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

Lederen i Maj-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: 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 April
Nr. 4 2015

En spraglet buket
En mangefarvet forårsbuket pynter på ethvert bord
og minder om, at foråret med lysets tilbagekomst er

stærkt på vej. Det er også en lykønskning til en
festdag. I de mange farver er der noget for enhver

smag. Alle kan være med.
Buketten kan også symbolisere mennesker.

Vi er alle forskellige - med forskellig holdning til
religion, politik, økonomi, andre nationaliteter osv.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

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



Fortsat fra forsiden:
Resultatet heraf er ikke altid så smukt som blomsterne.
Tværtimod medfører disse forskelligheder ufred, krig og
terror på internationalt, men så sandelig også på helt
lokalt plan. Tænk bare på nabostridigheder, som
fornuftige mennesker finder uforståelige/tåbelige.
Og dog er vi i bund og grund alle mennesker, der bor på
den samme jord. Vi ved, at vi er her for en begrænset tid.
Så hvorfor ikke få det bedste ud af det.
Hvis vi bare ville tænke over i hvilken grad vore
handlinger er generende for vore medmennesker (tage
hensyn), så ville meget se anderledes ud.
Afslutningsvis siger en Malajisk sang følgende:
Granatæblet er delt i mange rum,
men saften er lige sød i dem alle.
Foretræk ikke uretfærdigt én race mennesker,
thi blodet er lige rødt i dem alle. Nils

At tænke sig:
Den gamle fylder firs, og hvad skal man så sige?
Er der noget at råbe hurra for?
Nå, men den gamle gir nok en lille een, en enkel lille een,
og en tår kaffe, hvis din vej falder forbi
Søndag d. 19 april mellem klokken 9 nul,nul og klokken ca. 12.00
Mange venlige gildehilsener

Jørgen

Vibeke
runder et tier-hjørne
onsdag d. 1.04.2015 og bliver 70 år.
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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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LOPPEMARKED - 1. MAJ og 7. JUNI
Kære Gildebrødre i Vestvold-Gildet.
Torsdag den 30. april om aftenen skal der måles op Rødovre, sådan som
vi plejer, og vi skal bruge Gildebrødre til at gøre det.
Ligeledes skal vi bruge nogle til at mærke op søndag den 7. juni om
morgenen.
Til begge loppemarkeder skal der desuden bruges vagter.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, giv Bjarne besked snarest,
hvis du kan måle op den 30. april eller 7. juni eller begge dage.
Har du lyst til at være vagt den 1. maj eller 7. juni eller begge dage, så
giv snarest besked til Kurt.
Husk Bodil skal også bruge nogle til eget stade.

Hilsen Kurt

UlveMiniLøb
Årets tema er

PÅ TOGT MED VIKINGERNE
Søndag den 3. maj 2015

afholder vi det årlige UlveMiniLøb i Brøndbyskoven.
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
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Tur i Naturen 2015
Dette er døren til noget Danmarks Historie

Den åbnes tirsdag d. 19. maj, og da får du lov til at komme derind

http://www.vikingelandsbyen.dk/index.asp

Turen vil i år går 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. Og da Danmarks dåbsattest blev rejst
i Jellinge.

Måske møder vi en eller nogle af Lisa’s kreative bekendte.

http://www.visitvestegnen.dk/danmark/naturcenter-herstedhoje-gdk679613

19.
maj
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Vi forventer at spise vor medbragte
madpakker her i Vikinge Landsby-
en

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.

http://www.visitvestegnen.dk/danmark/naturcenter-herstedhoje-gdk679613

Ved foden af bjerget vil vi
nyde aftenkaffen med Lisas og
Mettes hjemmebag ved bål-
pladserne lige bag Centrets
administrations bygning.
Måske tænder vi også bål, så
vi kan komme til at lugte bare
lidt af røg.
Glade spejdere lugter nemlig
af røg og synger en sang.
Glæd jer allerede og mød
fuldtallig op.

MødeSted: Bag Viften i Rødovre, hvor bussen vil holde
MødeTid:  tirsdag d. 19. maj senest kl 15.20. Bussen kører 15.30
Medbring:  Madpakke og kaffe
DeltagerBetaling: 40 kr.
Service: arrangørerne sørger for sodavand, øl og kage.
Hjemkomst til Viften ca. kl. 20.30
Tilmelding: gruppevis senest søndag d. 10. maj
til Preben prebenhs@mail.dk eller tlf. 20 21 36 39
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

Indkaldelse til DistriktsGildeting
mandag den 11. maj 2015
Kl. 18.30  i   Taastrup Kulturcenter

Dagsorden:
1 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
2 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
3 Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det

forløbne år til godkendelse.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det

kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af  kontingent.
6 A Valg af DGM

B Valg af DGK
C Valg af DGS
D Valg af international sekretær ( DIS )
E Valg af uddannelsessekretær ( DUS)

7 A Valg af suppleant for DGM
B Valg af suppleant for DGK
C  Valg af suppleant for DGS

8 Valg af revisorer og suppleanter.
9 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg:

A Valg til ridderudvalget
B Valg til Naturlauget
C Valg til Østeuropaprojektet

10 Eventuelt. Herunder eventuelle spørgsmål til indsendte
Beretninger fra gilderne.

OBS!!! Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget skal være indsendt
inden den 15. april 2015 til distriktsgildemesteren.

Distriktsgildeledelsen
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Til Roskilde Hedebo Distriktsgildeting

Forslag til vedtægtsændring:

Ledelsen ønsker,
at § 4 punkt 9 a (valg af koordinator til musik udvalg), udgår
Begrundelse: Idet musikken fremover vil blive styret fra højbordet.

Med gildehilsen på distriktsgildeledelsens vegne

Arne Bjerager, distriktsgildekansler
Sankt Peders Stræde 9   2.tv
4000 Roskilde
Tlf. 46 37 15 01 - e-mail: abjerager@mail.dk

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 21. marts 2015, har været 354 inde på
hjemmesiden, dvs. ca. to pr. dag i gennemsnit, tælleren blev etableret
den 16. september 2014.

Arne Bjerager, webmaster
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 1:  Store bededag d. 30. april

Tur 1.
Går til Kastellet i
København på
Store Bededags
aften.
Torsdag
d. 30. april fra
kl. 18:oo til ca. 21.

Der knytter sig en særlig tradition for at gå tur på volden Store Bededags aften.
Hvert år lægger masser af københavnere vejen forbi Kastellet på Store
Bededagsaften, hvor der er udskænkning af te med varme hveder.
Fæstningsanlægget Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst bevarede
fæstningsanlæg. Samtidig er de store voldanlæg et af storbyens smukkeste
åndehuller. I de senere år er både bygninger og volde på Kastellet blevet
renoveret, og området er naturligvis fredet. Nærmeste nabo til Kastellet er
Esplanaden, der har navn efter det flade område, der i sin tid var mellem
fæstningsanlægget og bebyggelsen.
Vi går tur på det store voldanlæg, der er udstyret med fem bastioner, hvor en
række gamle kanoner understreger Kastellets militære betydning i gamle dage.

Vi køber te og varme hveder ved Kastellet.
Vi mødes ved indgangen til den ydre voldsti fra Bernadettes Allé.
Østerport S-togs station ligger lige ved siden af.
Pris: udgift til te og hveder.
Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39
e- mail: mh.nedergaard@youmail.dk
Senest onsdag den 29. april.
Kan kontaktes på mobil tlf. 21 20 72 74 om torsdagen.
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Referat fra I-dagen lørdag den 14. marts 2015

GU’erne havde arrangeret I-dagen i Roskilde for distriktet. Vi mødtes
kl. 9:30 til et veldækket morgenbord med kaffe og rundstykker. Jørgen
Gybel bød velkommen til de 55 fremmødte gildebrødre.
Herefter begyndte vi med en sang Den signede dag en god begyndelse
på dagen.

Foredragsholderen cand.mag. Tilo Krause fra
RUC kom kl. 10.00 for at fortælle om
Slædepatruljen og de tyske vejrstationer på
Grønland under krigen fra 1939 til 1945
Det var et spændende foredrag med Power
Point om faren for, at Grønland af krigs-

førende magter kunne bruges som opmarch-base til angreb på det
amerikanske kontinent. Efter foredraget var der spørgetid, hvor der kom
mange gode spørgsmål.
http://www.groenlandselskab.dk/uploads/File/PDF/TG/henningfrederiksen_tg06_2008.pdf

Herefter var der frokost med en menu fra IRMA med oksesteg og fløde-
kartofler med tilhørende grønsager inkl. drikkelse.

Om eftermiddagen kom Knud Hedin på banen.
Knud Hedin er tidligere oversergent i Jæger-
korpset og mangeårig direktør i erhvervslivet,
og da han har et indgående kendskab til Karen
Blixens liv, øsede han begejstret ud af sin viden.
Det blev et levende og lærerigt foredrag om

Karen Blixens ophold i Afrika - hendes pro-
blematiske liv med sin mand baron Bror Blixen-
Finecke og hendes elsker Danys Finch-Hatton.

http://blixen.dk/liv-forfatterskab/karen-blixens-liv/karen-blixen-i-afrika/

Med gildehilsen Arne Bjerager, distriktsgildekansler 11



Foredraget, der varede 2x45 minutter blev ledsaget af mange smukke
billeder fra Afrika, og det var en fascinerende rejse i Karen Blixens
fodspor startende med hendes forlovelse i 1912.

I pausen mellem de to indlæg blev der serveret kaffe og kage. Her kunne
der også stilles spørgsmål til Knud Hedin.
Efter foredraget afsluttede vi dagen med sangen Ja, vi er danske spej-
dere og dannede broderkæde.
Distristriktet vil gerne sig en stor tak til GUérne for et godt tilrettelagt
arrangement.

Med gildehilsen Arne Bjerager, distriktsgildekansler
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Gruppe 1 - GruppeMøde 10. marts. hos Inge
Vi mødtes alle undtagen Annie & Knud og Sine hjemme hos Inge.
Som indledning sang vi Den Blå Anemone. Vi kæmpede bravt!
Herefter talte vi om kommende aktiviteter Sct. Georgs Gildehal og
spejderløb, hvor vi blev enige om gruppens opgave. Inge serverede det
store kolde bord med både ”2 ben” og ”4 ben”. Dejligt.

Birgitte havde aftenens emne og havde
valgt Danmark til at fortælle om.
Så på en halv time fik vi gennemgået Dan-
marks historie fra ca. 250.000 år siden
(ikke mange spor af mennesker) og til i
dag. Før det egentlige Danmark blev skabt
var landet igennem bopladser fra ca. 9.000
f.Kr., stenalder (4.200 f.Kr.), bronzealder
(1.800 f.Kr.), flere jernaldre (500 f.Kr. til
år 0), folkevandringstiden (400 e.Kr.),
hvor ”danerne” erobrer landet, som der-
efter bliver til Danmark. Danmark udvides
igennem erobringer i Vikingetiden (800-
1100), hvor Danmark opnår sin største
udbredelse. Efter borgerkrig fik vi i år
1157 Roskilde, som landets første hoved-
stad med Valdemar  som  konge  for  hele

Danmark. Før dette havde der været flere lokale konger. I de næste 700
år kæmpede vi flere krige med vore nabolande: Sverige, Preus-
sen/Tyskland og England. Mange detaljer ’undervejs’ med økonomisk
ragnarok, enevælden og demokrati. Vi mistede store (gode) land-
områder, men landets infrastruktur m.v. blev
udbygget – ’hvad udad tabes skal indad vindes’.
Således underholdt og belært fik vi også serveret
Inges lækre tærte.
Så jeg kan igen bare sige, at det på mange måder var
en meget udbytterig aften for gruppen.
Vi sluttede med at synge ’Nu flyver mørkets fugle ud’.
Nils 13



Gruppe 2 - GruppeMøde 19. marts hos Else A.

Vi mødtes i Elses dejlige lejlighed i Brøndby Strand næsten fuldtallige,
idet Annette måtte melde afbud.
Else og Jens kræsede for os med et lækkert måltid, og en herlig lagkage.
Denne lagkage lokkede os til at tage et godt stykke to gange!
Efter denne dejlige middag, blev der som sædvanligt snakket meget,
bl.a. om det skønne forår, der er stærkt på vej.
Der blev også drøftet noget mere om den kommende Sct. Georgs
Gildehal, som gruppe 2 står for. Og vi kiggede på det kommende gildeår,
og fastsatte datoer for vore gruppemøder.
Derefter skulle vi høre Else fortælle om vores emne:
Min fødeegn og barndomserindringer

Min mor var kokkepige
på Hal Hovedgaard, der
ligger ved Viborg.
Min far var fisker. Han
arbejdede i de ørred-
damme som hørte til Hal
Hovedgaard.
Desuden fiskede han i de
nærliggende søer.

Mine forældre blev gift og boede i nogle år lidt uden for Viborg. Senere
flyttede de til København og boede først i Prinsessegade på Chri-
stianshavn. Derfra tog min far på laksefiskeri i Nordsøen, og han
fangede ål i Øresund, når det var tiden til det. Jeg skulle gøre åle-
bakkerne klar, selv om jeg ikke havde lyst til det. Det skulle gøres !
Fars båd hed ALBATROS, og den lå i Christianhavns kanal.
Jeg blev født i 1938, efter mine forældre var flyttet til Islands Brygge.
Her boede vi på 5. sal med udsigt over Fælleden.
Mor gik ud som kogekone, da der jo ikke altid var fisk i nettet.
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Under krigen sejlede min far jøder til Sverige. Far blev taget af tyskerne
og kom i fangelejr. Først kom han til Padborg, senere til Frøslev, derfra
til Neuengamme.
Far havde under krigen en del papir med hjem, som skulle afleveres på
Kommunehospitalet hos en overlæge. Det foregik altid med mor som
kurer. Hun tog turen med barnevognen og med min lillebror, samt de
skjulte papirer i bunden af barnevognen. Mor havde en fast, ugentlig tid
hos overlægen, da barnet var ”kronisk sygt”. Hun afleverede de papirer,
som far havde med hjem til overlægen.
Da far var blevet taget af tyskerne, havde han kun de papirer, som lå i
båden. Disse papirer røg ud over rælingen og forsvandt i vandet. - Så
tyskerne fandt aldrig de papirer, de søgte efter. Der var en, som havde
angivet min far.
Da fangerne fra koncentrationslejren i Tyskland blev hentet af de hvide
busser, og skulle køres videre til Sverige for at komme sig, flygtede min
far, da busserne var nået til Københavns Sydhavn. Busserne gjorde
nemlig et ophold, hvor pårørende kunne komme og se til deres kære,
inden de skulle videre til Sverige. Jeg voksede op i et trygt hjem, blev
gift og fik to piger, senere blev jeg skilt efter 18 års ægteskab.
Jeg arbejdede i Brøndby Kommune som hjemmeplejer i 24 år, og
stoppede grundet en arbejdsskade. Derefter blev jeg gift igen og blev
medhjælpende hustru, til en bilmekaniker med eget værksted. Han døde
efter 22 års bekendtskab.

Senere har jeg truffet
Jens, som jeg nu
nyder livet sammen
med.

Arne
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Gruppe 5 - GruppeMøde marts hos Ulla og Kurt

Vi mødtes hos Ulla og Kurt og var fuldtallige på nær Hanne.
Vi startede med den mest møre nakkekam, vi alle havde fået længe og
snakken gik. Vi sang Imellem Venner og bagefter blev spejderløbet
gennemgået. Grethe træder ind i spejderlauget i stedet for Jørgen i næste
sæson, og vi andre bliver på de poster, vi har i forvejen.
Vi talte også evt. emne til næste år og Jytte havde et forslag Store
Personligheder i Danmark. Det syntes vi alle var et godt emne. Vi
overvejer alle til næste gang.
Dagens emne havde Kurt og det var Freja - gudinde af vanernes slægt -
den vigtigste frugtbarhedsgudinde. Hendes far er Njord og hendes bror
- og måske ægtemage - er Frej. Der en del paraleller mellem Freja og
Odins hustru Frigg; muligvis har de oprindelig været identiske. I Snorres
Edda bliver hun skildret først og fremmest som frugtbarhedsgudinde.
Hun kaldes asynje, men hun var vane af herkomst. Frejas popularitet i
Norden i vikingetiden er tydelig i en række stednavne Frølund og
Frøbjerg. Hun ses i flere sammenhænge i forbindelse med Odin.

Ifølge Snorre var Freja gift med Od og
havde flere børn med ham. Flere tekster
viser Freja som en lysthungrig gudinde,
et digt sammenligner hende med en
brunstig ged, der løber bukke op om
natten. Frejas attribut ud over kattene er
guldhalssmykket Brisingamen. I fortæl-
lingen om smykkets tilblivelse udgør
Frejas seksuelle lystenhed et ellement.
Freja er i de seneste år blevet et almin-
deligt pigenavn i Danmark.
Frej søn af Njord og broder til Freja er en
af de vaner, som blev sendt til aserne.
Som hjem fik han tildelt Altheim -
alfernes hjem - og han blev dermed deres
konge.
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Blandt aserne og i dyrkelse af guderne har han en fremtrædende rolle.
Som herre over vejret - solskin og regnvejr - sørger han også for
afgrøderne og jordens frugtbarhed.
http://www.denstoredanske.dk/Nordisk_Mytologi/Guder/Freja
http://da.wikipedia.org/wiki/Freja
Frej bliver gift med Gerd efter hun blev truet med at bruge runer imod
hende. Myten fremstiller det som et helligt ægteskab mellem himlen og
jorden, som sikrer frugtbarheden.
Vi sluttede med en sang og næste møde er hos Lone 14.4. kl. 18.00

Lone

Kære Alle sammen
Mange, mange tak for opmærksomhederne til min 70årsdag.
Jeg havde en dejlig dag. Startende med morgenbord, efterfulgt
af formiddagskaffe med jer, og senere middag med min
nærmeste familie.
Jeg var godt brugt, da jeg nåede sengetid.
Tak fordi I deltog.

Mange gildehilsner
Bodil
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Gruppe 4 - GruppeMøde 19. feb. hos Tove og Flemming

Vi mødtes hos Tove og Flemming, hvor vi startede med lidt snacks,
mens Jytte refererede fra Gilderådsmøde og vi fandt frem til, hvad vi
skulle vælge af gildearrangementer i det kommende år.
Det er desuden tradition for en biograf- eller teatertur, så Bjarne tog som
opgave at finde frem til en god film i Viften, hvor vi den 26. februar så
den nye film med Erik Clausen.
Vi sang sangen om Jens Vejmands enke, som stod i et stort sanghæfte,
Tove har fra den nedlagte Rødovre Folkemusikforening.
Herefter gik vi over til dagens emne, hvor Tove læste op fra Den Grønne
Portefølge (en kærlighedsgave fra 1814).
Det er en historie om Rasmus Emil Juhl og hans rejse gennem Europa.
Bogen er skrevet af hans svigermor og med små akvareller, der
symboliserer de 12 måneder, så han kunne bruge den som kalender.
Under sin rejse lærte han mange sprog og da han kom hjem, kunne han
tysk, engelsk og fransk. Efter sin hjemkomst blev han udnævnt til
professor i anatomi.
Han var ven med P. Heiberg, der var søn af Johan Ludvig Heiberg og
hans kæreste hed Bolette. De forlovede sig i 1800 på Horbelev
Præstegård, hvor mange unge tog ned og forlovede sig og bagefter gik
tur i området. I en periode boede Rasmus hos familien Heiberg, faderen,
P. Heiberg, var blevet landsforvist.
I 1813 var fru Jørgensen og Rasmus flyttet til større lokaler, så de havde
bedre plads til gæster, idet der kom mange kendte personer hos dem.
Bolettes mor, fru Jørgensen, fik i 1814 en ejendom i Kronprinsensgade.
Det var smukke lokaler og med udsigt til havnen, da der kun var huse
på den ene side af Amaliegade. Man holdt jul med juletræ og i 1814 var
det formentlig tale om et af de første juletræer i Danmark. Man gav
hinanden små julegaver med små digte – efter svensk skik.
Rasmus døde 10/9 1819 af en leversygdom.
Bolette blev gift igen og fik en søn. Hun døde i 1889.
Efter denne interessante fortælling gik vi til et veldækket bord.

Birthe Sander18



Gruppe 6 - GruppeMøde 2. marts hos Mette
Vi var fuldtallig hos Mette. Der blev brugt nogen tid på praktiske
problemer, ikke mindst den forestående Tur i naturen, men også
tilmelding til de forskellige arrangementer, både i eget gilde og i
distriktet. Enig om, at der faktisk foregår mange spændende ting.
Mette tog over og fortalte om
Vestervig Kirke. Kirken er op-
ført ca. 1140, er tidligere kloster-
kirke, treskibet basilika, ualmin-
delig god akustik, ramme om
hyppige koncerter. Mægtig som
en domkirke og synlig viden om
ligger Vestervig Kirke ensomt på
kanten af et bakkedrag med fald
mod vest. Særlig åben er udsigten over Nissum Bredning, der formo-
dentlig i middelalderen har heddet Vestervigen og givet navn til klostret.
Kirken er særlig kendt for et romansk gravsten med to processionskors
med hver sin Golgatahøj fra slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen
af 1200-tallet. De to kors og stenens længde peger på en dobbelt-
begravelse. Udgravninger har vist, at der er tale om en kvinde i den
østlige ende. Hun har været 30-50 år gammel. I den vestlige ende ligger
en mand på 50-60 år.

Til graven knytter sig sagnet om
Liden Kirsten og Prins Buris, en
ulykkelig kærlighedshistorie. Liden
Kirsten, der var halvsøster til Valde-
mar den Store, havde et kærligheds-
forhold til Prins Buris, broder til
Dronning Sofie.

Da Valdemar opdagede forholdet, lod han Liden Kirsten danse til døde.
Hun blev begravet på Vestervig Kirkegård. Prins Buris blev blindet,
gildet og lænket til kirken, så han lige kunne nå Liden Kirstens grav. Da
han døde, blev han begravet i samme grav som Liden Kirsten. Og det er
ganske vist fra forskellige udgaver af gamle sagn-viser.
Det er stadig skik, at brude lægger en buket på graven.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
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 Maj-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. April kl. 18

Lederen i Maj-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: 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 April
Nr. 4 2015

En spraglet buket
En mangefarvet forårsbuket pynter på ethvert bord
og minder om, at foråret med lysets tilbagekomst er

stærkt på vej. Det er også en lykønskning til en
festdag. I de mange farver er der noget for enhver

smag. Alle kan være med.
Buketten kan også symbolisere mennesker.

Vi er alle forskellige - med forskellig holdning til
religion, politik, økonomi, andre nationaliteter osv.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

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