
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

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 Juni-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Maj kl. 18

Lederen i Juni-nummeret skrives venligst af gruppe 4

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 Maj
Nr. 5 2015

Året 2015
I år er det 75 år siden, at tyskerne i 1940 angreb og
besatte Danmark. Kong Christian den X. og stats-
minister Thorvald Stauning besluttede, at der ikke
skulle ydes modstand mod tyskerne, men at man
skulle optræde pænt over for besættelsesmagten.

Samtidig er det i år 70 år siden 2. verdenskrig
sluttede i 1945, og alle fejrede at nu var krigen slut.
Man havde forinden oprettet ”De forenede Nationer”
med det formål at forhindre fremtidige krige i at
bryde ud.

Der gik dog ikke lang tid før den første krig brød ud.
I sommeren 1950, overfaldt det kommunistiske styre
i Nordkorea med hjælp af Mao Tse Tungs Kina,
Sydkorea, som var besat af USA.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så
MobilTelelefon nr. 53 64 21 29



Fortsat fra forsiden:

Ved hjælp af USA's allierede, blev de kommunistiske hære
dog trængt tilbage til en våbenstilstandslinje 53. breddegrad.

Danmark deltog ikke militært i denne konflikt, men bidrog
med hospitalsskibet ”Jutlandia”, som tog sig af sårede
civilpersoner

Den næste krig blev Viet Nam krigen, hvor Danmark heller
ikke var militært involveret. De kommunistiske Nord
Vietnamesiske Viet Kong styrker overvandt de Syd Viet-
namesiske, som var understøttet af Amerikanerne, som
måtte forlade Saigon i en nærmest panikagtig evakuering i
1975.

Det næste var borgerkrigen i Jugoslavien, hvor danske
styrker mest udførte vagt- og recognoceringsopgaver.

Senere kom Irak og Afghanistan, hvor danske soldater var
direkte involveret i krigshandlinger, og adskillige soldater
mistede livet.

Og nu senest deltager det danske luftvåben i krigen mod
Islamisk Stat.

Peter
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Jørgen havde fødselsdag d. 19. april. 80 år
Kære Vestvoldgilde - kære gildebroder.
Tusind tak til alle jer der kom på besøg på en superskøn forårsdag d. 19
april på min fødselsdag.
Tak for blomster, vine, kinesiske penge, og især alle de smukke ord, som
fulgte med, ting og ord som varmer et gammelt liv.
Det blev en kæmpe oplevelse for mig med 43 besøgende gennem dagen
af gildebrødre, venner, naboer m. flere.

Nok engang tak.
Med de bedste gildehilsener

Jørgen
Her ses Jørgens bedste venner

Vibeke havde fødselsdag d. 1. april, 70 år
Kære Venner i Vestvoldgildet. Tusind tak for de to dejlige flasker vin
og gode ønsker, som jeg modtog til min fødselsdag. Jeg havde en stille
og rolig hyggelig dag med middag på Elmely Kro med den nærmeste
familie.

Kærlig hilsen Vibeke
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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.

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 16.00

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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Indbydelse til

Friluftsgildehal
Mandag den 1. juni 2015

i ” Naturhytten i Hedeland”
Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163)

Først vil der være fællesspisning kl. 18:00,
hvor der vil blive serveret forloren skildpadde

med brød og sherry, inkl. øl eller vand.

Gildehal kl. ca. 19.00
Efter gildehallen vil der blive serveret kaffe med tilbehør.

I år har vi fået landsgildemester Helmut Werth
til at komme og holde et foredrag med overskriften:

Lederen af Spejdergaarden i Tydal
fortæller om sit

Spejder- og Gildeliv
Prisen for dette arrangement er: 65,00kr. pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 20. maj 2015 til

Ruth Christensen, Tlf. 43 63 11 04

mail: ruth.egede.christensen@gmail.com

m.v.h. Distriktsgildeledelsen6



NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 2: Mandag d. 1. juni 2015

Tur 2.
Natergaletur i
Hedeland
Mandag d. 1. juni
fra kl. 16:oo
til ca. 17.45

Det store og stærkt kuperede landskab er skabt kunstigt, ved en
omfattende grusindvinding gennem mange år. Siden 1970’erne har man
forsøgt at forvandle et grimt månelandskab til et spændende område.
Resultatet er i dag et stort område med søer, bakker og en særpræget og
varieret flora. Området gennemskæres af et omfattende net af stier. Der
er mange fugleartet, både standfugle og trækfugle. Nattergalen er en af
de fugle, der kan høres her.

Husk påklædning efter vejret. Medbring drikke.

Vi mødes på Parkeringspladsen ved indkørslen til Herredsfogedvej.

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39,
e-mail: mh.nedergaard@youmail.dk
Senest fredag den 29. maj.

Kan kontaktes på mobil 21 20 72 74 om mandagen.

Efter turen er der mulighed for at deltage i Friluftsgildehallen i
Naturhytten i Hedeland kl. 18:00.

Naturhytten ligger på Herredsfogedvej 25, 4000 Roskilde, der skal
tilmelding til hos 1. og 2. Glostrup Gilde.

Tommy Carlsen, tlf. 43 45 30 80, e-mail tommy.carlsen@comxnet.dk
eller Ruth Egede Christensen,

tlf. 43 63 11 04, e-mail: ruth.egede.christensen@gmail.com

7



Sct. Georgs Gildehallen,
torsdag den 23. april 2015 Referat

29 festklædte Gildebrødre mødtes på Rødovregaard til denne festlige
mindedag, Sct. Georgs dag.

- For ca. 1700 år siden var Georg søn af en officer i den romerske hær.
I byen Silene boede en drage, den var en plage for indbyggerne. Den
ville endog spise børnene, - da loddet faldt på kongens datter, kom
Georg forbi med sin lanse. Dragen løftede sit vældige hoved, Georgs
lanse borede sig dybt ind i dragens hals, og dragen var død. Georg var
en helt, og efter sin død blev han gjort til en helgen. På hans dødsdag,
den 23. april, mindes vi hans tapperhed og vilje til at hjælpe andre. -

På denne dag mindes vi ham i gilderne, bl.a. ved på ny at aflægge vores
gildeløfte. Her lover vi at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i os
selv og for det, som vi efter vores overbevisning finder ret og rigtigt.

På Rødovregaard samledes gildebrødrene først til et velkomst glas,
derefter var der Gildehal.

Ved Gildehallen blev Mogens Jeberg genoptaget som gildebroder, efter
nogle års pause. Mogens og hans kone Anni, havde i 1991 fremstillet
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højsæde dugen. Motivet er fra et gammelt kalkmaleri i Vallensbæk
Kirke. Og Mogens har også støbt Ceremoni Øksen af bronze, den ligger
på Højsæde bordet. Og man kan tydeligt høre når Gildemesteren gør
brug af den

Vi skulle nu til Bordets Glæder, det startede med en dejlig forret,
tarteletter med høns i asparges.

Derefter var der buffet med oksekød og flødekartofler, og dejlig salat,
alt meget velsmagende. Selvfølgelig også med den gode rød- og hvidvin
med mere, alt efter behag.

Så serveredes kaffe og verdens bedste hjemmelavede lagkage - ingen
gik sultne fra bordet.

Der blev sunget ganske mange sange, de fleste om det dejlige forår, vi
nu oplever.

Der var også et par lege, den ene var med puslespil til hvert bord. De var
alle fotografier af begivenheder i Gildet, de skulle samles, og man skulle
fortælle om, hvad billedet forestillede.

Aftenen sluttede med broderkæden, vi var en festlig Gildeaften rigere.

Referent.  Arne
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Fra Jørgens Fødselsdag, 19. april

Er det en ungdommelig dame der bydes op til dans af den flotte fødselar
med den botaniske have.
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Gruppe 1 - GruppeMøde 14. april hos Lilli

Vi mødtes alle undtagen Annie og Knud og Sine hos Lilli. Som indledning
sang vi ’Hør den lille stær’ – selvom ingen havde set den endnu! Herefter talte
vi om kommende aktiviteter Tur i naturen og Spejderløb, hvor vi repeterede
gruppens opgave. Vi drøftede også lidt om gruppedeling, som skal finde sted
til næste år (2016). Lilli serverede et lækkert bord, med både det ene og andet.

Undertegnede havde aftenens emne og havde valgt
Indonesien at fortælle om. Dels fordi jeg engang i
fortiden ’styrede’ ØK’s fragtskibe til Indonesien og
hjem til Skandinavien igen, og dels fordi Sisseli og jeg
havde en dejlig ferie på Bali i 2012 - badeferie med lidt
kultur.

Indonesien ligger i Sydøstasien - populært sagt: imellem

Malaysia/Singapore og Australien - og er et kæmpe ørige - 45 gange større
end Danmark - bestående af ca.14.000 øer, hvoraf 3.000 er beboede.

Der bor ca. 240 mio. mennesker. Det er verdens
4. mest befolkningsrige land. Økonomisk hører
Indonesien ikke til de allerfattigste lande, men
BNP pr. indbygger er dog 10 gange mindre end
i Danmark. Indkomstfordelingen på rig og fattig
er dårligere end i Danmark, men bedre end i
England og USA.

Indonesien blev republik umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor de løsrev sig
fra Holland. Ikke uden kamp, men i 1949 blev landet endeligt anerkendt.
Befolkningen er fortrinsvis muslimer, med Bali som en undtagelse, hvor 85
pct. er hinduer. Hinduer er ikke særlig krigeriske, men meget venlige. En årsag
kan være, at hinduer har flere guder. Så hvis man ikke er enig med den ene, så
finder man bare en anden. Så der er ingen grund til at slås om det!

Indonesien har siden løsrivelsen oplevet både frygtelige
(borger)-krige og naturkatastrofer. I 1965 blev et kup-
forsøg nedkæmpet af militæret og ½ - 1 mio. personer
blev dræbt. I 2004 ramtes Indonesien af jordskælv med
efterfølgende tsunami, hvorved op imod 120.000 menne-
sker omkom.
Men nu er der fredeligt. Og Bali har min varmeste anbefaling, 320C

Vi sluttede med at synge ’Nu flyver mørkets fugle ud’.
Tak til Lilli. Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 14. april hos Else M.

Emne ”Min fødeegn og barndomserindringer. - Jeg blev født den 20. juni 1940
i Viborg.  Krigen var kort tid før også nået til Danmark. Mine forældre havde
en købmandsforretning på hjørnet af Vendersgade og Sjællandsgade, og jeg
havde en tryg barndom. I 1942 fik jeg en lillesøster og endnu en lillesøster i
1947. - Min far, som kom fra en gård i Vestjylland, blev udlært i en brugs-
forening i en lille by Mammen ved Bjerringbro.  I Mammen var min morfar 1.
lærer og havde bolig på skolen sammen med min mormor og 8 børn, hvoraf
min mor den 6.  Det var der, mine forældre fandt sammen.

Nogle af mine tidligste erindringer var mærket af krigen. Jeg kan huske, at vi
sad i kælderens beskyttelses-rum sammen med andre beboere i ejendommen,
med et lille stearinlys tændt. Jeg husker også, at jeg var så bange for et skab,
vi havde, hvor min fars gasmaske hang, den syntes jeg var så uhyggelig. Der
var også lysere minder, bl.a. når vi tog toget til Vinderup, og min farfar hentede
os på stationen i kane, og hvor min farmor modtog os med dejlig mad og endnu
noget uldent undertøj, hun havde strikket af uld fra deres egne får. Min mor
mente, at det var det uldne undertøj, der gjorde, at vi aldrig var syge, men hvor
det dog kradsede.

Jeg begyndte at gå i skole i 1947 og nåede lige
at lære at skrive kunne, skulle og ville med d,
og skrive navneord med stort. Så kom den nye
retskrivning. I december 1948 havde min far
solgt købmandsforretningen og købt halvdelen
af en konfektionsfabrik i Aalborg, vi flyttede
og jeg måtte skifte skole. Efter endnu et år
flyttede vi til en anden bydel i Aalborg og jeg
måtte endnu engang finde nye venner på en ny
skole. Denne skole var helt ny, og i skyggen af
2. verdenskrig var den indrettet sådan, at den
på få timer kunne laves til hospital med
operationsstuer og alt, hvad der skulle bruges Else er den søde pige til venstre

et sådant sted. Hele loftsetagen var fyldt med senge og udstyr. Det var dog
lukket af for os elever.

Min fars kompagnon døde, og min far købte også hans halvdel af firmaet.
Begge mine forældre var fuldt beskæftiget i firmaet, så selvom vi havde bil,
som de fleste af mine venners forældre ikke havde på det tidspunkt, så savnede
jeg og mine søstre at have en mor hjemme, når vi kom fra skole.
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Om sommeren ringede min mor ofte hjem, hvis vejret var godt og bad os om
at smøre madpakker og være parat, når de kom hjem. Så kørte vi til Blokhus
og tog en dukkert i Vesterhavet og spiste maden i plantagen.

Jeg tog realeksamen i 1956 og dagen efter begyndte jeg som laborantelev på
F.L.Smidts cementfabrik i Rørdal. Det var en dejlig tid med en rar chef og gode
kolleger. I elevtiden tog jeg også den teoretiske uddannelse som laborant,
første halvdel i Aalborg og sidste halvdel på teknologisk institut i Århus.

Jeg ville gerne prøve at have lidt luft under vingerne, og flyttede til København,
hvor jeg først var ansat i laboratoriet på Bing og Grøndahl, derefter i Glostrup
på sæbefabrikken Sunlight. På det tidspunkt flyttede jeg til Taastrup, og der
spiste jeg på KFUM´s pensionat. Jeg var ikke så glad for det, for jeg var den
eneste pige, så jeg følte mig lidt genert.

En dag, da jeg skulle gå derfra, kom jeg til at
følges med Arne. Og han var meget anderledes
end alle de andre, for han spurgte mig, om jeg
ville med på biblioteket og læse avisen. Det
syntes jeg lød tilforladeligt, så det turde jeg godt
sige ja til. Vi blev hurtigt enige om at følges
gennem livet.
Efter et halvt år blev vi gift i Vor Frue kirke i
Aalborg. Det var 1963, og i 1966 fik vi vores
søn. Samme år blev jeg ansat i et firma tæt ved
vores bopæl i Brøndby. - Efter endnu 4 år fik vi
vores datter. I 2013 fejrede vi guldbryllup.

Jeg har været så heldig at have mine forældre i
rigtig mange år. Min mor døde som den sidste
for 3 år siden i en alder af 97 år.

Forlovelsen i Rold Skov 15.06.1963

Referent Arne, som også fortæller, at hans livshistorie ikke nåede at komme
med i år. Men – man kan læse en kort fortælling i Voldstafettten 2011, nov. nr.
11, ”Måske til en Krønike - ??? - ”
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Gruppe 4 - GruppeMøde 31. marts hos Karen

Vores gruppemøde i marts blev lidt udsat og først afholdt 19. marts. Men
vi nåede det jo, inden det blev april. Det var hos Karen. Hun havde lavet
en dejlig frokost, som vi nød, derfor varede det noget, inden vi kom i
gang med det egentlige møde, som blev startet med at vi sang ”Jeg bærer
med smil min byrde”.
Karen fortalte lidt om H.C. Andersen, der er født 2. april 1805 og død
1875. Jeg beskriver fra bogen, som Karen læste op af, der startede som
sådan.

Den grimme ælling i den danske litteratur, er som hele verden ved H.C:
Andersens ”Andegården” København. Efter at H.C. Andersen for længst
var et stort navn ude i Europa, blev han i sin hjemby betragtet som en
komisk figur.

Hans forhold til København og dens beboere var ikke den sentimentale
idyl, man har gjort det til. Han opholdt sig ikke i byen mere end højst
nødvendigt. Hans ungkarlebolig var mest vinterkvarter. Han har aldrig
haft sin egen lejlighed, men boede på pensionater og hoteller. Om
sommeren var han gæst på herregårde ude på landet og på en lang række
udenlands rejser. Han var en trækfugl, som i eventyrerne identificerer
sig selv med svalen.

"Qvivit, qvivit!" sagde det i det
samme over hendes Hoved; hun
saae op, det var den lille Svale,
der just kom forbi. Saasnart den
saae Tommelise, blev den saa
fornøiet; hun fortalte den, hvor
nødig hun vilde have den stygge
Muldvarp til Mand, og at hun saa
skulde boe dybt under Jorden . . .

Men hvor er vi glade for alle de eventyr, han har skrevet i sit liv. Jeg har
fem bøger, og de fortæller 158 dejlige historier, bøgerne er fra
MDCCXIX altså 1919.

Vi sluttede med kaffe og tilbehør og så en sang. Stor tak til Karen for en
hyggelig eftermiddag. Vi ses hos mig d. 28. april kl 13.

vh Margit
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Gruppe 5 - GruppeMøde 14. april hos Lone

Vi mødte næsten fuldtalligt op hos Lone, idet Hanne havde meldt afbud
pga. ferie. Vi startede med at spise en dejlig karryret, alt imens vi
snakkede om lidt af hvert.

Under kaffen drøftede vi sidste mødes forslag til kommende års emne
"Store personligheder i Danmark". Da vi alle syntes, at det var et godt
emne, blev det vedtaget.

Jørgen fortalte efterfølgende, hvem i gruppen der skulle have diverse
poster ved Spejderlaugets Ulveløb den 3. maj og omdelte mødeplanen
for gruppe 5 - 2015/2016.

Birthe har bestilt foredragsholder Jens Knudsen til at fortælle om
Havhingsten på Rødovregaard den 10. nov.

Bodil stod for dagens emne, der handlede om de første små levende
væsner, der er registreret fra år 850-1000. Der er selvfølgelig tale om
genfortællinger gennem flere generationer. Der omtales Ymer, der var
en jætte, et mægtigt uhyggeligt væsen, og fra det væsen nedstammede
rimtursernes slægt, der også omfattede alle andre jætter. Ordet "vætte",
betegner en lang række små væsner, som vi i dag kalder "overnaturlige",
men som for folk i oldtiden var virkelige nok. Vætterne havde ikke noget
bestemt udseende. Nogle var store og andre små, men alle var af
betydning. Til vætterne hørte f.eks. Trolde, dværge, elverpiger, alfer og
nisser. Dværgene var små væsner i menneskeskikkelse og med
menneskeforstand. I den nordiske mytologi var det ikke guderne men
dværgene, som var mestersvende. De kunne smede de mest utroligste
ting, som den magiske lænke Gleipner, der blev brugt til at lænke den
mægtige Fensisulv.

Mjølner var navnet på Tors hammer, som var en gave fra dværgen Brok.
Den kortskaftede hammer (som hørte til asernes bedste våben) var så
hård, at den kunne holde til alt, og hvis Tor kastede den, ville den ramme
målet og i øvrigt altid flyve tilbage igen.

Det var et meget morsomt og spændende emne, som jeg kun har kunne
referere her i en meget kort udgave.

Vi sluttede mødet som vi startede med en sang fra spejdersangbogen.

Gruppe 5 mødes næste gang den 4. juni til frokost i Kabyssen, Ishøj.
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Sct. Georgs Aften – hos Ulf Jarl 27. april

Mandag d. 27. april holdt de blå spejdere i Ulf Jarl Sct. Georgs aften,
hvor hele gruppen og mange forældre var samlet.

Legenden om Sct. Georg blev fortalt i en meget alternativ udgave med
underlagt lyd og skrig. Et rigtigt stand up show. Derefter aflagde alle
gruppens medlemmer løfte om at holde spejderloven.

Til sidst var der kaffe og kage og mange legende børn.
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Loppemarked 1. maj
Loppemarkedet i år var lidt anderledes, idet RødovreCenter aftenen
forinden holdt åbent længe, så opmålingen først var fra om morgenen.

Overskuddet ligger omkring 70.000 kr. fra 245 betalende stader.

Der var mange besøgende, eget stade havde et salg på ca. 7.000 kr.

Blandt gæsterne sås:

Der blev filmet:

Skal vi sætte priserne op:

Kære lille fru Hansen:
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Ulveløb 3. maj i BrøndbySkoven
Årets Ulveløb var præget af stor tilslutning og dejligt vejr.

Vinderholdet
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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 Juni-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Maj kl. 18

Lederen i Juni-nummeret skrives venligst af gruppe 4

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 Maj
Nr. 5 2015

Året 2015
I år er det 75 år siden, at tyskerne i 1940 angreb og
besatte Danmark. Kong Christian den X. og stats-
minister Thorvald Stauning besluttede, at der ikke
skulle ydes modstand mod tyskerne, men at man
skulle optræde pænt over for besættelsesmagten.

Samtidig er det i år 70 år siden 2. verdenskrig
sluttede i 1945, og alle fejrede at nu var krigen slut.
Man havde forinden oprettet ”De forenede Nationer”
med det formål at forhindre fremtidige krige i at
bryde ud.

Der gik dog ikke lang tid før den første krig brød ud.
I sommeren 1950, overfaldt det kommunistiske styre
i Nordkorea med hjælp af Mao Tse Tungs Kina,
Sydkorea, som var besat af USA.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så
MobilTelelefon nr. 53 64 21 29
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