
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
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
Man. 12. juni FriluftsGildeHal

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

Lederen i Feb.-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

55. årgang Jan.
Nr. 1 2017

Nytår 2017
Ja, nu har klokkerne ringet det nye år ind, jeg håber I
alle oplevede et godt nytår. Lad os regne med at
2017 vil blive alletiders år for os alle.
Nu er dagene jo allerede begyndt at blive længere.
Lad os glæde os over, at lyset er ved at komme
tilbage, når først vi når slutningen af denne måned,
rammer vi jo midvinter, og så varer det ikke så
længe før forårstegnene begynder at vise sig.
Jeg synes vinteren bliver lidt længere fra år til år,
men det er nok ikke rigtigt.
Lad os glæde os over, at lyset er ved at vende til-
bage, og lad os begynde at spejde efter de første
forårstegn. Det lysner forude. Lad os glæde os over
det nye år.

Rigtigt godt nytår til jer alle
Bodil

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET



De takker for Runde dage i december

Tirsdag d. 13. dec. blev Karen 90 år.
Kære alle. Mange tak fordi I tænkte på mig på min
fødselsdag med blomster, flasker og søde ord. Det blev
en dejlig dag, som jeg vil tænke på længe.

Godt nyt år fra Karen

Mandag d. 12. dec. blev Flemming
80 år.
Tak til alle for den store opmærksomhed på
Flemmings fødselsdag. Han nød at være dagens
midtpunkt.
Tak for mange dejlige kort, flasker og chokolade.
Mange herlige hilsener Flemming og Tove.

Fredag d. 30. dec. blev
GildeMester Bjarne 70 år.
Bjarne siger mange tak for alle hilsener, besøg og
gaver. Selvom det ikke var en meget rund fødselsdag,
så var det alligevel en godt på vej.
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Husk Gildeskat – Undgå RykkerGebyr
Med januar udgaven af Voldstafetten er indbetalingskort for gildeskat 1.
halvår vedlagt med betaling senest d. 20. januar.
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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Roskilde Hedebo
Distriktsgilde
Indbydelse til:

Distriktsgildehal med foredrag
Mandag den 27. februar 2017 i ” Rødovregaard”

Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Vandrehal kl. 18:45  med Gildehal kl. 19:00
Efter gildehallen foredrag af: Jytte Abildstrøm kl. 20:00

Abildstrøm har i starten af sin karriere spillet med i mange revyer,

bl.a. Cirkusrevyen. Sidenhen lavede hun børneteater, specielt

dukketeater. Jytte Abildstrøm har været teaterdirektør for Riddersalen

Efter foredraget vil der blive serveret en let anretning og kaffe.
Prisen for dette arrangement er: 65,00 kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 15. februar 2017
Bindende tilmelding.
Nils Krogh tlf. 22 75 14 35    eller mail:   krogh@musling.dk

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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”Hvorfor valgte jeg
livsbekræftende teater

for børn og voksne”



Gruppe 1 - GruppeJuleMøde 7. dec. hos Sine
Alle mødte glade og veloplagte til julefrokosten hos Sine. Vi mødtes for
en gangs skyld kl. 13, da det nu var til frokost, i stedet for kl. 19, som vi
plejer. Sine havde dækket et fint julebord og pyntet huset med nisser,
dekorationer og anden julepynt. Hun har utrolig mange fine gamle nisser.
Alle havde medbragt et bidrag til spisningen, gode lækre ting, men vi
manglede Niels` gode karrysild, som gruppe 4 måske nu får glæde af. Da
vi havde anbragt os, sang vi ” Der er noget i luften…..”  og fattede så
kniv og gaffel.  Da alle var fyldt op til randen, fik vi serveret kaffen i den
bløde afdeling. Så var tiden til et par julesange og det blev ”Et barn er
født i Bethlehem….” og ” Oh, du dejlige grønne træ….”. Så fik vi besked
på at være stille og lytte, da Sine læste ”Peters Jul”. Det var rigtig
hyggeligt, da det er sjældent, vi som voksne får læst højt.
Derefter var der uddeling af pakker, igen var Sine på banen, og i år tror
jeg alle var glade, da det var fine ting, der gemte sig i julepapiret.
Vi sluttede med ” Dejlig er jorden….” og takkede Sine for en rigtig
dejlig, hyggelig julefest.

Inge

5



Gruppe 2 - JuleGruppeMøde 3. dec. hos Else & Arne
Vi startede kl. 13, men vi blev ikke fuldtallig. Jytte var desværre
forhindret i at komme. - Det forhindrede os ikke i at gå til bordets glæder,
og ingen kom derfra sultne eller tørstige.
Den gode stemning fortsatte ved vores leg omkring det runde bord med
pakkelegen.
Efter tur rafler deltagerne. Hvis man slår en 6’er, må man tage en pakke
og lægge på bordet foran sig. Dette gøres indtil alle pakker er fordelt.
Derefter går spillet i gang. Alle rafler efter tur – og hver gang, man får
en 6’er, må man stjæle en pakke fra en anden deltager. Når uret ringer,
må man pakke sine pakker op.
Vi havde endnu en leg. Udstyret med nissehue, vanter og kniv og gaffel
skulle vi pakke en pakke op. Vi måtte blive ved, indtil en af deltagerne
slog en 6’er. Så måtte man aflevere det hele til den person. Det skal lige
siges at pakken var udstyret med mange lag papir og gavebånd.
Det gav megen morskab, og tiden gik så godt, at gadelygterne for længst
var tændt, før selskabet brød op. Arne
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Gruppe 4 - JuleFrokostMøde 6 dec. hos Margit
Birthe var desværre syg. Sisseli var med, det var rigtigt hyggeligt. Kl. 13
var al maden sat frem, og det var overvældende. Tre slags sild, rejesalat,
ribbensteg, æg og tomat, senere diverse oste, og Bodil havde en
overraskelse, det var en skøn frugtsalat.
Ind imellem sang vi julens sange. Godt mætte skulle vi spille terningespil
om julegaverne - alle fik en pakke. Så blev det tid til kaffe, småkager og
juleguf. Det var en dejlig eftermiddag med megen snak bordet rundt.
Det var Margit, der lage hus til, mange tak for det.
Vi siger tak til Margit for en hyggelig eftermiddag og vi mødes næste
gang hos Nils d. 10. januar 2017 kl. 13.00

Alle os i gruppe 4. Ønsker alle en god jul samt et fredeligt nytår.
Tove
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Gruppe 5 - GruppeJuleMøde 13. dec. hos Lone
Vi mødtes hos Lone til årets sidste gruppemøde. Vi manglede Jytte, som
havde fået lungebetændelse. Lone havde lavet Julefrokost med diverse
retter, øl og snaps, og vi spiste, medens vi fik snakket en del.
Efter vi havde spist, sang vi ”der er noget i luften”. Så skulle vi i gang
med aftenens program. Jørgen gennemgik kommende fødselsdage i
Gildet. Jørgen sørger for at sende kort til fødselaren, er der åbent hus,
finder vi en gave.
Vi fik indbetalt til Gruppekassen.
Derefter diskuterede eventuelle mål for Tur I Naturen, som vi skal
arrangere, vi blev enige om nogle forslag, og hvem, der skulle undersøge
mulighederne nærmere, det skal jo helst være et sted, hvor det er muligt,
at kunne spise vores medbragte madpakker.
Grethe havde været til Spejderlaugsmøde, og gav os et referat herfra,
blandt andet at vi ville benytte Knudens hytte som base i 2017.
Vi gik så over til at tale om, hvem der skulle have Fødselsdagsprisen. Vi
skal jo give den til en forening eller et godt formål, som kan anvende
prisen til et projekt.
Næste møde er hos Jørgen den 10. januar.
Denne aften var der intet emne, så vi gik i gang med at spille om de
pakker, vi hver især havde medbragt. Det viste sig, at nogle var bedre til
at slå seksere end andre, men til sidst var alle pakker taget, og de, der
havde mere end en pakke, måtte aflevere til dem, der ikke havde fået
nogle. Således endte spillet i fryd og gammen.
Vi sang ”Dejlig er Jorden”, inden vi tog afsked efter en hyggelig aften
hos Lone.

Ulla

Englene sang den
først for markens hyrder,

skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
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Gruppe 6 - JuleGruppeFrokost 5. dec. hos Leo
Alle var mødt op, og vi brugte flere timer på at nyde den herlige
julemeny: Diverse sild, rejer, æbleflæsk, leverpostej, frikadeller, og
diverse oste. Hertil nød vi øl, vand og snapse. Der blev også plads til lidt
julesang før vi fik kaffe og kage.
Vi fik spillet den obligatoriske pakkeleg. Først lægges alle pakker på
bordet. Den der så slår en 6’er må tage en pakke, på et tidspunkt havde
Leo fire pakker. Når der ikke er flere ledige pakket startes et stopur af
måske 10. minutters varighed. Den der nu får 6’ere må hugge en pakke
fra en anden. Vi satte tempoet op ved at vi nu brugte to bægre, så der
skete noget hele tiden, når pakkerne flyvende skiftede ejermand. Da
stopuret ringede, var det slut. Men alle skulle være glade, så dem der
havde mere end en pakke, gav de overskydende væk, så alle fik pakke.
Snakken gik, tiden gik, og vi sluttede med at se en video af Irmelin og
Leo på dansegulvet med deres svingende Jitterbug fra afdansningsballet
ved deres 25 års jubilæum. Tak til Irmelin og Leo for en hyggelig
eftermiddag - og en rigtig glædelig jul til alle.

Vibeke
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Kirketur til Glostrup Kirke
Vi mødtes ved Glostrup kirke til gudstjeneste med præsten Andreas
Thom. Der var også to barnedåb, og 16 oplysninger, så det tog sin tid.

Efter gudstjenesten kom kirketjener Carsten Høyer og fortalte om kirken.
Det var meget spændene, han fortalte virkeligt godt, vi fik både historie
om talerstolen, og om snedkeren der havde lavet den. Snedkeren var
rigtig længe om at afslutte arbejdet. Det siges at han var dømt til døden
for noget berigelses kriminalitet, så han ville jo gerne leve så længe som
muligt (men Høyer mente dog, at det var en røverhistorie).

Så fik vi fortalt om døbefonten, som var meget gammel. Den gang
dyppede man børnene helt ned i vandet, og det blev kun skiftet en gang
om året, så der var mange børn, der blev syge og døde. Senere lagde man
et fad over det dybe hul i døbefonten, så der ikke var så meget vand i, og
så blev vandet skiftet til hver dåb.

Derefter gik turen til Rødovregård til vores hyggelige sammenkomst,
med medbragt mad en lille en, samt kaffe og dejlige småkager.

Midt i det hele kom julemanden og delte gaver ud, men hvor var Bjarne?
Vi fik heldigvis julemanden til at lægge en julegave til ham, senere fandt
vi Bjarne ude i køkkenet.

Vi sang også nogle af julens sange fra et fint sanghæfte, og beundrede
vores gaver, og så var det slut på en dejlig dag.

Med jule hilsen Vibeke Heding
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Gå i Meta gildebror
De første fire minutter bestemmer resultatet af et møde!
Sådan forklarede den fra gildet i Helsingør indforskrevne og hos os
nylige ridder Birgit Kristensen i indledningen af hendes spændende
minikursus for os forsamlede medlemmer af Distriktets gildeledelser ved
en samling i Glostrups Menighedshus 14. november.
Birgit´s foredrag handlede om konflikthåndtering, som alle kan lære.
Der findes den ”lineær tænkning”. Det er dér, hvor man synes, at den
eller de andre sørme bare skal tænke anderledes, og det fører jo som regel
ikke til noget godt resultat.
Så anvend hellere den ”cirkulære tænkning”, hvortil der findes en model:
Man går i ”Meta”
Problemet, der skal løses, lægger man et øjeblik fra sig, gemmer det i en
imaginær krukke eller skuffe, trækker vejret dybt og får lidt tid til at
tænke sig om, inden man så handler. Man ved, nu er det et ansvar, man
selv må håndtere.
Hvad skal der holdes fast i, hvad ønsker du selv, der skal forandres?
Tænk også over, hvad modparten egentlig ønsker? Og - få konflikten
eller kritikken afsluttet, så alle kan leve videre.
Gode råd: Find måske en neutral konfliktmægler, mød hinanden på et
neutralt sted, hvad handler det hele dybest set om? Lad parterne selv stille
løsningsforslag, vær 100 pct. neutral som mægler.
En konflikt kan være ”åben”, når partnerne blot er uenige; men ”lukket”,
når den ene part bare går sin vej!
Birgit have mange gode forslag; men kræver vist en del øvelse at kunne
mestre. Tak til Birgit for en tænksom og fin aften.

Mogens
Har du lyst til vide mere om ”Meta” så læs her:
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Brug-
metakommunikation-til-paaskefrokosten
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