
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Man. 13. juni FriluftsGildeHal, Distriktet
Søn. 04. Sept. LoppeMarked udendørs
Tirs. 06. sept. Fødselsdagsfest med donationer
Tirs. 04. okt. Mix-Møde
Tirs. 11. okt. OktoberGildehal
Tirs. 18. okt. Møde med Læger uden Grænser
Lør. 22. okt. Fellowship-Day
Tirs. 01. nov. November-Møde
Søn. 04. dec. Julemøde/Kirketur
Xx xx. Dec. Fredslys

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

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 sept-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Sept.-nummeret skrives venligst af gruppe 5

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 Juni-aug.
Nr. 6, 7, 8 2016

Sommer

Sommer er den del af året, hvor den nordlige hhv.
den sydlige halvkugle vender i retning mod solen.
Astronomisk sommer begynder på midsommerdag
d. 21. eller 22. juni på den nordlige halvkugle, den
21. eller 22. december på den sydlige halvkugle.
Det giver lange dage og korte nætter og dermed øget
indstråling og opvarmning.

Der er ingen officiel meteorologisk definition, men
for Danmark er foreslået perioden, hvor minimums-
temperaturen ligger over 10oC, det er ca. 20. juni til
ca. 19. sept.

Man kan også beskrive sommer mere enkelt ved at
kalde den perioden mellem forår og efterår.

I Danmark er der tradition for, at kalenderen
betegner juni, juli, og august for sommermåneder.

Fortsætter:

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Leder fortsat:

Det er lige om lidt, og så håber jeg, vi får en sommer med
godt vejr.

Jeg glæder mig til at holde fri fra alle mine aktiviteter i juli
måned, så jeg kan få slappet lidt af.

Da jeg arbejdede, kunne jeg godt vente til august med at
holde ferie, for da havde vi haft fri på alle helligdagene, men
det mærker man ikke så meget til som pensionist.

I ønskes alle en god sommer.

Birthe Sander

Grethe Lykke Mortensen
Fylder 75 d. 13. juli

Ulla Lundsteen
Fylder 70 d. 13. aug.

Tove Nielsen
Fylder 80 d. 20. aug.
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Husk Gildeskat – Undgå RykkerGebyr
Med juni udgaven af Voldstafetten er indbetalingskort for gildeskat 2.
halvår vedlagt med betaling senest d. 20. juli.

Gilderådet har vedtaget, at der skal betales 50 kr. rykkergebyr ved for sen
betaling af gildeskat.

Procedure:

1. ”gratis” påmindelse efter 14 dages forsinkelse.

2.   herefter betales 50 kr. i gebyr, hvis ikke gildeskatten indbetales
straks og uden ugrundet forsinkelse.

3.   Proceduren skal fremgå af Voldstafetten ved hver udsendelse af
gildeskat.

Med venlig gildehilsen fra Gildeledelsen
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Så skal vi til det igen! - Udendørs
Søndag d. 4. sept. - Om morgenen

VESTVOLD-GILDET arrangerer loppemarked igen.

Denne gang er det udendørs bag vandtårnet ved Rødovre Centrum.

Det sker søndag den 4. september, hvor der skal bruges Gildebrødre til
opmåling og vagter. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen, så I er
forberedt, når Nils ringer.

I kan også sende Nils en mail med oplysning om, at I stiller jer til
rådighed. Opmåling sker om morgenen fra 07.00 til 08.00.

Vagterne skal sørge for at stadeholderne benytter den overdækkede
parkeringsplads til aflæsning. De skal også hjælpe stadeholderne med at
finde på plads.

Med gildehilsen Kurt
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TAK fra Bjarne og Jytte

Først rigtig mange tak for gaverne.

Det var os en stor glæde, at så mange mødte op,
og var med til at give startskuddet til en minderig dag.
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TUR-I NATUREN - Hedeland
Søndag d. 29. maj 2016

Der var 15 deltagere på skovturen til Hedeland i fantastisk godt vejr. Vi
var heldige at køre med det rigtige kulfyrede lokomotiv - og der var røg.
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Hedehusgård til Fem Ege og retur
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Ulveløb i Brøndbyskoven
Det årlige Ulveløb i Brøndbyskoven fandt sted søndag d. 1. maj. Vejret
forinden havde været kold og UF. Men denne søndag slog det gode vejr
igennem. Der var mange børn mødt op, og løbet blev afviklet til stor
tilfredshed både for arrangører og for børnene.
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Gruppe 1 - GruppeMøde 18. maj hos Nils

Gruppen mødtes til det på flere måder afsluttende møde. Dels for året og
dels for undertegnede, som siger farvel og tak til grp. 1 for i næste sæson
at flytte til gruppe 4. Gruppen var til gengæld suppleret med Jytte og
Bjarne W., som fra næste sæson er nye medlemmer i grp. 1. Man kan vel
sige, at det er passende at skifte, når man har været i gruppen i 14 år!

Bjarne og Jytte siger de har været 7 år i gruppe
4. Det kan man så tænke lidt over selv. Man kan
også citere Søren Kirkegaard, som skal have
sagt: At vove er at tabe fodfæste en kort stund
ikke at vove er at tabe sig selv.

Aftenens emne var ellers kun at spise nogle
grillede bøffer/laks med tilbehør og så hygge

sig - og altså sige farvel og goddag.

Gruppen nåede også lige, at få fastlagt møder til næste år og diskutere
mulige emner.

Og jeg siger tak til alle og enhver. For det I havde med og for en hyggelig
aften, som vi sluttede med at synge ’Nu flyver mørkets fugle ud’.

Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 9. maj hos Arne

Årets sidste møde kunne afholdes udendørs i haven hos Else og Arne. På
terrassen var der hele 25 grader i skyggen. Så der blev vi, medens vi
spiste god mad, og dertil kold øl og en enkelt halvvarm snaps.

Desværre var vi ikke mødt fuldtallig, på grund af Peters sygdom måtte
vi undvære ham og Jytte.

Jytte havde fortalt at hun gerne ville fortsætte som gruppeleder, hvis
gruppen ønskede det. Vi klappede af det, også resten af gruppen fortsatte
som hidtil med samme poster.

Derefter havde Else M forberedt en skattejagt i haven. Der var flere
udvalgte poster omkring i haven, der skulle findes, og det gav megen
morskab.

Endelig spillede vi vikingespil, alle morede sig godt denne solskins-
eftermiddag.

Arne
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Gruppe 6 - GruppeMøde 9. maj i Lisa’s have

Vi var seks deltagere ved gruppens sidste møde i denne sæson. Det blev
holdt i Lisas kolonihave. Solen skinnede dejligt. Vi sad udendørs og
spiste Lisa’s dejlige frokostbord. Der var både det ene og det andet.
Sluttede med kaffe og næsten hjemmebag.

Vi fik ordnet forskellige praktiske ting vedr. næste sæson.

Lisa fortalte lidt historie om Sommerbyen Ejby og dens tilblivelse.
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NaturLaug
Roskilde - Hedebo

Referat fra turen til
Boserup Skov 11. maj

Naturlauget Roskilde Hedebo
Distrikt har den 11. maj været
på en vandretur til Boserup
skov, vest for Roskilde.

Der deltog ni gildebrødre fra
distriktet. Vi startede fra par-
keringspladsen ved Tvind Sko-
len, og gik langs med den
anlagte motions sti ned til den
smukke udsigt, ud over Kat-

tinge Vig, med øen ”Ringøen”, hvor der yngler svaner, måger, terner og
ænder. Der er en ferskvands sø midt på øen. Fra kysten kan du se over til
skoven på Bognæs.

Herefter gik vi til Boserup Gård, som er et traktørsted, hvor vi spiste
vores medbragte mad og indtog kaffen. Vi sluttede dagen på parke-
ringspladsen, efter nogle god oplevelser.

Arne Bjerager

(DGK)
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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde

Referat fra distriktsgildetinget 2016
Til Stede: DGM Margit Fohlmann, DGK Arne Bjerager, DGS Søren
Højgaard, DIS Ingeborg Olsen samt repræsenter fra 1. Gilde i Roskilde,
2. Gilde i Roskilde, 1. Gilde Taastrup, 2. Gilde i Taastrup, 1. Gilde i
Glostrup, 2. Gilde i Glostrup, Solrød-Greve Gildet, Vestvoldgildet,
Herlev Gildet.

Der deltog 24 gildebrødre i distriktsgildetinget.

Distriktsgildemesteren bød alle velkommen til distriktsgildetinget 2016,
herefter var der en præsentations runde.

Punkt 1 Valg af dirigent blev Bo Andersen og valg af referent blev
Arne Bjerager.

Punkt 2 Distriksgildemesteren aflagde en mundtlig beretning som et
supplement til den skriftlige beretning, der er udsendt.
Herunder blev det oplyst, at DGM havde deltaget i diverse
gildehaller og jubilæer. Distriktet har tilkendegivet, at Kirsten
Christensen bliver konstitueret som kansler, indtil næste
landsgildeting.

På landsgildekontoret er der ansat en ny halvdags sekretær
(Birgitte Holm).

Samtalespillet er nu uddelt til alle gilderne som ønskede det.

DGM takkede for den gode opbagning til vore gilde-
arrangementer.

Punkt 3 Distriktsgildeskatmesteren fremlagde regnskabet med et lille
underskud på 728,65 kr. regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger.

Punkt 4 Behandling af indkomne forslag, ingen
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Punkt 5 Distriktsgildeskatmesteren fremlagde budget for 2016 til 2017
til godkendelse med uændret kontingent. Budgettet blev
vedtaget.

Det blev vedtaget, at kontingentet til distriktet skulle
varsles til gilderne med en forhøjelse på 10,00 kr. pr. år.
Gælder fra år 2017, forslaget blev vedtaget med 10 for og
8 imod.

Begrundelsen for en forhøjelse af kontingentet, det er fordi vi
ønsker, at give det sammen tilskud til vores arrangementer,
det kan vi ikke med et faldende medlemstal i distriktet, derfor
må der være en lille kontingent forhøjelse på 10 kr. pr. år, det
er begrundelsen for det ændret kontingent.

PS. Det sidste kontingent forhøjelse var i 2013, med en
forhøjelse fra 50 til 70 kr.

Punkt 6 A. valg af DGM: Margit Fohlmann
B. valg af DGK:Arne Bjerager
C. valg af DSM:Søren Højgaard
D. valg af DIS : Ingeborg Olsen
E. valg af DUS: Bo Andersen

Punkt 7 A valg af suppl. DGM Mogens Tangaa-Andersen
B valg af suppl. DGK Dory Madsen
C valg af suppl. DGS Gunner Kjær

Punkt 8 Valg af revisor: Halfdan Nørgaard Mortensen
Valg af revisor: Tonny Madsen
Valg af revisor suppl.: Kurt Lykke Seneca
Valg af revisor suppl.: Knud Fløche

Punkt 9 a: Valg til Ridderudvalget: Margit Fohlmann,
Helge Nedergaard Andersen, Bo Andersen
b: Valg til Naturlauget: Inger Kjær, Gunner Kjær, Halfdan
Nørgaard Mortensen, Helge Nedergaard
c: Valg til Østgruppen: Jørgen Lauterbach

Punkt 10 Under eventuelt var følgende til debat:
Bjarne: Vestvoldgildet arrangerer et møde med ”Læger uden grænser”
datoen vil blive oplyst på et senere tidspunkt.

17



Margit: Efterlyste underskrifter på beretningerne, når de bliver
rundsendt. Der har været en forespørgsels fra landsgildekontoret, om vi
kunne tænke os en bod på Fællesdyrskuet i Roskilde for at synliggøre os.
Ledelsen vil komme med en udtalelse på et senere tidspunkt.

Helge: Når der bliver indsendt referater til gildebladene, ville det være
ønskeligt om de blev udført i A5 format.

På et senere tidspunkt, kan det komme på tale, om distriktet skal overtage
fredslys arrangementet, ledelsen vil tage stilling til det, når det bliver
aktuelt.

Tommy: Efter arrangementer i Glostrup, hvor vi fik præsenteret
samtalespillet, er der fremkommet et ønske om nogle arrangementer for
gildeledelser og udvalg, hvor vi kan mødes og dermed få et tættere
sammenhold

Der var en livlig debat omkring dette emne, men det sluttede med, at der
blev nedsat et udvalg, bestående af: Tommy Carlsen, Mogens Tangaa,
Margit Fohlmann, Bo Andersen. De vil fremkomme med et oplæg til
godkendelse i ledelsen.

Dory: Oplyste, at Tonny Madsen sidder i Friluftsrådet

Distriktsgildemesteren oplyste om de næste arrangementer:

Naturvandring i Boserup Skov den 11. maj kl. 11:00 til 14:00

Distriktsgildehal Hedeland den 13. juni kl. 18:00 med spisning og
foredragsholder er Christian Melchiorsen fra ”Middelgrundsfonden”.

Fellowshipday på Rødovregaard den 22. oktober kl. 12:00 til 16:00

Herefter afsluttede dirigenten distriktsgildetinget og gav ordet til
distriktsgildemesteren. Margit takkede dirigenten for hans gode måde, at
lede gildetinget i god ro og orden, ligeledes takke Margit ledelsen for et
godt samarbejde i det forløbende år.

Dato:   10.05.2016

Margit Fohlmann Arne Bjerager

ditriktsgildemester referent
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