
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Søn. 01. maj Ulveløb
Tirs. 24. maj GildeRådsMøde
Tirs. 29. maj Tur i naturen
Man. 13. juni FriluftsGildeHal, Distriktet
Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs
Tirs. 06. sept. Fødselsdagsfest med donationer

Leo beholder sin fastnet tlf. Har også mobil tlf. nr. +45 53 64 21 29

Lone Mossander har nu kun mobil tlf. 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 Juni, juli, sept-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 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

54. årgang Maj
Nr. 5 2016

Foråret mærkes nu

I dag den 14. april, kan man tydeligt mærke, at
foråret er på vej, stigende temperaturer, masser af
forårsblomster, både i haverne og rundt omkring på
grøftekanter og skråninger.
Vi har jo været forholdsvis heldige med den nys for
gangne vinter. Der er ikke kommet sne i de helt store
mængder, ligesom vi har været forskånet for længere
varende frostperioder, og det må jo så vise sig, når vi
nu snart modtager vores varmeregninger. De skulle
jo gerne være lavere end gennemsnittet.

Peter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET

Else
Gul seddel



ÅRETS GANG

Året begynder med januar.
dagen er kort og marken bar.

I februar, når dagene længes
plejer vinteren slemt at strænges.

Marts med den liflige forårssol,
bringer dog sjældent sin lille viol.

April er ikke til at stole på,
hver stund hun tager ny kjole på.

Maj er yndig og frisk som en brud
Fuglene synger og bøgen springer ud

Så komme juni,
den kære skærsommer,
med sine tusinde rosenblommer.

Derpå juli med sol og bade,
lyse nætter og hundedage.

August som fylder os lo og lade
Med velsignelse fra Gud fader.

September er også rar og lær,
der ryster vi alle æble- og pæretræer.

Oktober med, når det er belejligt,
efteråret kan være så dejligt.

November er en kedelig gæst,
med regn og slud og idelig blæst.

December er årets mørke ende,
hvor kun lidt er at bide og brænde.
selv i fattig mands usle skjul,
bringer december dog glædelig jul.

Jytte

Tusind tak til alle

der glædede mig på min 80 årsdag.

Jeg havde en rigtig dejlig dag, som jeg altid vil huske.
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TUR-I NATUREN
Søndag d. 29. maj 2016 - bemærk ny dato

Vi skal på skovtur med futtog i Hedeland

Vi har været der før (i 1995), men der er sket meget i Hedeland og banen
er også blevet længere end dengang. Så vi regner med godt vejr (stadig
åbne vogne) og en fornøjelig tur ud i hedelandskabet over hedeslette -
bakker - amfiteater og forbi Fiskesø - Flintesø og Lergraven til ende-
stationen Fem Ege, hvor vi skal spise vores medbragte mad og kaffe.
Gruppe 1 og 4 sørger for vand, øl og kage. Når vi har hygget os lidt - i
det gode vejr! - kører vi retur til Hedehusgård station, hvor vore biler
venter. Vi sparer bussen i år, når vi nu skal med tog. Til gengæld vil vi
gerne have at grupperne melder ud, hvem der vil med – og hvem der vil
lægge egen bil til. De der lægger bil til og fylder bilen passende op giver
vi 100 kr. til benzin. Vi vil naturligvis også vide, hvem der eventuelt ikke
har kørelejlighed. Så gruppevis tilmelding til Nils på tlf.: 22 75 14 35
eller e-mail: krogh@musling.dk senest 24. maj 2016.

Mødetid: søndag 29.5.2016 kl. 12.00.
Mødested: Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene.
Når man kommer ad Roskildevej fra Brøndby/Rødovre skal man i
Hedehusene køre under jernbanen 250 m og til venstre ad Brandhøj-
gårdsvej. Indkørsel til stationen fra Brandhøjgårdsvej, hvor der er gode
parkeringsforhold iflg. www.ibk.dk (hvis i vil se mere).
www.hedeland.dk giver oplysninger om Hedeland generelt.
Pris for skovturen: 25 kr.
Med venlig hilsen Gruppe 1 og 4.
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Tur 2. Går til Boserup skov,
onsdag den 11. maj kl. 11:00.

Boserup Skov er et af de mest
besøgte naturområder ved Roskilde.
Det er der mange gode grunde til, for
Boserup Skov er skøn at besøge hele
året rundt.
Der er både plads til friluftsliv,
naturoplevelser og familiehygge. I
den nye stilleskov er der også plads
til fordybelse og ro.

Bøgen er det mest almindelige træ, og om foråret dækkes skovbunden af
et væld af blomster, bl.a. lærkespore og anemoner, den hvide, den blå og
den gule.

Den varierede skov er levested for mange fugle.

Skoven er fredet.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89767/Boserup_221113_Web.pdf

Husk påklædning efter vejret.

Medbring madpakke og drikke.

Vi mødes på 3. P-plads efter Sankt Hans Hospital (kort 151, F2)

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39, mob. 21 20 72 74,

e-mail: mh.nedergaard@youmail.dk

senest den 10. maj.
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde - Indbydelse til

Friluftsgildehal
Mandag den 13. juni 2016 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 vil der komme en foredragsholder fra Middelgrundsfonden
Christian Melchiorsen som vil holde et foredrag med overskriften:

Middelgrundsfortet
Og vil her fortælle om visioner og fremtids planer for fortet.

Prisen for dette arrangement er: 65,00kr. pr. person

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. juni 2016 til

Birthe Dahlin (1. Gilde Taastrup)

Tlf. 26 22 89 60 eller Mail: birthedahlin@gmail.com

Arne S. Lærkeborg (1.gilde Taastrup)

Tlf. 43 99 53 90 eller Mail: arne@laerkeborg.dk

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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TAK til alle i Vestvoldgildet, der gjorde min fødselsdag
den 1. april til en hyggelig og minderig dag.

TAK for gaver, taler og hilsener samt efterfølgende de
tilsendte billeder.

GildeMesteren spejder efter Birthe Gik hun den vej ?

Der pakkes gaver op

Kærlige gildehilsener
Birthe Sander
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Referat fra

Sct. Georgs Gildehallen
Lørdag den 23. april 2016

Vi mødtes kl. 17,30 til Forhal, fik en velkomstdrink og hyggelig snak.
Der var 30 deltagere, og vi havde gæster: Distriktsgildemester Margit,
Christel fra 1. Tåstrup Gilde, Jørgens mangeårige venner Ebba og John
fra Frederiksværk Gilde og Poul.

Til gildehallen fejrede vi fire jubilarer. På landsgildeledelsens vegne
overrakte Margit 50 års nålen til Jørgen. Bjarne overrakte 25 års nåle til
Else M., Arne og Peter. Til lykke til alle fire.

Gildemestertalen handlede om venskab. Venskab har stor betydning. Det
giver sjove oplevelser og sammenhold. Det kræver en indsats. Der er
sammenhæng mellem gildet og venskab.

Bjarne læste Sct. Georgsbudskabet fra Linda Amundsen fra Norge. Det
handlede om krig, flygtninge og fred. Det gælder om at skabe respekt for
mennesker, viden, retfærdighed og deltagelse. Frihed er en værdi. Gildet
og spejderne arbejder for fred og forståelse mellem mennesker.

Vi dannede broderkæde og aflagde gildeløftet.

Vi gik til bords, hvor forretten var ananas, hønsesalat og flute.
Hovedretten var oksemørbrad, flødestegte kartofler og salat. Der blev
holdt lykønsknings- og takketaler til jubilarerne, og der blev uddelt
blomster og vin. Til dessert fik vi fløderand med syltede frugter.

I aftenens løb blev der sunget flere sange. Bjarne overrakte gildehallens
ene buket til Margit som tak, fordi hun kom. Margit nævnede, at hun er
som et spøgelse, fordi hun går igen. Den anden buket fik Tove som tak
for arbejdet med den flotte gæstebog. Vi sluttede med kaffe, te og små-
kager.

Tak til gruppe 5 for dejlig mad og en minderig aften.

Vibeke M. gruppe 6
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Fanen rulles ud af Bodil

50-års medalje til Jørgen 25-års medalje til Else
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Arne får 25-års medaljen Peter får 25-års medaljen

Vi går mod pladen fuld
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Kære Gildebrødre
Tusind tak for taler, blomster og vin ved
vores 25-års jubilæum.

Det var helt overvældende at blive fejret
på den måde, og vi havde en dejlig aften,
som vi vil huske længe.

Mange gildehilsener fra

Else og Arne

Også en stor TAK fra PETER

Sct. GeorgsGildeHallen d. 23 april
Selve gildehallen var super, dejlig musik, godt fundet, og så holdt Bjarne
en fint gildemestertale, og oplæsning fra Norge i anledning af d. 23 april,
som jo er noget særligt for spejderbevægelsen, og så alle de jubilæer, det
var festligt. Efter gildehallen havde gruppe 5 ordnet, så der var dækket
op, og der blev serveret en forret, og hovedret, og dessert, siden kaffe og
småkager, og ind imellem alt dette blev der holdt taler, sunget, uddelt
blomster m.m. alt imedens der blev sludret ved bordene, der var en skøn
stemning.

Og så havde vi besøg af distriksgilde-
mester Margit, og en anden gæst, og jeg
havde besøg af to gamle gode venner og
gildebrødre fra Frederiksværk, så det var
jo bare en super god aften, TAK til alle
jer der var med til at gøre aftenen til det
den blev "En super aften".

Knus fra Jørgen,
een af de giftige planter.
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Loppemarked i Rødovre Centrum
På Store Bededag havde vi indendørs loppemarked i RC. Det var en
solskinsdag, hvor haver og natur lokkede.

Eget Stade set fra oven

LoppeMester Kurt Livlig handel
13



Men alligevel trak vort loppemarked rigtig meget, for der var rigtig godt
besøg til de ca. 240 stadeholdere. Salget i vor eget stade gik fint med et
salg på ca. 6000 kr.

Et af de hvide papirtræer på festpladsen Gildets banner

To grønne stadeholdere To gule gårdvagter
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Så meget kan man få for 50 kr. Musikanterne

Trætte efter loppemarkedet
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Gruppe 1 - GruppeMøde 16. marts. hos Birgitte

Inge, Lilli og undertegnede mødtes hos Birgitte. Sine var taget en tur til
Rumænien. Vi startede med at synge ’Hør den lille stær’.
Der var kun lidt indledende snak om Ulve/mini-løbet i Brøndbyskoven.
Herefter bød Birgitte på fint dækket bord på mad og drikke.

Birgitte havde også aftenens emne
Danmarks historie omkring Frederik d.
VII, som regerede fra 1848-1863. Født
1808 og kronet i 1848. Det mest markante
fra Frederik VII perioden var ’Danmarks
Riges Grundlov’ vedtaget i 1849 samtidig
med at ’Enevælden’ blev ophævet.

Så var der lige 3-års krigen om retten til
Sønderjylland, som vel kan kaldes succes-
fuld for danskerne. Frederik VII var
formentlig med i forhandlingerne om det
sydlige Jylland m.m., men døde i 1863
inden den krigsmæssige afgørelse i 1864.

Det var også i hans periode, at ’øresunds-
tolden’ blev ophævet, det første frimærke
udkommer og ’Næringsfrihed’ indføres, så
alle frit kunne starte egen virksomhed.

En anden ting er vel hans ægteskaber med to prinsesser, som ikke ville
finde sig i hans letlevende og elskerinder. Efter skilsmisserne blev han
’gift til venstre hånd’ med Louise Rasmussen, som fik titlen ’Grevinde
Danner’.

I øvrigt var Frederik VII folkekær med valgsproget: ’Folkets kærlighed,
min styrke.’

Og vi siger tak til Birgitte for en hyggelig aften, som vi sluttede med at
synge ’Nu flyver mørkets fugle ud’.

Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 12. marts. hos Peter

Vi mødtes denne forårsaften hos Jytte og Peter. Når vi kiggede ud af
vinduerne, så vi den lille pæne have. Længere væk så vi Vestvolden, og
vi tænkte tilbage på opførelsen af denne vold. Den kom aldrig i brug,
men nu kan vi glæde os over dens skønne natur.

Vi nød den gode mad og drikke, og talte lidt om den nærmeste fremtid i
gildet. Gruppe 2 skal skrive den næste leder i voldstafetten, det bliver
også klaret.

Vores emne næste år bliver ”opfindere”, og dem har vi jo mange af, ikke
mindst i Danmark.

Vi benyttede også lejligheden til at finde datoer for næste sæsons
gruppemøder, så var det også klaret. Næste gang vi mødes bliver det til
et afslutningsmøde, og det er hos Arne først i maj.

Arne

17



Gruppe 5 - GruppeMøde 5. april hos Ulla & Kurt

Vi startede med lidt lækker mad og vin, og efter ca. to timers spisning og
kaglen, leen m.m. kunne vi gå over til gruppens dagsorden, hvor
hovedpunktet var Sct. Georgsgildehallen 23. april, som vi står for.

Og så stod Bodil for aftenens emne: Thit Jensen, og det var noget af en
historie, skal siges.

Thit Jensen født 19.01.1876 og døde 14.05.1957. Hun var forfatter og
foredragsholder med et livslangt engagement i forbedringer af
kvindernes situation. Hun skrev over 15 realistiske samtidsromaner om
misforholdet mellem kvindernes kulturbærende arbejde og deres
ubeskyttede stilling i samfundet.

Hun var ældste datter af et dyrlægepar, og det fjerde af 11 børn. Hendes
brødre, bl.a. forfatteren Johannes V. Jensen studerede i København, men
Thit måtte blive hjemme til efter sin konfirmation og undervise sine
mindre søskende og hjælpe moderen i husholdningen. Hun begyndte at
skrive i 1902, men mødte modstand overalt, især fra sin bror Johannes.
Hvor de som børn havde et inderligt forhold, ændredes det til uforsonligt
fjendskab. Hun var gennem hele livet optaget af spiritismen, arvet fra
faderen. Begge forældre var stærke og inspirerende personligheder, og
moderens mange fødsler fik betydning for Thit’s senere holdning til
moderskabet.

Moderen var den første danske kvinde, der nægtede at lade sig fremstille
i kirken efter en fødsel. Dengang skulle den afkræftede barselskone stå i
kirkedøren og vente til det passede præsten at forlade præstestolen og
løse henne fra den urenhed fødslen havde påført hende. Der var 12 børn
i hjemmet, og aldrig ro. Hun flikkede en bænk sammen, som hun stillede
på Farsø Kirkegård på lillesøsterens grav. Her gik hun hen, når hun ville
have fred. Her mødte hun en død, hvorefter hun blev overbevist spiritist.
Som ung pige blev hun kaldt Himmerlands skønhed.

Omkring 1900 flyttede hun til København for at skrive om tidens
problemer. I 1903 debuterede hun med romanen "To Søstre". Herefter
udgav hun en strøm af bøger, de fleste kvindepolitiske, senere mere
historiske og hendes engagement bragte hende rundt i hele landet på
foredragsvirksomhed. Hun var lille af vækst, så hun måtte have en
telefonbog at stå på, når hus var på talerstolen.

18



Engang råbte en tilhører efter historien "Adam og Eva" og dermed
sørgede kvinden for, at den første synd kom ind i verden. Thit replicerede
straks: javist, men da Adam skød skylden på Eva, kom den første kujon
ind i verden. En af hendes hårdeste modstandere var professor K. Wieth
-Knudsen.

Ved et foredrag råbte Thit J. til ham: Nu går De for vidt, Wieth,

Hvorefter han råbte tilbage: Det gør De så tit, Thit.

Har været gift og skilt, været i New Zealand og Australien, modtaget den
Kgl. belønningsmedalje i guld og Dannebrogsordenen.

Hun blev i 1912 gift med kunstmaleren Gustav Fenger; ægteskabet blev
opløst ved skilsmisse i 1918. Fenger var 11 år yngre og forlod hende for
hendes bedste veninde. For at gennemleve smerten tegnede Thit Jensen
med kridt en lem på sit stuegulv og forestillede sig, at hun spærrede
Fenger inde i hullet under lemmen og satte en krog på. Når minderne
overvældede hende, stillede hun sig på lemmen og råbte: "Krogen ER sat
på!" Hun skrev romanen "Den erotiske hamster" (udgivet 1919) om sit
havarerede ægteskab, med budskabet "hav aldrig nære veninder". Thit
Jensen var meget jordnær i sin opfattelse af livets realiteter: "Vi gør
allesammen foragtelige ting for at leve – det må være, fordi der er en
magt, der er stærkere end vi, der får os til det..." for "det koster at leve –
ikke penge alene – hver dags liv koster en sum af ens sjæl..."

Ref. Jørgen

https://da.wikipedia.org/wiki/Thit_Jensen

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1
914-40/Thit_Jensen

19



Gruppe 4 - GruppeMøde 12. april hos Jytte & Bjarne

Hele gruppen og de kommende medlemmer af gruppen, Bodil og Niels,
mødtes til frokost hos Jytte og Bjarne. Karen medbragte al maden lige
fra sild til ost, sågar en snaps skulle vi have til at byde de ”nye”
velkommen og sige farvel til de ”gamle” (Jytte og Bjarne). Vi startede
med en sang fra Gilde Sangbogen, og herefter nød vi den gode mad.

Bjarne havde oplægget til vores emne ”Danske øer”, og han havde valgt
Christianshavn.  Men er Christianshavn en ø?? Herom senere. I 1617 lod
Christian 4. påbegynde anlæggelsen af en ny by, på det lavvandede og
sumpede område på Amagersiden over for Slotsholmen. Den var først
tænkt som hjemsted for nederlandske immigranter, dernæst som garni-
sons- eller bådsmandsby, men endte med at blive en almindelig køb-
mands- og håndværkerby. Den blev anlagt i årene efter 1618 af den
nederlandske ingeniør og arkitekt Johan Semp, og forbundet med Køben-
havn med Knippels bro. Torve, kanaler og gader blev anlagt efter en
retvinklet, symmetrisk byplan og blev omgivet af grave og volde med
bastioner, alt efter nederlandsk forbillede. Der gik dog mange årtier, før
byen, der fra 1639-1674 havde egne privilegier og eget bystyre, for alvor
blev udbygget. Christianshavn var oprindelig en selvstændig købstad og
endnu i 1800-tallet opfattedes den af mange som en by for sig.

Det var hovedsaligt men-
nesker med lav indkomst
der boede på Christians-
havn. Lejlighederne var
små og meget fugtige, og
der var toiletter/das i går-
dene. I dag er lejlighe-
derne renoverede, og by-
delen er blevet meget
attraktiv.

I gruppen havde vi lidt forskellig opfattelse af om Christianshavn var en
ø. Da byen er anlagt på en kunstig ø, er der vel lidt ø over Christianshavn.

Den nye gr. 4 fik lagt datoer for gruppemøder den kommende sæson.

Vi sluttede af med at synge: Dit sind flyver altid så viden omkring….. .

Tak til Karen for god beværtning. Jytte W.
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Gruppe 6 - GruppeMøde 4. april. hos Leo

Vi mødtes kl 18 fuldtallig - dog med undtagelse af Mette Lade. Leo
serverede et godt madbord med varer fra slagteren på BØ-torv.

Efter en god snak gik vi over til dagens emne. Ud af ”kendte danskere i
udlandet” havde Leo valgt Harald Nielsen, som døde sidste efterår.

HN blev født i 1941 i Frederikshavn, hvor han allerede som dreng gjorde
sig godt bemærket som fodboldspiller. Han debuterede på ynglinge-
landsholdet i 1958 og på det rigtige landshold i 1959 som syttenårig tæt
på de atten år. Han er stadig den yngste landsholdspiller nogensinde.

HN startede i 1959 sin professionelle karriere i Bologna. Var professio-
nel i Italien indtil 1970, nåede at spille for fire klubber.

Kort tid efter starten i Bologna, blev der en venskabskamp i Frederiks-
havn mellem Bologna og det lokale 1. divisionshold med HN’s gamle
holdkammerater. Det var på det tidspunkt, at Leo boede i Brønderslev og
han var med sin far i Frederikshavn og så kampen. Erindringen er, at HN
ikke i denne kamp gjorde noget alvorligt væsen af sig. Men det gjorde
han siden hen. På et tidspunkt, hvor HN var topscorer i Italien, var HN i
audiens hos paven.

HN er også kendt fra filmen Far til fire med fuld musik, hvor han bliver
kæreste med Mie, som han senere bliver gift med. Hendes rigtige navn
er Rudi.

http://nordjyske.dk/nyheder/harald-fra-frederikshavn/dc8490b2-e85f-
4b82-a679-aa8892e21e0a/112/1513
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo
Referat fra turen til Kastellet på
Store Bededagsaften 21. april

Roskilde Hedebo Distrikts Naturlaug, havde arrangeret en tur til
Kastellet Store Bededagsaften den 21. april. Hvor 18 gildebrødre mødtes
ved indgangen til Kastellet ved Østerports station kl. 18:00.

Vi gik i samlet flok til nærliggende spiseplads, hvor der blev udskænket
”en lille en til halsen” i det kølige vejr. Herefter gik vi til den nordre
indgang til kastellet, nogle gik en tur på voldene og andre gik til
forårskorkoncert med Studenter-Sangforeningen i Kastelles kirken.

På kirkepladsen, spillede Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps fra
Roskilde koncert.

På denne kølige aften, var det dejligt med varme hveder og kaffe i
Kastellets kantine.

Der var flagnedhaling kl. 20:32 når batteriet Sixtus på Holmen skyder
flagskud og der bliver sunget Kong Christian, 1. vers

En stor tak til Naturlauget for et veltilrettelagt arrangement.

Arne Bjerager, DGK
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En 98-årig
Gildets ældste medlem blev 98 år. d. 8. april

Else og Arne var på besøg. Mette bød på kaffe og sit hjemmebagte
dejlige brød på sin fødselsdag.

Kære Mette, hjertelig til lykke med de 98 år ønskes du af Else og Arne!

Også til lykke fra alle os andre
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Søn. 01. maj Ulveløb
Tirs. 24. maj GildeRådsMøde
Tirs. 29. maj Tur i naturen
Man. 13. juni FriluftsGildeHal, Distriktet
Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs
Tirs. 06. sept. Fødselsdagsfest med donationer

Leo beholder sin fastnet tlf. Har også mobil tlf. nr. +45 53 64 21 29

Lone Mossander har nu kun mobil tlf. 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 Juni, juli, sept-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 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

54. årgang Maj
Nr. 5 2016

Foråret mærkes nu

I dag den 14. april, kan man tydeligt mærke, at
foråret er på vej, stigende temperaturer, masser af
forårsblomster, både i haverne og rundt omkring på
grøftekanter og skråninger.
Vi har jo været forholdsvis heldige med den nys for
gangne vinter. Der er ikke kommet sne i de helt store
mængder, ligesom vi har været forskånet for længere
varende frostperioder, og det må jo så vise sig, når vi
nu snart modtager vores varmeregninger. De skulle
jo gerne være lavere end gennemsnittet.

Peter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET


	01 - For.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03 - Guldbryllup - Jytte og Bjarne - 7. maj.pdf (p.3)
	04 - Tur i naturen - 29.maj.pdf (p.4)
	05 - Naturlaug - Distriktet - 11.maj.pdf (p.5)
	06 - FriluftsGildehal - 13. juni.pdf (p.6)
	07 - TAK fra Birthe Sander.pdf (p.7)
	08-11 - GildeHal.pdf (p.8-11)
	12.pdf (p.12)
	13-15 - Loppemarked.pdf (p.13-15)
	16 - Gruppe 1 - Nils.pdf (p.16)
	17 - Gruppe 2.pdf (p.17)
	18-19 - Gruppe 5 - Jørgen.pdf (p.18-19)
	20 - Gruppe 4 - Jytte.pdf (p.20)
	21 - Gruppe 6 - Leo.pdf (p.21)
	22 - NaturLaug - Referat - 22. april.pdf (p.22)
	23 - Mett 98 år - Else og Arne.pdf (p.23)
	24 - Bag Side.pdf (p.24)

