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Nu er det jul igen …

Og december måned har jo sin egen ”atmosfære”
hvor vi bygger op til den gode gamle fest.
Traditionerne er mange, helt fra den omkring år 325
vedtagne år 0 markering, og frem til den sidst til-
komne julesang.

Hvad er det der gør jul til noget særligt? ...

Tro og traditioner er nøje forbundne og sidst-
nævnte støtter op om vores kulturelle arv.

De er mange, traditionerne: det pyntede juletræ der
kan spores tilbage til år 1510, spisning og drikkeri
over måde er ældre, lave julegaver, skrive hilsner,
bage kager, klippe julestads og pynte op, masser af
levende lys, søde sager og fantasifulde julekalendere.

fortsætter:

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat:

De fleste er kommet til i 1800-tallet og lever fordi de passer i vores
livmønster. Vel, de ændres langsomt, engang var gaverne nødvendige
beklædningsgenstande og husgeråd, nu er de præget af luksusforbrug.

Sikke en trængsel og …
Travlhed er der op til julen og det præger dagene,
netop den, travlheden, er med til at løfte forvent-
ningerne op over dagligdagen, så juledagene ikke
bare flader ud, men bliver til en fest, og for mange
en tur til kirken og høre det egentlige jule-
budskab.

Legetøj og Julekage faar man ikke alle Dage.

Synger og danser …
Og man kan vælge at se december som en symfoni,
hvor musikken er bygget op omkring juletemaet
og satser der fører frem til kulminationen, for
derefter at tone ud i vores velsignede hverdag.

Mine tanker har jeg ladet ”akkompagnere” af to
HC Andersen tegninger, nyd parodien og prøv om
du kan få tid (tag dig tid) til at læse hans eventyr
”Grantræet”, en beskrivelse af et livsforløb, her træets!

Så vil man føle julens:        forventninger - kulmination - hverdagen.

Træets livsforløb:

afstand
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Kirketur & JuleMøde – søndag d. 6. dec.

I år går kirketuren til

Grøndalslund kirke
hvor Bente og Preben har
gode forbindelser og har
gjort et godt forarbejde.

Vi starter med højmesse kl. 10, så vær der lidt før. Det er sognepræst
Berit Weugand, der forretter gudstjenesten.

Adressen er Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Efter højmessen deltager vi i kirkekaffe våbenhuset.
Efter kaffen går vi til kirkerummet, hvor en lokal
historiekyndig vil fortælle om kirken.

Når det kulturelle er overstået, har vi lånt et af kirkens mødelokaler, hvor
vi holder vores julestue og -frokost. Vi spiser vor egen medbragte mad.
Til hver er der en øl eller vand og en snaps eller to. Der kan købes
yderligere drikkevarer af arrangørerne. Og så er der kaffe og den
sædvanlige rigtige julebolle. Måske er der også en julesang og juleQuiz.

Meget vigtigt er, at du tager en pakke med for ca. 20 kr. Vores dejlige
julemand vil så komme ned gennem skorstenen og uddele gaver. Vi
afslører ikke, hvem julemanden er. Prisen kan vi ikke helt finde ud af,
men det er vel 30-40 kr. Endelig besked gives på stedet.

Gruppevis tilmelding til Leo, mail 8x202122@webspeed.dk
senest torsdag d. 26. nov.

Vi glæder os til at se jer alle - Hilsen gruppe 6
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Fredslyset fra Betlehem
kommer til

Brøndbyvester kirke

Tirsdag den 8. dec. 2015

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke.

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 8. dec. kl. 19.00.

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem.

En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling herfra bliver tirsdag
den 8. dec. ført til Brøndbyvester Kirke.

Efter andagten er det muligt at få en stik-
ling, hvis du medbringer en olielampe
eller lignende.

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte
kirke, og olielampen, som ses på billedet,
vil blive tændt, herefter tændes lys i
stolerækkerne og på alteret, og kirken
oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved
Brøndbyvester Kirke, Arne Kristophersen
vil holde en kort andagt.

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus.

Og lyset skinner i mørket,
og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5)
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NytårsGildeHal 2016
Grupperne 1 og 4 inviterer

Lørdag d. 9. januar 2016
Forhal kl. 17.30 - Gildehal kl. 18.00

Alle er meget velkomne
Vi vil sætte alle vore kræfter ind på, at det skal blive en

hyggelig og god aften i gode venners lag.
Der serveres en tre-retters menu med drikkevarer.

Derefter vil der blive serveret kaffe / the med småkager.
Ind imellem bliver der ”lidt underholdning”,

og vi skal selvfølgelig have rørt stemmebåndene.
Prisen for denne hyggelige aften er 100 kr.

Bindende tilmelding senest 28. december
Tilmelding til Lilli tele. 3647 2770 eller mail:
lguld@adr.dk

På vegne af gruppe 1 og 4                   Bjarne
Grupperne 1 og 4 inviterer

Lørdag d. 9. januar 2016
Forhal kl. 17.30
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Ridderhal 17. nov. 2015

Ja, vi er jo nogle, der stadig kalder det "ridderhal” og sådan en fik vi 65
fremmødte (incl. flere gæster) denne aften i Roskilde gildernes gode
lokaler i Sct. Agnes.

Bænket ved de dækkede borde (pladsen tillod nemlig ikke den
sædvanlige forhal) fik vi indgangsmusikken og åbningen af selve
gildehallen med fane og sang.

Enhver gildemesters mareridt opstod, da vi bare ikke kunne melodien til
en af aftenens sange; men det gjorde blot den gode stemning endnu bedre.

De to væbnere, der skulle optages, havde i forvejen fået nogle, synes jeg,
meget svære og også meget aktuelle spørgsmål at skulle forholde sig til:

Birgit Kristensen (der kom helt fra Helsingør) skulle redegøre for Sct.
Georgs Gildernes rolle i den aktuelle debat omkring indvandringen i
relation til vores velfærdssamfund.
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Birgit tog udgangspunkt i hendes eget arbejde med flygtninge. Vi blev
ført ad trapper og gange til det center i Helsingør, hvor Birgit har sin
gang. Her vejledes og undervises de fremmede i vores kultur og
(umulige) sprog, inden deres tur går videre til nye bosteder.

Birgit viste ved hendes eksempel, hvad mange af os gildebrødre også
ville kunne bidrage med.

Bjarne Wichmann´s svar handlede om, hvad vi hver især kunne gøre for
at den negative spiral, gildebevægelsen synes at befinde sig i, kunne
bringes til ophør.

Bjarne indledte med, at en mere positiv opfattelse af os selv da ville være
en god begyndelse. Slut med de negative ytringer (”det har vi prøvet..”,
”det duer nok ikke”). I stedet burde vi arbejde med at synliggøre os selv
ved at deltage i spejdernes arrangementer og på andre måder udbrede
kendskabet til os selv. Som Bjarne sagde det:” Alle kender til ”Lions”,
meget få kender Sct. Georgs Gilderne.
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Vær mere aktive, gør noget blandt os selv og for andre.

To fine og tankevækkende svar blev kvitteret med ridderslaget og den
nye ridderes navnetræk på deres skjolde.

Med ordene til de nye riddere (og også til alle os andre) kom Margit ind
på den betydning, det kan have for en gildebror både at deltage i den
studiekreds, ridderforberedelsen jo er og den forhåbentlig nærmere
tilknytning, den enkelte deltager får til vores gildebevægelse, med den
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dermed følgende lyst og vilje til at påtage sig det ledelsesarbejde, der
gerne skal følge med.

Margits gildemestertale måtte selvfølgelig tage udgangspunkt i de nylige
sørgelige begivenheder i Paris og dermed til de alvorlige flygtninge-
problemer, vi i Europa nu er vidner til.

Løsninger er svære at få øje på, og vi har også her en opgave at leve op
til. Vi kan ikke klare alle Verdens nye problemer; men som gildebrødre
har vi både et ansvar og en mulighed for at yde den bistand, vi nu engang
kan.

Efter gildehallen blev der overrakt blomster og gaver til vores to nye
riddere. De fik da også gode ord og tak med på vejen både fra
ridderudvalget og fra venner udefra.

Må jeg slutte med en tak også til roskildegenserne for et fint gennemført
eftertraktement, der medvirkede til, at vi alle fik os en rigtig god aften.

Mogens

Bjarne Wichmann:

En særlig hilsen til gildebrødre i VestVoldGildet:  TAK fordi der var så
mange fremmødte fra vort eget gilde. Det gjorde det til god aften.
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Roskilde Hedebo

Fellowship-dagen 24. okt.
Referat

Igen en god oplevelse med gildebrødre fra Roskilde-Hedebo distrikt,
hvor emnet i år var Letland. Vi mødtes på Rødovre Gård.

Efter et hyggeligt måltid
indledte Jørgen Lauter-
bach med lidt informa-
tion om starten på
gildernes Projekt Øst-
europa med koblingen
mellem virksomheder og
spejder/ledertræning, og
hvordan Foreningen
Danmark/Letland senere
startede samarbejde med
spejdere omkring et sti-

projekt for at give folk lettere adgang til et udsigtspunkt i Sanka Nat-
ionalpark.

Det er 3. år, der arrangeres
lejr for børn i området, og i
år deltog seks spejdere fra
DDS Viggetrop i Roskilde.

Alexander viste billeder fra
den meget primitive lejr og
fortalte levende om de
mange spændende aktivi-
teter hans gruppe lavede
med børnene, der var
inddelt i tre aldersgrupper.

Noget af en udfordring, da næsten ingen af børnene kunne engelsk.

Flot klaret, og det kan forhåbentlig inspirere til udbredelsen af
spejderarbejdet.
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Derefter fortalte Niels Bendix fra Danmark/
Letland-foreningen om Letlands historie og viste
billeder, så vi fik et fint indtryk af landet, og de
problemer der er efter så mange års kom-
munistisk indflydelse.

Spændende var det også at høre om den Højskole,
som Niels har været med til at starte og drive på
opfordring fra Letland og med støtte fra
Demokrati-fonden.

Den fungerer p.t. kun som daghøjskole, med mest kvinder - som jo også
skal tage sig af hjemlige opgaver. Men viljen er der, nogle kører 10 km i
hestevogn hver dag for at deltage!

Dagen sluttede med gildehal, hvor Margit Fohlmann
holdt en tankevækkende gildemestertale om
flygtninge- og integrationsudfordringen.

Birgit Riemer, 2. Gilde Roskilde
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Novembermødet 2015
Den 10. november 2015 mødtes gildebrødrene på Rødovregård for at
høre et spændende foredrag af Jens Knudsen, som fortalte om sit togt
med vikinge-skibet ”Havhingsten” til Irland.

Jens Knudsen kommer fra Skørping ved Rold skov og er uddannet
slagter. Han har eventyrlyst i blodet og har bl.a. arbejdet på Thulebasen
og i Canada inden han igen kom til Grønland, bl.a. inden for politiet.

Derefter læste han til lærer. Da han en dag gik i Roskilde og så, at man
arbejdede på at fremstille et stort vikingeskib, fik han lyst til at være med
på togtet, og da han fortalte, at han sagtens kunne stå for madlavningen
ombord, blev han indbudt til at tage med.

Nu fik vi et foredrag om undersøgelserne af de fundne vikingeskibe fra
Skuldelev, og om hvordan man med dendrologi-videnskab kunne
tidsfæste hvornår træet til skibene var blevet fældet ved hjælp af
årringene, der som et fingeraftryk fortæller året.  Man kunne sige at træet
var fra Irland og fældet foråret 1042 +/- 14 dage.

Spændende var det også at høre, hvem der regerede i de forskellige lande
i Europa på den tid. Vi hørte bl.a. om slaget ved Hastings i 1066, hvor
Wilhelm Eroberen fra Frankrig med en stor flåde drog mod England for
at bekæmpe Harold Godwinson, dræbte ham og startede sin erobring af
England. Dette togt er beskrevet i broderi på Bayeux tapetet, og det er
den blå indigo farve fra broderiet, som er brugt til den blå maling på
”Havhingsten”.
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”Havhingsten” er 30 m lang og har plads til 65 mennesker, og der var
otte nationer ombord, så man skulle finde et fælles sprog. Det blev
engelsk, dog med den undtagelse at hvis man var ude for ekstremt hurtige
beslutninger, som at rebe sejl, så skulle alle ombord også kende kom-
mandoerne på dansk.

Inden afsejlingen var mand-
skabet igennem mange og
udmattende øvelser samt
afprøvning af udstyr. Bl.a.
fandt man fejl på 16 ud af
100 redningsveste. Jens
Knudsen var specialist på
fødevareområdet og alle be-

gyndte dagen med en portion havregrød, hvad nogle udlændinge lige
skulle vænne sig til.

Vi fik et godt indblik i livet ombord på togtet og nogle sjove små
historier. Der var et følgeskib med proviant, og det måtte bede
”Havhingsten” om at rebe sejl, så det ikke sejlede så hurtigt, for det
kunne ikke følge med.

Da de kom til Norge, mødte de kongeskibet, og Dronning Margrethe
råbte ned til dem, at hun var stolt af dem. Hun var i Norge til indvielsen
af en kanal, der var påbegyndt i vikingetiden, og nu endelig skulle
indvies. Dronningen og prinsgemalen fik også en tur i Havhingsten.

Turen gik videre til Orkneyøerne, som engang var dansk, og til Isle of
Man, og endelig nåede de til Dublin, hvor de blev modtaget af en larm
af sirener fra skibe, som ville byde dem velkommen, og 60 kirker ringede
med deres klokker. Og borgmesteren bød dem velkommen. Det var et
stort øjeblik.

Gruppe 5 havde dækket et fint bord, med servietter foldet som skibe, og
i en pause i foredraget fik vi et dejligt pølsebord med brød og beskøjter.

Gruppen havde også lavet en sang med sømandsviser og til slut, fik vi
kaffe og småkager

Det var en rigtig dejlig aften på alle måder.

Else
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Mixmøde - Gruppe C - hos Birthe Sander - 6. okt.
Venskaber - Bekendte
Der var desværre afbud fra to, så vi var fem damer - og munden stod ikke
stille fra vi kom, til vi gik.

Vi finder både venskaber og bekendte i gildet.

Vi lagde ud med venskaber og blev meget hurtig enige om, at det var når
man kunne alt til hinanden.

Bekendte var der flere kategorier af. Man kan have nogen i de foreninger,
man er medlem af, og nogen i det område, hvor man bor.

TAK til Birthe for en hyggelig aften.

Annette

En hilsen til Ridder Bjarne:
Et stort til lykke til Bjarne med optagelsen til Ridder.

Det kræver viljestyrke - Til LYKKE
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Gruppe 1 - GruppeMøde 4. nov. hos Nils
Vi mødtes friske og veloplagte hos undertegnede. De Fem: Lilli, Sine,
Birgitte, Inge og undertegnede. Var der ikke en ungdomsroman der hed De
Fem ? Vi startede ikke med at synge, men gik direkte til bords. Ved bordet
og efter gennemgik vi forskellige gildeaktiviteter og gilderådsmødet bl.a.
stillingtagen til gebyr ved for sen betaling af Gildeskat.

Vi talte også om Nytårs-eftergildehal, som vi har sammen med gruppe 4. Vi
orienteredes om arbejdsgruppens beslutninger og de uddelegerede opgaver.
Så klarede vi også lige menuen til vort julemøde hos Sine.

Undertegnede stod for aftenens emne i vort
tema: ’Danmarks historie i bred forstand’. Jeg
havde valgt Chr. 4. - ikke så meget hans kvin-
der og børn, men derimod forsøgte jeg at se
ham i den tid, han levede og regerede i.

RENÆSSANCEN begyndte før han blev født
og sluttede efter hans død i 1648.

Renæssancen (genfødsel) startede med Reformationen. Her blev kirkens
jord og ejendomme konfiskeret og overdraget til kongen. Så kongen og
adelen i øvrigt levede i sus og dus. De ofrede meget på kunst og videnskab
og festlighed i almindelighed. De byggede slotte og flotte herregårde. Dem
fyldte de med flot inventar, smykker mv. Chr. 4. deltog fuldt ud i
pragtudfoldelserne. Tænk bare på, hvor mange bygninger han fik bygget i
København (17), og i resten af Danmark, Norge, Sverige og Holsten (17).
Ja hele byer fik han anlagt. Det skal bemærkes, at alle hans bygningsværker
tjente et praktisk formål. Han var fremsynet. Han støttede videnskab (fx.
Tycho Brahe i starten) og opdagelsesrejser og kolonier. Han sendte skibe af
sted for at finde Nordvestpassagen til Indien og Kina. Han fik grundlagt
Trankebar. Startede Postvæsnet. Indførte Skorstensfejere. Oprettede handel
i Afrika og Island.

Overordnet førte Chr. 4. en merkantilistisk politik. Han ville have at
Danmark var den førende magt i Norden og ved Østersøen. Det lykkedes
ikke. Det sørgede svenskerne for (ligesom i fodbold). En meget kort og ikke
videnskabelig analyse viser, at Chr. 4. deltog i alt for mange krige med totalt
dårlige resultater. Så kort sagt overtog han et rigt land, udrettede rigtig
meget og efterlod et økonomisk svagt Danmark. Men i dag nyder vi vel i
stor stil godt, af det han byggede. Vi sluttede med at synge ’Så kom den tid,
vi længtes mod’. Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 3. nov. hos Mogens
Gruppen mødtes hos Mogens denne efterårsaften, vores vært har vist sig
at være en ganske habil kok. Han serverede en lækker ret boller i karry,
med tilhørende vine.

Da vi bagefter satte os til kaffebordet, fortalte vores gruppeleder Jytte
om sidste gilderådsmøde. Og julen nærmer sig så småt, så der blev
planlagt, hvordan julemødet skulle foregå.

Vores emne er Kong Christian den fjerde.  Og vi har jo for længst plan-
lagt, at det er værten, der også skal fortælle om emnet. Mogens havde
gjort et stort forarbejde, og fortalte om Danmarks konger, helt fra Erik af
Pommern, han var konge 1412-1439. Han efterlod sig ingen børn og den
danske Adel finder Christian af Oldenburg.

Han blev Christian den 1. og giftede sig med Dorothea. Kongen, (1448-
1481), blev dermed grundlæggeren af det Oldenborgske kongedynasti,
med 16 konger over de næste 415 år. Kongen var 188 cm. høj, og
beskrives som kraftfuld, ridderlig og myndig, kun økonomi var ikke hans
stærke side, det klarede dronningen.

Chr. 1.   1448-1481 Chr. 3. 1534-1559
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Vi springer frem til Christian den 3. fra 1534-1559. Han fortsatte arbejdet
med at organisere den lutherske kirke i Danmark, og han inddriver alt
kirkegods, der havde tilhørt den katolske kirke. Chr. 3. var højt begavet,
og skønt tysk opdraget var han dansk til roden.

Øresundstolden indbragte store summer til Kongen, og det lykkedes for
ham at stække Hansestædernes dominans i Østersøen.

Efter Chr. 3. fulgte Frederik 2, (1559-1588), han var konge i en
økonomisk god periode, fordi der blev tjent umådelig store summer på
Øresunds tolden. Daglig passerede der pænt antal skibe forbi Kronborg,
og de skulle betale told for at passere, afhængig af deres lasts værdi.

Frederik 2. var en livsnyder, spiste og drak umådeligt, som 54 årig drak
han sig ihjel.   Derved blev den nye konge kong Christian den 4., han
regerede fra 1588-1648, og var kun 11 år gammel, da han blev konge.

Da han ikke var myndig sad hans mor for bordenden, når Rigsrådet
mødtes, hun var 40 år og lod sig ikke koste rundt med. - I længden blev
Rådet træt af hende, og fik hende sendt til sit slot i Nykøbing Falster.

Frederik 2. 1559-1588 Chr. 4. 1588-1648

http://www.danskskaanskforening.dk/DST/2-05-oresundstolden.htm

Arne
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Gruppe 4 - GruppeMøde 17. nov. hos Tove & Flemming

Alle var mødt, og vi startede med at spise lækker frokost. Herefter
informerede Jytte om sidste nyt fra gilderådsmødet og tog imod
tilmeldinger til Kirketuren.

Nu var det Karens tur til at fortælle om sin tur sammen med Erling til
Grønland i 1994.

Selskabet var ikke ret stort, det bestod af to personer fra Canada to fra
USA og to fra Danmark samt en guide og dennes kone, som var kok
under opholdet.

Vi var taget til Grønland på Camping.

Rejsen startede med, at vi fløj fra København til Sønder Strømfjord i et
almindeligt fly. Efter ankomsten blev vi fløjet videre i et mindre fly frem
til start stedet, som var Jakobshavn. Nu foregik alt på rigtig spejder-
maner. Man sov i telte. Den personlige hygiejne foregik i en lille strøm
som løb igennem lejren. Det eneste toilet var i den båd, vi var sejlet i
frem til lejrpladsen, det var en lille båd med plads til otte personer.

Vores kok sørgede for, at vi kom til at smage forskellig ting fra det
Grønlandske køkken, det var ikke lige spændende alt sammen, men det
skulle prøves. Madlavningen foregik i det fri. Opholdet foregik for
hovedparten rundt i Discobugten. Vi var på bl.a. på besøg i en bygd med
mange slædehunde. Vi skulle ud og se, om vi kunne få øje på nogle
moskusokser, men bare det at sejle rundt i bugten blandt store isbjerge,
var en oplevelse. Det havde været en spændende tur, en oplevelse som
burde være alle undt.

Efter Karens tur til Grønland serverede Tove kaffe og
kage. Det var nu tid til at sige tak for i dag, da de fleste
af gruppen skulle deltage i distriktets gildehal i
Roskilde.

Tove og Flemming, I skal have tak for husly og en
rigtig hyggelig eftermiddag.

Bjarne
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Gruppe 5 - GruppeMøde 3. nov. hos Birthe &Jytte

Vi mødtes alle hos Jytte. Mødet skulle være holdt hos Birthe, men da
Jytte så ikke kunne komme, så pakkede Birthe al maden sammen og tog
den med til Jytte, og afholdt mødet der.

Vi startede, som vanligt, med et dejligt måltid mad, hvor snakken gik, vi
er en meget veltalende gruppe. Efter en runde ”Siden sidst” og
forberedelser til ”Novembermødet” gik vi over til dagens emne.

Den kendte dansker Kurt havde valgt: Fysikeren Niels Bohr (1885-1962)

N.B.´s liv blev gennemgået helt fra barndommen. N.B. blev i 1911
dr.phil. på en afhandling om ”Studier over Metallernes Elektronteori” I
1913 offentliggjorde N.B. tre artikler i Philosophical Magazine, der
gjorde ham verdensberømt. Hvorefter han fik en hurtig akademisk
karriere. Han fik i 1917 oprettet Universitetets Institut for Teoretisk
Fysik. Senere omdøbt til Niels Bohr Instituttet.

1931 Flytter familien ind i Æresboligen på Carlsberg.

1947 Får N.B. Elefantordenen af Frederik d. 9.

N.B. døde i 1962 af et hjertetilfælde.

Niels Bohr og hans gode ven Albert Einstein
19
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Gruppe 6 - GruppeMøde 2. nov. hos Bente
Mette Lade og jeg Vibeke Heding mødte op med stor spænding til vores
første gruppe i gruppe 6, vi blev taget godt imod tak.

Vi sang et par sange, og blev budt til bords. Bente og Preben havde lavet
en skøn middag til os, senere var der kaffe og hjembagt kage.

Derefter satte Bente en cd på med Osvald Helmut, som var aftenens
emne, det var helt dejligt at høre ham igen, det er jo ikke hver dag, man
hører noget til ham.

Osvald Helmut er født 1894 i Frederik d. 7 Gade.
Han døde i 1966 efter et langt og virksomt liv.
Osvald og hans kone Søster fik en dreng Frits
Helmut som gik i sin fars fodspor, han blev også
kendt.

Osvald sagde, spekuler ikke på penge - det er jo
alligevel bare noget, man har for at give videre - til
skattevæsnet.

Hvis man vil kunne sove godt om natten, og det vil jeg! så anskaf en
kone som Søster, som jeg er gift med, uden hende var jeg intet. Så vogt
jer for efterligninger. Han og familien levede et harmonisk liv i den
Nordsjællandske kyst by Skovshoved

Osvald spillede med i rigtig mange film revyer
og teaterstykker og var en elsket person. Det
vil tage flere sider at skrive, hvad han har
spillet med i, men hvem husker ikke Jeppe på
bjerget der blev spillet 100 gange eller i
hørespillet Kukkerhuse ved Åkandesøen. Han
var også på turne i USA i 1954. Han var også
med i den første cirkusrevy i 1935 og 1936,
hvor han sang Dit hjerte er i fare Andresen, og
sådan kan man blive ved

Efter en hyggelig aften sang vi en god nat sang og takkede værtsparret
for en dejlig aften.

Vibeke Heding
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Glædelig jul

Alle gildebrødre med familie ønskes en rigtig glædelig jul
samt et rigtigt godt nytår 2016 og tak for året 2015,
og tak for den opbakning , vi har fået i det gamle år.

Med glad julegildehilsen
p.v.a. distriktsgildeledelsen Margit Fohlmann. DGM
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Juleslagtningen i min barndom
Slagteren var Svend Poulsen, en husmand fra omegnen, der havde det
bierhverv at gå rundt på gårdene og slagte for folk. En dygtig slagter var
der rift om, så han måtte bestilles længe i forvejen.

Han skulle kunne sin håndtering - vide at stikke grisen, så al blodet løb
af den før den var helt død. - Blodet skulle jo bruges til blodpølse.

Vi var tidligt om morgenen ude i bryggerset og fyre under gruekedlen,
for der skulle være kogende vand, når slagteren kom.

Min far og slagteren indfangede grisen. Ude på gårdspladsens brosten
var et stort trækar sat op med bunden opad, og ved slagterens hjælp, blev
grisen bundet og løftet op på karret.

Så stak slagteren den
bundne gris i halsen,
det var med en lang
spids kniv, stikkniven,
som kun blev brugt til
det.

Så hylede og skreg
grisen, mens blodet
løb ned i en spand.

Spanden stod min mor
og rørte i med en lang

rørepind, og det var et nødvendigt arbejde, for blev blodet klumpet i
spanden, kunne det ikke bruges. Det blev blandet med rugmel. Det
hældte mor selv i. Det var nok fordi, der skulle være et bestemt
blandingsforhold.
Det var i min barnealder, og der blev slaget en gris hvert efterår - jeg
kiggede gerne på det, men lidt bange var jeg alligevel for slagtningen.

Når grisen var død, blev karret vendt og fyldt med kogende vand, så
grisen kunne blive skoldet og barberet over hele kroppen, så den blev ren
og glat. Det, synes jeg, gik meget nemt. Når så grisen var helt ren, blev
den lagt på en kort stige og flyttet til loen lige inden for døren. Her blev
den hængt op i bagbenene på en bjælke, og nu hang grisen der med
hovedet nedad klar til at blive skåret op.
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Svend Poulsen havde en kraftig, bred kniv, som han forsigtigt skar den
op med, et lige rent snit lige fra rumpen og til hovedet. Derefter listede
han en bar arm ind i bugen, og med et havde han alle indvolde i favnen,
og lod det hele glide ned i en balje med lidt vand i. Baljen og spanden
blev så båret ind i bryggerset. Selve kroppen blev hængende, kødsav og
økse kom i brug, og snart var kroppen delt, hale og tæer skåret af.  Så
kunne det hele komme ned på det renskurede bord i bryggerset, hvor
gruekedlen med det varme vand var. Her blev det så skåret i passende
stykker.

Derefter blev indvoldene taget op af baljen. Hjerte, lever og nyrer blev
gjort godt rene og lagt til side, så kunne min mor ordne dem dagen efter.
Tarmene var så det næste. De skulle skrubbes godt, vendes og skrubbes
igen. Så blev de store tarme fyldt med det tykke blod, syet til og så i det
varme vand i kedlen og kogt godt, så vi kunne få blodpølse eller, som vi
sagde, sort pølse til aften. Vi fik sirup og sukker til. Det smagte godt. Jeg
kan huske den gode smag endnu. Denne spise fik vi hver aften indtil det
hele var spist op. De sidste dage blev de skåret i skiver og brunet godt på
stegepanden.

De lange tynde tarme blev lavet til medisterpølse. Mor tog forskellige
dele af grisen til det, kom flere slags krydderier i og malede det så i en
stor kødmaskine, som en af os som regel trak, så kom det ud i tarmene
på et pølsehorn, som sad på maskinen.   Mor fik så travlt med at få kødet
og pølserne sorteret. Det, vi ikke kunne spise de næste 10-14 dage, skulle
jo i saltkarret. Efter nogle år fik vi et frysehus i Sigerslevøster, her havde
vi en boks til det ferske kød. Det nederste af benene, tæerne og halen
kogte hun i kedlen.

Der blev også kogt rullepølse på komfuret. Når rullerne var snøret med
sejlgarn kom de i pres.  Når hovedet og alle ben var kogt godt, blev kødet
pillet af og sammen med krydderier og laurbærblade hældt i kageforme,
og når de næste dage var kolde, havde hun en god sylteflæsk. Leveren
og noget af flæsket skulle 6-7 gange gennem kødmaskinen. Når det var
godt malet og rørt sammen med andre ingredienser, kom det i en
bageform og ind i ovnen på komfuret, og så blev der leverpostej. Det
blev altid en eller to travle, lange dage så mor var nok træt, men også
glad for at have alt i orden, så hun kunne servere god frisk mad i hele
julen og nytåret.

Arne
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Søn. 06. dec. Kirketur / Julemøde
Tirs. 08. dec. Fredslys, Brøndbyvester Kirke
2016
Lør. 09. jan. NytårsGildeHal
Tirs. 26. jan. Gilderådsmøde
Lør. 13. feb. Forårsfest
Man. 22. feb. Distriktsgildehal
Tirs. 08. marts Gildeting
Lør. 12. marts I-dag

Leo opsiger snart sin fastnet tlf. og har så MobilTlf. nr. +45 53 64 21 29
Lone Mossander har nu kun MobilTlf. 29 45 35 11
Mette Lade har fået ny mailadresse: mettelade@youmail.dk

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 Nov-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Okt. kl. 18

Lederen i Nov-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 28 63 18 02

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89
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 Dec.
Nr. 12 2015

Nu er det jul igen …

Og december måned har jo sin egen ”atmosfære”
hvor vi bygger op til den gode gamle fest.
Traditionerne er mange, helt fra den omkring år 325
vedtagne år 0 markering, og frem til den sidst til-
komne julesang.

Hvad er det der gør jul til noget særligt? ...
Tro og traditioner er nøje forbundne og sidst-
nævnte støtter op om vores kulturelle arv.
De er mange, traditionerne: det pyntede juletræ der
kan spores tilbage til år 1510, spisning og drikkeri
over måde er ældre, lave julegaver, skrive hilsner,
bage kager, klippe julestads og pynte op, masser af
levende lys, søde sager og fantasifulde julekalendere.

fortsætter:

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET


	01 -  For og  Bag Side.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03 - Kirke-Jule-Tur 2016.pdf (p.3)
	04 - Fredslyset - 8. dec - BrøndbyVester.pdf (p.4)
	05 - NytårsgildeHal.pdf (p.5)
	06-09 - RidderHal - Mellem.pdf (p.6-9)
	10-11 - FellowShip.pdf (p.10-11)
	12-13 - Novembermødet - Vikingeskibe.pdf (p.12-13)
	14 - Mix Gruppe.pdf (p.14)
	15 - Gruppe 1 - Nils.pdf (p.15)
	16-17 - Gruppe 2 - Arne.pdf (p.16-17)
	18 - Gruppe 4 - Bjarne.pdf (p.18)
	19 - Gruppe 5 - Bodil.pdf (p.19)
	20 - Gruppe 6 - Vibeke.pdf (p.20)
	21 - Julehilsen - Distriktet.pdf (p.21)
	22-23 - JuleSlagtning - Arnes.pdf (p.22-23)
	24 - Bag Side - Mellem.pdf (p.24)

