig job i Danske Banks pensionist boliger i
Jægersborg. Her arbejdede jeg i køkken og restauranten.
I år 2000 blev vi alle fyret, jeg sluttede mit arbejdsliv og gik på efterløn.

Referent:  Arne
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Gruppe 5 - GruppeMøde 10. februar hos Bodil
Vi mødtes hos Bodil, desværre uden Birthe Anker og Jytte Møller.
Vi startede med at få ordnet gruppekassen, som Jørgen styrer. Næste
punkt var referat fra Gilderådsmødet. Derefter fik vi klaret møde-
tidspunkt og fordelt opgaver vedrørende Gildetinget.
Jørgen fortalte fra Spejderlauget, at dette års løb havde temaet: På togt
med Vikingerne. Desuden ville tre spejdergrupper modtage donationer
ved Gildets Fødselsdagsfest.
Gruppe 5s næste møde blev flyttet til den 17. marts.
Nu var det tid til aftenens emne, Ragnarok, som Ulla havde fået til
opgave at fortælle om.
Ulla startede med at fortælle, at Ragnarok, er en central forestilling om
verdens undergang i nordisk mytologi
Denne eskatologiske begivenhed findes omtalt i de to eddadigte
Vølvens spådom og Vafþrúðnismál og hos Snorre.

Ragnarok
Som det er spået af Vølven, kommer Ragnarok (det er oldnordisk og
betyder "gudernes skæbne" eller "gudernes undergang"), som er det
endelige opgør mellem guder og jætter, verdens undergang. Ragnarok
indledes med den såkaldte fimbulvinter, som er tre vintre på række uden
mellemliggende somre. Der kommer ufredstider, hvor broder kæmper
mod broder, og alle bånd, som hidtil har været hellige, brydes. Alle
kaosmagter samler sig om at ødelægge den eksisterende verdensorden.

Det vil endelig lykkes for ulven Skyld og dens broder Had at fange Solen
og Månen, som bliver slugt. Stjernerne forsvinder fra himlen og jorden
synker ned i mørke. Jorden ryster, og træer rykkes op med rode, og
bjergene skælver. Loke slipper fri af sine bånd sammen med sin
frygtelige søn Fenrisulven. Den frygtelige ulv løber rundt med sit
blodige gab åbnet, så det når fra jord til himmel og sluger alt på sin vej.
Der står ild ud af dens øjne og næsebor. Den røde hane, Fjallar galer for
at alarmere jætterne, mens den gyldne hane, Gullinkambi galer i
Midgård. En tredje navnløs hane sort som sod, galer for at vække de
døde i Hel. Hunden Garm vil hyle og bryde den kæde, han er bundet

med. Lokes anden søn, Midgårdsormen forstærker sit greb om jorden,
og vældige bølger slår højt op mod land. Ormens ånde udsender gift ved
hvert åndedræt.
Fra øst kommer det forfærdelige skib, Neglfar, som er bygget af døde
menneskers negle og hår. Skibet, som ledes af jætten Hrym, er bemandet
med jætter. Fra nord kommer et andet skib med de døde fra Hel om bor.
Skibet anføres af Loke og hans frygtelige datter Hel om bord. Endelig
kommer jætterne fra Muspelheim, anført af den gigantiske ildjætte Surt.
Sammen med dem er ulven Garm, det nordiske modstykke til den
græske helvedshund Cerberus, som har været lænket ved Gnipahulen
ved indgangen til Hel. Med sit frygtelige ildsværd sætter Surt hele
verden i brand, og da jætterne rider over broen Bifrost, braser den
sammen bag dem. Alle samles de til det afgørende slag på Vigrid sletten.

I mellemtiden har Heimdall, der som den første har opdaget fjenden
nærme sig, blæst i gjallerhornet og alarmeret alle indbyggerne i de ni
verdener. Odin skynder sig til Mímers brønd, hvor han spørger Mimer
(eller rettere Mimers hoved) til råds. Verdenstræet Yggdrasil skælver,
og aser og einherjer (de krigere, som er faldet i kamp og kommet til
Valhal) gør sig klar til den sidste kamp. De marcherer mod Vigrid sletten
med Odin i spidsen, og Odin bærer sin gyldne hjelm og sin skinnende
rustning.

Alle udvælger deres modstander. Odin sætter kurs mod Fenrisulven,
mens Thor ved hans side kaster sig over Midgårdsormen. Frej kæmper
mod ildjætten Surt, men han falder som den første, da han, som du
måske husker, har foræret sit gode sværd til sin tjener Skírnir. Tyr
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kæmper mod Garm, og det ender med, at de dræber hinanden. Heimdal
kæmper mod Loke, og ingen overlever denne dyst. Det lykkes Thor at
dræbe Midgårdsormen med sin hammer Mjølner, men efter at have
vaklet ni skridt bort fra uhyret, falder han død om, forgiftet af dets edder.
Efter en lang kamp bliver Odin slugt af Fenrisulven, men Vidar hævner
straks sin fader ved at placere sin ene fod på uhyrets underkæbe og
derefter sønderrive den ved at flå i overkæben. Til sidst sætter Surt ild
til alle ni verdener med sit flammesværd, hvorved han selv omkommer
i flammerne, og jorden synker i havet.

Verdens genskabelse
Efter Ragnarok opstår en ny verden på ruinerne af den gamle. Solen
dukker frem igen og sender sine livgivende stråler ned på Idavangen,
som ligger ved det nu ødelagte Asgård.
Nogle få guder har overlevet Ragnarok: Det er Odins broder Vile og
Odins sønner Vidar og Vale, Thors sønner Magne og Mode, som arver
deres faders magiske hammer Mjølner. Balder og hans broder Høder
kommer tilbage fra Hel. Guderne samles på Idavangen og diskuterer,
hvad der er sket. Det nævnes ikke i kilderne, men mon ikke Frigg, Freja
og nogle af de andre gudinder også har overlevet? Sammen bygger de
en ny gård på Idavangen, Gimle, hvor det gamle Asgård lå.
To mennesker har overlevet ved at gemme sig ved foden af asken
Yggdrasil, nemlig Liv og Livtrasser. Disse to mennesker vil blive
stamfædre til den nye slægt, I "Vølvens Spådom", spår Vølven, at
ondskaben igen vil indfinde sig i verden, og at Nidhug, dragen som
gnaver af Yggdrasils rod og æder lig, vil vende tilbage. Og historien vil
gentage sig igen og igen. Ørnen i toppen af Yggdrasil er den bevarende
kosmoskraft, mens Nidhug er en kaoskraft, som uafladeligt forsøger at
ødelægge verden.

Det var uhyre spændende at høre Ulla indlæg om Ragnerok.
Herefter sluttede endnu en interessant aften i Gruppe 5.

Referent Kurt
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Gruppe 6 - GruppeMøde 9. februar hos Leo

Vi var mødt fuldtallig. Efter en kort goddag startede Leo med sit indlæg
om seværdigheder i Danmark. Leo havde valgt ringborge inspireret af
den nye ringborg, der sidste år blev fundet uden for Lellinge ved Køge.
Leo havde arrangeret sin computer, stor skærm og lyd, så det var en
gennemgang på skærm og visning af flere interessante links.
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-vikingeborg-fortaeller-om-
krig-konger-og-kampe
Man mener, at ringborgene er bygget af Harald Blåtand i årene omkring
980. En ny ting vi lærte var, at den moderne kommunikations ting kaldet
Bluotooth er opkaldt efter Harald Blåtand, fordi han skulle have været
god til at kommunikere – men dog ikke bedre end at Harald blev uvenner
med sin søn og døde af det. Sønnen var Svend Tveskæg.

Der blev også vist en meget interessant video om ringborgen Trelleborg.
https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU&feature=youtu.be
Vi var også en tur omkring Jellingestenen, der også kaldes Danmarks
Dåbsattest, og vi hørte om Revningebroen ved Vejle.

http://www.tvsyd.dk/arkiv/2011/10/19?video_id=36843&autoplay=1
Det var en dejlig aften og maden var som sædvanlig rigtig god.

Mette
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Husker fra min barndom - 22. februar
Da jeg var barn, fortalte min far mig den gamle fortælling om den varme
sten. Vi havde en mose lige ved hjemmet, derfor var det aktuelt for os.
- Så vi skulle bare passe på efter den 22. februar.
22. februar, Sct. Peters dag (Per Varmsten, Peter Katt).

Traditionen siger, at på Per Varmstens dag
kastede selve Sct. Peter en glohed sten i søer,
åer og andre vandløb. Vandene begyndte så
at tø nedefra og isen blev så usikker, at
ræven ikke længere turde gå over isen og
vinteren vendte. Det blev så varmt, at
stenbideren slap sit greb i stenene og kunne
spises fra den dag. I nordisk folkemund hed
det sig, at for Peters Katt løfter vinteren sin
hat.

Arne

Nyheder på
Distriktets hjemmesiden
http://www.rohedi.dk/

Distriktets hjemmeside, er nu opdateret med et par nye sider:
1: Østeuropagruppen, hvor du kan læse deres referater.

2: Distriktsforum, hvor du kan læse deres referater.

Det kan oplyses, at der den 10. februar 2015, har været 296 inde på
hjemmesiden, dvs. 2 pr. dag i gennemsnit, tælleren blev etableret den
16. september 2014.

Arne Bjerager, webmaster
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
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 April-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Marts kl. 18

Lederen i April-nummeret skrives venligst af gruppe 1 (igen)

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 Marts
Nr. 3 2015

Dette er døren til Danmarks Historie

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET
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