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Grantræet

Langt ude i skoven stod et nydeligt, lille grantræ.
Alle, der kom forbi og så det lille træ, ville tro, at det
var et glad lille grantræ, men det var ikke tilfældet. I
virkeligheden var det et meget ulykkeligt, lille træ.
Det var ikke så meget på grund af global opvarmning
og syreregn og den slags, men man kan godt sige, at
det var miljøskadet. For træet var i virkeligheden et
uønsket træ, fordi far-træet i sin tid havde glemt at
bruge træbeskyttelse.

Mor-træet var flyttet, og det betød ikke, at mor-træet
ikke kunne lide far-træet længere: de var bare vokset
fra hinanden, og derfor boede mor-træet nu i en anden
skov med en splinterny fyr. Han havde en meget
større gren og et par kogler så store som rundetårn, og
som han aldrig kunne holde for sig selv. Han stod og
svajede med dem i tide og utide.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



Fortsat… Grantræet

Det lille træ havde svære vækstbetingelser. Da mor-træ flyttede, tog hun
rub og stub med sig, og far-træ fik et alkoholproblem. Tit fik han drukket
sig vissen i træsprit og kom hjem med en ordentlig kæp i øret, lugtede af
billig parfume og havde pollen i hele hovedet. Nej, det lille grantræ var
i sandhed ulykkeligt.

Efterhånden som det voksede op og blev ranglet, kom det i dårligt
selskab. Det begyndte at stamme og i planteskolen kom det i special-
klasse sammen med nogle værre rødder. Der tillagde sig den for et træ
den meget uheldige vane, at det begyndte at ryge. Og det var bare den
mindste af de trælaster, den tillagde sig. De to værste af rødderne, Lille
Birk og Aske, fik tilmed det lille grantræ ud i en kriminel løbebare som
skovhugger.

Samtidig skulle det lille grantræ kæmpe med en spirende seksualitet.
Pludselig skulle der ikke mere end en sagte, lun sommerbrise til, førend
det sitrede i koglerne. Sidste efterår – efter en voldsom storm – var han
blevet hel rød i barken, fordi han ikke kunne se skoven for ”bare træer”;
og den slags havde han ellers kun set i kulørte blade, - som lille Birk
havde liggende hjemme på kvisten.

Der var også problemer med det lille grantræs fætter – ja, det vil sige,
han var nu en granfætter fra en anden gren af familien – han var nylig
sprunget ud, og det lille grantræ blev meget interesseret i, hvordan det
dog måtte være. Men så gik far-træ fuldstændig i spåner og gav det lille
grantræ en ordentlig gang høvl. Hans søn skulle ikke være ”bøg”.
Heller ikke far-træet var længere den stolte nordmannsgran med store
barkede næver. Han var blevet kroget og knastet og noget tynd i toppen,
så nu havde han fået et skånejob på noget, der hed Junckers, hvor han
bare stod og ”vegeterede og sagde ”Gooori”, men der var ingen, der hørte
på ham – og det var da også noget af en træbehandling at give hæderlige
gamle graner - - - .

Det var efterhånden blevet tydeligt for enhver, at det lille grantræ havde
brug for at blive plantet om. Derfor kom social-skovvæsenet og fjernede
det lille grantræ og satte ham i plejefamilie. Det blev sat på den
allerfineste plads inde i familiens stue, og børnene kom og så på det med
store øjne og smilede til det. Men ak, den gode stemning blev ikke ved.
Pludselig begyndte plejefamilien højlydt at gøre nar af det lille grantræ
og hænge fjollede, kulørte papirsager på dets grene, danse rundt om det
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og synge smædesange om ”dets grønne top” og truede med først at vise
det og siden - gys - at spise det. Og de sang, at de ville blive ved lige til
påske !

Dagen efter var det lille grantræ ikke spændende længere. Det blev smidt
i rendestenen – ud i den kolde sne. Hvis ikke den lille pige med
svovlstikkerne har sat ild til det så - - - - ja, så er det nok blevet til flis på
genbrugsstationen.

Og moralen: Træerne vokser ikke ind i himlen, og æblet falder ikke så
langt fra stammen – alle gode gange træ.

GLÆDELIG JUL til alle      /Arne

Runde dage i december

Tirsdag d. 13. dec. fylder Karen 90 år

Mandag d. 12. dec. fylder Flemming
80 år.

Fredag d. 30. dec. bliver GildeMester
Bjarne 70 år.
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Kære alle
Tirsdag d. 13. december fylder jeg 90 år.

I den anledning vil det glæde mig meget, at se jer alle kl. 10
til formiddagskaffe m. tilbehør på "Espehus", Korsdalsvej 77,
2610 Rødovre.

Svar venligst om du kan komme. Senest den 1. december -
gerne gruppevis tilmelding.

Jeg glæder mig til at se så mange som muligt.

Mange hilsner
Karen
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NytårsGildeHal 2017
Lørdag d. 7. januar 2017

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 110 kr.

Bindende tilmelding senest 28. december
Tilmelding gruppevis til Jytte Ulstrup tel. 3647 4899
eller mail: jytteul@gmail.com

Jytte
Grupperne 1 og 4 inviterer

Lørdag d. 9. januar 2016
Forhal kl. 17.30

Gildehal kl. 18.00
Alle er meget velkomne
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FødselsdagsPris
Kære Alle, - Nu nærmer tiden sig, hvor grupperne skal indstille en
modtager af Fødselsdagsprisen 2017.

Som der står i vedtægterne for LADEN, skal jeg have gruppens
indstilling senest den 15. januar 2017.

Med venlig gildehilsen
Kurt Lundsteen Aktivitetslauget

Distriktsgildeledelsen ønsker alle en glædelig jul

samt et rigtigt godt nytår,

med håb om alt godt i det nye år for alle

samt for vor gildebevægelse.
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Novembermødet var en sangaften
1. Nov. havde vi i Vestvoldgildet besøg af trioen ”Renés Trio.”

De optrådte med ældre viser, som vi næsten alle kunne nynne og
småsynge med på. Der var også et par stykker, vi fik lov at synge højt
med på. Tak til Trioen for det dejlige blandede og velkendte repertoire.

Vi startede med at spise et par meget lækre sandwicher og i musikpausen
fik vi så kaffe og småkager. Det var en dejlig, hyggelig, musikalsk og
afstressende aften.  Jeg nød den til fulde. Dejligt selskab og god musik.
Tusind tak til Gruppe1. Bodil
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Fellowshipday d. 22. okt. 2016
Hvor 49 gb fra Roskilde-Hedebo Distrikt samledes på Rødovregaard for
at fejre Fellowshipday.

Efter en lækker buffet tog Katrine Grothe os med til Indien, hvor hun i
tre måneder havde boet på spejdercentret Sangam og arbejdet i en lokal
børnehave. En børnehave, som lå på en byggeplads, hvor forældrene
også arbejdede og boede. I en skurby.

Lidt af en udfordring, da kontakten med børnene var sprogligt svær.

Katrine er international commissioner for De
grønne Pigespejdere, og hun fortalte om kampag-
nen, som pigespejderne har på verdensplan:
”Stop the violence”, hvor man vil hjælpe piger,
der bliver udsat for vold, krænkelse, omskæring
og tvangsægteskaber,  til at få nogle redskaber til
at søge hjælp.

Projektet ”Free being me” skal gøre pigerne
stærkere ved at styrke deres selvtillid.

Katrine tilbragte yderligere fem mdr. på Sangam, men denne gang med
arbejde på centeret, som kan huse 90 personer, der kommer fra mange
forskellige lande.

I Indien har børnene pligt til at være spejdere i to år i skoletiden, i 5. og
6. klasse – vi ved ikke, om de fortsætter som spejder efter de to år.

Et meget interessant foredrag, som fik os til at rette blikket ud i verden.
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Dagen sluttede med gildehal med DGM Margit i højsædet. Margit lod
også tankerne flyve ud til alle de steder, som vi i dag på kort tid kan nå
rundt til.

Det er et privilegium vi har fået, og det burde bane vej for en større
forståelse for hinanden, men enighed er besværlig, så Fellowship på
verdensplan har trange kår.

Globaliseringen skulle medføre en bedre verden med større sammen-
hængskraft, men det har vist sig ikke at holde stik.

Hvor er vi mon på vej hen ???

Den norske LGM Inge Merli havde skrevet Fellowship budskabet, som
handlede om venskab, fællesskab, respekt og at samarbejde mellem
spejderarbejde og gildearbejde er tovejs.

Læs også: Et sabbat år med
udfordringer.

http://pigespejdernesfællesråd.dk/2016/0
4/21/et-sabbataar-med-udfordringer/

Esther  gm 2. Taastrup
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Gruppe 1 - GruppeMøde 8. nov. hos Bjarne

Vi mødtes hos Bjarne en frostkold aften. Dagen før var der faldet sne, så
vi startede med at synge ”Sneflokke kommer vrimlende”. Herefter
modtog Lilli tilmeldinger til kommende arrangementer og orienterede os
om sidste nyt, og Bjarne havde nyt fra gilderådsmødet. Herefter gik vi
over til at nyde bordets glæder inden aftenens emne ”Danske Byer”.
Bjarne havde valgt Skanderborg.

Skanderborg – borgen (fra 1100-
tallet) der gav navn til byen var
gennem århundreder en af Jyllands
betydeligste kongeborge.

Skanderborg var placeret på en lille
ø i vest siden af Skanderborg sø
ved et strategisk rigtigt knudepunkt
for færdsel i Østjylland.

Valdemar Sejr var konge i Danmark fra 1202-1241 og i 1205 giftede han
sig med en bøhmisk kongedatter, Dagmar. Hun blev en elsket dronning,
god mod de fattige. D. 24.maj 1212 opholdt kongen sig på Skanderborg
slot og dronningen lå syg i Ribe. Ifølge folkevisen sendes en liden
smådreng til Skanderborg for at tilkalde kong Valdemar.

Dronning Dagmars Dreng, der
også kaldtes Carl af Rise, red så
stærkt, at han nåede først frem til
at overbringe kongen budskabet
om dronningens sygdom, og han
red med kongen tilbage til Ribe.
Dronningen døde samme dag.

Mellem Slotskirken og Dyrehaven
er står der en skulptur af dreng og

hest i naturlig størrelse.

Under Frederik 2. blev middelalderborgen moderniseret og udvidet med
ny hovedfløj og slotskapel. Materialer til dette renæssanceslot kom fra
Øm kloster, som kongen lod nedrive. Den ældste del af Skanderborg er
vokset op som service-by til slottet.
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Nord for ’Kongebyen’ lå den gamle
landsby, Skanderup. Kirken med
løgkuppel fra 1100-tallet ligger der
stadig, men der er intet tilbage af
landsbyen.

Kongebyen og landsbyen er vokset
sammen til Skanderborg.

Under 2. verdenskrig etablerede det
tyske flyvevåben Luftwaffe et radar-
netværk med radar indstillinger,

der dækkede hele Danmark med det formål, at dæmme op for det britiske
flyvevåbens natangreb på Tyskland. Luftwaffes danske hovedkvarter
blev etableret i Skanderborg Dyrehave i 1944, og er i dag Vandrerhjem.

Skanderborg er i dag mest kendt for Danmarks smukkeste festival og
Sølund festivalen.

Vi sluttede af med at synge ’Nu flyver mørkets fugle ud. Tak for en
hyggelig aften.

Jytte W.

Frederik II, som opholdt sig meget på Skanderborg Slot, gav byen dens
første privilegier ved brev af 28. oktober 1583, hvori det hedder,

"…, for at Undersaatterne, som nu bo eller komme til at bo ved Sk. Slot,
desbedre maa nære og bjærge sig, samt Bønderne deromkring nærmere
maa kunne faa, hvad de behøve til deres Husholdning, tillades det dem,
som bo ved Slottet, eller som ville begive sig did og bo og bygge inden
for det Plankeværk, som nu er opsat, at bruge Køb og Salg og
Købmandshandel med Humle, Staal, Salt, Klæde og hvad andre Varer,
Bønderne kunne have behov; ligeledes skal det være Smede, Skomagere
og andre Haandværksfolk, som ere dygtige i deres Haandværk og ville
flytte did, tilladt at gøre dette; de, som vilde bygge, skulde bygge
Købstadbygning med gode Stalde, Logementer og Værelser, saa andre,
som det hændes at komme did, kunde have hos dem bekvem Tilflugt og
Underhold; endvidere forundes dem, som nu bo der eller ville bygge der,
Fritagelse for Skat og al anden kgl. Tynge og Besværing".
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Gruppe 2 - GruppeMøde 15. nov. hos Mogens

Vi mødte fuldtallig denne november aften, i denne tid er der allerede tegn
på at julen står for døren – om mere end en måned !

Mogens er en rigtig god kok, han fremtryllede den lækreste middag.
Bagefter blev der aftalt noget om Nytårsgildehallen, som vi står for.

Så var tiden kommet til vores emne ”Opfindere”, Mogens fortalte:
Alexander Graham Bell 1847-1922, blev født i Edinburgh, og mærkelig
nok var hans nære familie alle døve.

Allerede da Bell kun var 14 år,
gjorde han sin første opfindelse.
Han beskæftigede sig meget med
lyd, i 1870 kom han på den ide, at
når en telegraflinie kunne bære
elektriske signaler, kunne linjen
måske også bære lyde. Sammen
med Thomas Watson lykkedes det
i 1876 at opfinde mikrofonen, og
året efter var telefonen opfundet.

Bell fik i 1880 ideen til, at man kunne overføre
lyd trådløs, den menneskelige stemme kunne
bæres på bølgelængder af lys, hermed havde
man den første trådløse kommunikation. Han
udviklede sin viden med at konstruere foto-
fonen: den overførte lyden på en lysstråle.

Opfindelsen førte frem til, at man kunne opfin-
de radioen og senere fjernsynet. Bell arbejdede
med at lys kan bære lyd, og det førte frem til at
man kunne lave talefilm.

De to danske ingeniører Petersen og Poulsen opfandt i 1923 et optisk
system, hvor lyden fremkom på en separat lydfilm.

Og nu kom Mogens frem til at fortælle om sin far, Frode Hansen, som
var uddannet instrumentmager og ansat hos P. Brock & Co., et firma
der udviklede tekniske og optiske apparater til videnskabelig brug.
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Ca. 1924 tager Frode Hansen på valsen, han arbejder i Tyskland hos
Zeiss i Jena med optik og foto. Hjemvendt til Danmark får har ideen til
at lægge lydfilmen ved siden af billeddelen på selve filmstrimlen, et stort
fremskridt.

Her ses Mogens far Frode Hansen.

Frode Hansen, Mogens far, måtte
indkassere et stort nederlag ang. en
patentansøgning om dette. Gennem
en retssag gennem flere år, gav
man den anden part, et stort firma,
retten til at producere antennen,
som de hævdede at Frode Hansen
havde bragt på markedet før patent
ansøgningen.

Siden lavede Frode mange små opfindelser, en miniradio, et styrepult til
elektriske tog, en håndfræser til læger, som så præcist kunne styres til
øjenoperationer på nethinden, med meget mere.

- Det gav ingen pengeafkast, og min mor måtte tjene til mad og husleje,
fortæller Mogens.

Reff. Arne

En særlig hilsen fra Mogens, der har taget nedenstående billede i sin have
her i efteråret på en smuk dag, hvor efterårsfarverne var mere end flotte.

Efteråret og dets mange farver samt
minder fra spejdertiden, med ture i
naturen, hvor det ofte stod på et barsk
udeliv med lave temperaturer og
blæst. Kom i hu, dette vers:

Nu haster skyerne forbi
og modne æbler falder
i oktobers mørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

xx
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Gruppe 4 - GruppeMøde 8. nov. hos Tove & Flemming
Vi blev mødt med en lidt speciel frokost, som var rigtig god. Derefter
sang vi ”at lære er at ville”. Derefter berettede Bodil hvad der var sket
siden sidst. Tilmeldinger til diverse arrangementer, bl.a. juleturen som vi
står for. Og så er der vores egen jul, som er d. 6. dec. kl 13. hos ig.

Dagens emne havde Birthe Sander, som fortalte om Golda Meir.

Golda Meïr (1898-1978) var en af statens
Israels grundlæggere i 1948 og blev senere
premierminister 1969-1974. Hun var den
første kvindelige premierminister i Israel og
den tredje i hele verden.

Golda blev født i Kijev i Rusland (det nuvæ-
rende Ukraine) i 1898. På grund af stor
fattigdom flyttede familien i 1906 til, Wis-
consin, USA, hvor hun senere tog en lærer-
uddannelse og i en periode arbejdede som
folkeskolelærer.

Hendes barndomserindringer om de russiske pogromer (jødefor-
følgelser) påvirkede hende således, at hun blev zionist og socialist.

Golda Meïr flyttede i 1921 sammen med sin mand til Israel. Hun blev
involveret i politiske og sociale aktiviteter og flyttede i 1924 til Tel Aviv.
Her fik hun en stilling i en fagforening og havde efterfølgende forskellige
lederposter, blev i 1928 hovedsekretær i kvindernes fagforening rejste
meget i udlandet 1929-1930, og mellem 1932 og 1934 var hun udsending
i USA, hvor hun arbejdede for den jødisk-amerikanske kvindeorganisa-
tion Pionerkvinder.

I 1940'erne var Golda Meir en af hovedpersonerne i de meget vanskelige
forhandlinger med det engelske mandatstyre. På dette tidspunkt var
mange af de jødiske ledere i engelsk fængsel. Fra 1946 til Israels
oprettelse i maj 1948 var hun leder af den politiske afdeling i Jewish
Agency, der havde direkte kontakter til det engelske mandatstyre. Golda
Golda Meïr var en af de 24, der underskrev Israels uafhængigheds-
erklæring – og den ene af to kvinder.
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I juni 1948 blev Golda Meïr medlem af den provisoriske regering under
David Ben-Gurions ledelse, hvor hun blev udnævnt som Israels ambas-
sadør i Sovjetunionen, hvilket hun var frem til april 1949. I 1949 blev
hun valgt ind i Knesset. Hun var arbejdsminister fra 1949 til 1956 og
igangsatte et stort bolig- og vejbyggeri. Senere blev hun udenrigsminister
(1956-1966), hvor hun var arkitekten bag Israels hjælp til en række
afrikanske lande i deres ønske om selvstændighed, hun forbedrede
relationerne mellem Israel og USA samt skabte en række bilaterale
aftaler med lande i Latinamerika. Hun blev en internationalt kendt person
i denne periode.

Mellem 1966 og 1968 var Golda Meïr generalsekretær i Mapai, og da
Mapai i 1968 blev en del af det nydannede Arbejderparti, fortsatte hun
som generalsekretær i det nye parti.

Da Levi Eshkol døde i februar 1969, blev den 71-årige Golda Meïr
Israels fjerde premierminister (regeringschef) og den tredje kvindelige
premierminister i verden.

Få dage efter München-massakren i 1972, hvor den palæstinensiske
terrororganisation Sorte September – som blev antaget for at være et
dække for Yasser Arafats Fatah-bevægelse – tog gidsler blandt de
israelske deltager ved De Olympiske Lege og dræbte 11 af dem, tog
Golda Meïr sammen med den militære ledelse den hemmelige beslutning
at opspore og dræbe alle de involverede, hvor de end måtte gemme sig.
Denne israelske mission blev senere kendt som Operation Guds Vrede.

Hendes største udfordring i denne periode var Yom Kippur-krigen i
oktober 1973, hvor bl.a. Egypten og Syrien angreb Israel. Efterfølgende
blev hendes regering udsat for kritik for manglende lederskab og
strategiske fejlbedømmelser i dens håndtering af krigen, og Golda Meïr
valgte 11. april 1974 at træde tilbage som premierminister. Hun forlod
Knesset i juni 1974.

Golda Meir døde, i en alder af 80 år, den 8. december 1978 af kræft i
Jerusalem.

TAK til Birthe. Herefter sang vi ”Stille hjerte sol går ned”. Stor tak til
Tove og Flemming for en dejlig eftermiddag.

Margit
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Gruppe 5 - GruppeMøde 15. nov. hos Kurt & Ulla

Vi mødtes fuldtalligt hos Kurt og Ulla kl. 18, hvor Ulla serverede en
fantastisk middag og dessert. Så lækkert.

Vi havde meget at tale om, så snakken gik lystigt. Kurt gennemgik referat
fra gilderådsmødet, der var nok at tage stilling til. Vi fik talt om Juleturen
og Tur i Naturen, som vores gruppe står for. Tiden løb hurtigt.

Vi var nu nået til aftenens oplæg v. Lone.  KONGELUNDSFORTET.

Det ligger på spidsen af Amager og blev bygget i 1914-16 under
1.verdenskrig. Fortet skulle sammen med bl.a. Dragørfort forhindre
fjendtlige skibe i at trænge ind til København. Der blev bygget en lang
række midlertidige feltbefæstningsanlæg langs Amagers sydkyst, de
skulle imødegå et angreb mod København fra syd. I Kongelunden
opførtes to skanser og to batterier.

Soldaterlejre. Under 1. verdenskrig var Danmark neutralt, men alligevel
blev op mod 60.000 værnepligtige indkaldt til den såkaldte sikrings-
styrke. En del af styrken lå på det sydlige Amager. Fra 1916 opførtes
barak- og teltlejre og en af dem Skovlejren lå lidt syd for Kongelunden.
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Militæret på Fælleden.
Militærvej var under 1.
verdenskrig hærens adgangs-
vej til soldaterlejren og
befæstningsanlæggene i sko-
ven. I dag fortæller vejen
historien om, hvordan det
sydvestlige Amager i næsten
hundrede år har været en
vigtig del af hovedstadens
forsvar.

Luftværnsbatteri. Efter 2. verdenskrig blev forsvaret af København
styrket, bl.a. med anlæggelse af en række luftværnsbatterier. Konge-
lundsfortet blev ombygget til en radarstation, der skulle styre et af disse
batterier, der bl.a. lå på det inddæmmede område ved Kalvebod Fælled.
Bag fortet blev opført et nær-forsvarsbatteri på en kunstig høj. Det var
bevæbnet med 40 mm kanoner og højen kaldes i dag for 40 mm højen.
Fortet blev taget i brug i 1959 som et luft-forsvarsanlæg og der skete en
del ombygninger. Fortet blev nedlagt den 1. juli 1982 og Dragør
kommune overtog det i 1996. I dag er den oprindelige kasematbygning
bevaret, ligesom fundamentet til de oprindelige haubitser også kan ses.
Oven på bygningen findes stadig en kikkertstation.

Hestefælleden. I starten af 1800 tallet var der på hele det sydvestlige
Amager fælles græsning for kreaturerne fra Store Magleby. Konge-
lunden blev anlagt i 1818 for at kunne forsyne det skovløse Amager med
brænde, men også for at kongen kunne gå på jagt efter bl.a. fasaner, der
blev sat ud i skoven. Efterhånden blev Kongelunden et udflugtsmål for
københavnerne.

Aftenen sluttede med en stor tak til Kurt og Ulla for en dejlig aften og
med et på gensyn hos Lone til julemøde den 13. 12. kl. 18. HUSK en lille
pakke.

Referent   Birthe

http://www.befaestningen.dk/besog/kongelundsfort
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Gruppe 6 - GruppeMøde 7. nov. hos Mette Lade

Vi mødtes hjemme hos Mette for første gang. Mette havde dækket et
righoldigt bord til os i stue 2. Vi fik hilst på køleskabets beboere. Efter
fortæring og nogle praktiske ting gik vi til stue 1, og satte os foran det
store fjernsyn, som Mette brugte til illustrationer for aftenens emne.

Mette har tidligere været på de Vestindiske øer og havde valgt at fortælle
herom og i særdeleshed Peter von Scholten.

Peter von Scholten , søn af en tidligere guvernør på St.
Thomas og som ved kongens gunst havde beklædt
stillingen som Vejermester og toldermester på St.
Thomas blev i 1827 unævnt til generalkonsul for alle
tre øer og flyttede til St. Croix.
Peter von Scholten har nok fra første færd besluttet at
forbedre slavernes kår, han arbejdede sammen med den
religiøse Herrenhut orden på øerne om en skolegang for
slavebørnene og tog sig en farvet, men rig elskerinde
ved navn Anne Hedegaard, med hvem han levede sit liv
på St. Croix.

Til stor fortrydelse for plantage ejerne udnævnte han en sort til officer i militsen
og inviterede farvede med til festerne, der blev afholdt i guvernørboligen i
Christianssted på St. Croix. De sorte elskede ham og de hvide kan man vel sige
hadede ham.

Guvernementshuset ligger i Kongens Gade på St. Croix

Følg linket og se meget mere om et stykke Danmarks historie
http://www.jmarcussen.dk/historie/hart/rejser/vesti/vestiguidesc.html
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Kære Alle Stor tak for den rigtig gode oplevelse jeg fik på min
85-års fødselsdag. Også stor tak for mange ”liflige væsker på flasker”
samt de pæne ord der blev sagt.

Det blev en dejlig dag, som jeg vil mindes Mogens
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Tirs. 11. okt. OktoberGildehal
Søn. 04. dec. Julemøde/Kirketur
Tirs. 06. Dec. Fredslys

Lør. 07. Jan. NytÅrsGildeHal
Lør. 04. feb. Forårsfest
Tirs. 07. marts GildeTing
Lør. 18. marts I-dag
Fre. 21. april Sct. GeorgsGildeHal (var oprindelig lørdag d. 22. april)
Søn. 07. maj Ulveløb i Brøndbyskoven
Fre. 12. maj Loppemarked i RødovreCentrum

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 Jan.-nummeret af Voldstafetten

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

Lederen i Jan.-nummeret skrives venligst af gruppe 3

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 Dec.
Nr. 12 2016

Grantræet

Langt ude i skoven stod et nydeligt, lille grantræ.
Alle, der kom forbi og så det lille træ, ville tro, at det
var et glad lille grantræ, men det var ikke tilfældet. I
virkeligheden var det et meget ulykkeligt, lille træ.
Det var ikke så meget på grund af global opvarmning
og syreregn og den slags, men man kan godt sige, at
det var miljøskadet. For træet var i virkeligheden et
uønsket træ, fordi far-træet i sin tid havde glemt at
bruge træbeskyttelse.

Mor-træet var flyttet, og det betød ikke, at mor-træet
ikke kunne lide far-træet længere: de var bare vokset
fra hinanden, og derfor boede mor-træet nu i en anden
skov med en splinterny fyr. Han havde en meget
større gren og et par kogler så store som rundetårn, og
som han aldrig kunne holde for sig selv. Han stod og
svajede med dem i tide og utide.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET
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