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Nuet og Nærværet 

Alt hvad vi gør, sker i nuet. Når vi går, går vi i nuet, når vi 

erindrer, erindrer vi i nuet og når vi planlægger, planlægger vi 

i nuet. Nuet er det eneste, der eksisterer. 

Fortiden eksisterer ikke. Det er ikke muligt at handle i den, det 

er ikke muligt at ændre den. Man kan kun ændre sin forståelse 

af den, og det gør man jo i nuet. 

Tilsvarende findes fremtiden ikke. Den er en fremskrivning af 

nuet, hvor man forsøger at forestille sig konsekvenserne af en 

række forhold, som de ser ud lige nu. 

Nærvær er at være til stede i nuet. Og nuet er det, der er.  

Nærvær er altså at være til stede i det, der er. 

Vi mennesker ejer evnen til at tænke alternativt til det, der er. 

Og det er det, der gør os fraværende. 

Kilde: Bogen ”Nærvær”   Else 

(fortsætter) 

 
   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET 



 

 

 

Kære Alle 

Mange TAK for opmærksomheder ved min fødselsdag.  

   Kærlig hilsen  

   Jytte 

 

               
 

I den kommende sommertid er der følgende fødselsdage  

og et jubilæum 

  5. juni - Fylder Inger Andersen 75 år  

  9. aug. - Fylder Vibeke Heding 75 år. 

14. aug. - Fylder Anni Eriksen 80 år 

27. aug. - Har Mogens Jeberg 25 års jubilæum. 

 

               
 

Lederen fortsat: 

En øvelse fra bogen ”Nærvær”:   Stop bekymringerne 

Når du opdager, at dine tanker er blevet fanget i en bekymret spiral, og 

du er i gang med at forestille dig scenarier for, hvordan det ene og det 

andet kan gå galt, så stop tankerne med det samme. Det kan kræve lidt 

tilvænning, men det er ikke svært. Så snart du tager dig selv i at være 

bekymret, så tænk på noget andet. Lad være med at nære de negative 
tanker, giv slip på dem. 

Det pudsige, ved den slags problemer man bekymrer sig om, er, at de 

kun er problemer, så længe de ikke er en del af nuet.  

Det øjeblik, hvor de bliver virkelige, altså er en del af nuet, skifter de 

karakter og bliver blot opgaver, som skal løses.                          Else 
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Kære Gildebrødre 

En hjertelig tak til jer, fordi I deltog, sendte hilsner eller på anden måde 

var nærværende ved Bentes begravelse den 4. Maj 2017.  

Det var alt sammen med til at give Bente en værdig begravelse. 

Også en tak for den støtte, hjælp og forståelse I har udvist og givet Bente. 

Tak – Preben 
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Husk Gildeskat – Undgå RykkerGebyr 

Med januar udgaven af Voldstafetten er indbetalingskort for gildeskat  

2. halvår vedlagt med betaling senest d. 1. 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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   Roskilde Hedebo   
   Friluftsgildehal    

 

Mandag den 12. juni 2017 i ” Naturhytten i Hedeland” 

 Herredsfogedsvej 25, 4000 Roskilde (kraks kort 163) 

Først vil der være fællesspisning kl. 18:00, der serveres 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 har vi fået skuespiller Jan Hertz til at holde et foredrag. 

 Han har en udstråling af en speciel, moden personlighed –  

følsomhed kombineret med en djævelsk ”splint” i øjet, 

http://www.janhertz.dk/ 

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

Gilde- og gruppevis tilmelding senest den 1. juni 2017 til 

Mogens Tangaa-Andersen 

Tlf. 44 97 32 96  eller  61 60 32 96 

mail: mogens.t-a@mail.dk 

m.v.h. Distriktsgildeledelsen  
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Gildets fødselsdag 

 

Tirsdag d. 5. sept. - kl. 19.00 til 21.30 

 

Vestvoldgildet bliver 54 år, og vi vil gerne indbyde jer til 

fødselsdagsfest. Vi mødes på Rødovregård 5. sept. kl.19.00. 

Vi vil, som vanligt uddele vores fødselsdags pris, samt gaver til 

spejderne og donationer til humanitære formål. 

Festlauget vil sørge for et veldækket bord og noget at spise og 

drikke. 

Pris: 40 kr. 

Tilmelding:  Gruppevis senest 27. august til Ulla: 23 63 72 31 

På festlaugets vegne. Ulla 
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LoppeMarkedet – 7. maj i RC 
Endnu et loppemarked er godt overstået. 

Fem gildebrødre samt en frivillig mødtes den 11. maj klokken 15 på 

Hermosagård for at hente loppegrej, borde med mere til vores eget stade. 

Den 11. om aftenen mødtes 16 gildebrødre op for at måle Rødovre 

Centrum op efter de udleverede tegninger. Vi har opdelt Centret i 7 

områder. 

Klokken 7, den 12 maj var de første gildebrødre, iført gule veste og 

navneskilt, i Centret for at sørge for, at vore stadeholdere kom godt på 

plads. 

Der er 260 loppestader i alt, heraf er 6 gratis. 

Rødovre Centrum havde i år reklameret for loppemarkedet med helsides 

annoncer i flere lokalaviser og på deres hjemmeside. Meget flot 

Vi havde igen i år fornøjelse af, at de Gode Mænd gik rundt i Centret og 

spillede, det giver altid en god stemning. 

Jeg har fået oplyst, at der var ca. 20.000 besøgende i Rødovre Centrum i 

forbindelse med loppemarkedet. 

Regnskabet er endnu ikke gjort endeligt op, da jeg mangler nogle 

bankoplysninger, men jeg forventer et overskud på 70.000 kr. 

Tak til alle som var med til at gennemføre vores loppemarked. 

Kurt  

 

Med de sædvanlige forenede kræfter blev det igen et vellykket 

loppemarked. Slutresultatet for salget fra Eget Stade blev 7.567 kr.  
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Der handles og der handles. Hvad koster den der ? 
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To lopper. Får vi en lille pause? 

 

De glade spillemænd på vandring rund i Centeret. 
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Damernes Magasin. Eller informationsboden:  
Hvad skal der være. Hvad med et jubilæum. Nå, det har du haft. 

Hvad med en rund fødselsdag. Nå det har du også haft.  
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Sct. Georg på et stykke tyndt træ 
 

 

Størrelse ca. 17 x 17 cm. 

På min tur rundt på loppemarkedet i RC så jeg dette billede af Sct. Georg. 

Jeg tog det straks op i hånden og så nærmere på det. Det er jo Sct. G. på 

et stykke tyndt træ. Tænkte, at den nok var billig. 

Jeg kiggede på damen og spurgte om hun ville sælge den for en tier. Hun 

svarede, at hun ikke kunne høre, hvad jeg sagde. Nu er jeg tunghør, hvad 

dette angår. Så jeg sagde en tier – måske sagde jeg tyve, men ikke mere. 

NEJ, damen ville sælge den for 300 kr. Jeg spurgte om, hvorfor den 

skulle være så dyr. Hendes mand havde den et eller andet sted fra og 

havde sagt, at det var noget særligt. Der var også et stempel eller lign. på 

bagsiden. Så meget ville jeg ikke give. Spurgte om jeg måtte fotografere 

den, det måtte jeg gerne. 

Er der nogen der købte den ???   Leo 
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Ulveløbet – 7. maj,  første søndag i maj 
 

     
 

 

12 



 

 

   

 

Det blev et vellykket ulveløb med stor tilslutning af børn. 17 hold var 

der. Derfor gentager vi næste år med Bodil som SpejderLaugsFormand. 

Vi siger velkommen til Bodil og mange tak til Jens for gode gennemførte 

UlveLøb. 
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Robinson Kruse har opbevaret sine spiselige frugter oppe i et træ, så 

dyrene ikke kan nå dem. Alle skal kravle op af rebstigen for at se, hvad 

der er opbevaret i træet. Derefter skal de lære at binde et knob, som 

bruges til at lave en rebstige. 
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Gildets skovtur – 16. maj 
Efter at have ringet til fire gildebrødre m.h.t. referat besluttede jeg så selv 

at skrive referatet. Jeg havde aftalt med Ulla/Kurt at mødes og køre turen 

op til Hillerød, så vi kendte vejen. Havde lige været til tandlæge, hvor 

jeg brugte Dankort, og da vi havde gennemkørt vores rute, og besigtiget 

haven, fik vi kaffe og kage i den lille cafe - og av her opdagede jeg, at 

jeg havde tabt mit dankort, pyha kom hjem og fik spærret kortet.  

Nå vejret var skønt turen fin, kaffe/kage god, så alt var jo OK. Et par 

dage efter fik Kurt/Ulla besked fra den lille cafe, at den havde måtte 

lukke, av nu var vi lidt på den, men der blev fundet et andet, men lidt 

dyre sted, hurra. 

Ja og her var vi så tirsdag d. 16 maj klokken 13 ved Viften. Desværre var 

der et par, som var blevet syge, så vi endte med at være 19 gildebrødre.  

Vejret var gråvejr, men tørt.  

Vi kørte ad Mørkhøjvej forbi den gamle TV-by og Gyngemosen ud til 

Nybrovej ad den over Frederiksdal, hvor vi kom forbi bl.a. Bagsværd sø, 

Sofienholm, gennem Virum, og ud til Kongevejen og så nordpå til 

Hillerød, og Frederiksborg slotshave. Ak - desværre ingen sol selv om 

jeg flere gange har sendt SMS til vejrguderne. Nå, men Ulla og Kurt 

havde taget lidt spansk drikkelse med og spanske kartofler, nå det var 

vist franske.  
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Derefter gik vi en dejlig tur i haven, og man kunne selv bestemme, hvor 

langt og hvor man ville, vi mødtes blot oppe ved bussen igen, ja en skøn 

tur, derfra kørte vi så til Blovstrød kro, hvor Kurt havde bestilt kaffe/the 

og dejlig æblekage med is, og tænk, medens vi sad og hyggede os, 

begyndte det at regne - godt beregnet. Vi tog så bussen hjem til viften, 

og alle dem jeg havde spurgt, syntes det havde været en herlig tur. 

Ja, det var så atter en dejlig tur i gilderegi, og så tænkte jeg, vi skulle blot 

lige have sunget: Hvor skoven dog er frisk og grøn  kuk  kuk  kuk. 

Se, for dig der var med på turen tur i naturen, og dig som ikke var med, 

så er her blot lige lidt oplysninger vedrørende slotshaven ved Frederiks-

borg slot: Den gamle slotshave er fra ca. 1720, men forfaldt igennem 

årene. Den nye have, som kan ses i dag, blev genskabt i 1990erne og i 

1996 stod den klar til at blive genåbnet, og nederst del af haven 

indeholder vor dronnings monogram. Ved siden af den del af haven 

ligger Badstueslottet, som blev opført i 1580 af Frederik 2. Selve 

Frederiksborg slot, som ligge på den anden side af søen, blev bygget af 

Christian 4 i begyndelsen af 1600 - tallet, og er et pragtfuldt renæssance-

slot. 

Se det var blot lidt oplysninger til dig. Rigtig god sommer.  

Jørgen 
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Gruppe 1 - GruppeMøde 10. maj hos Lilli 

Vi startede med at synge “Kom Maj du søde milde”.   Derefter indtog vi 

den dejlige middag, som Lilli havde lavet. Gode bøf med tilbehør og 

Vinetta is med friske jordbær.  

Efterfølgende havde vi lidt besvær med at få laugsposterne på plads, men 

det lykkedes. Vi fik sat datoer på møderne efter sommerferien, og talt 

om de arrangementer, vi skal stå for i næste sæson. Senere fik vi kaffe 

og småkager og resten af aftenen gik med hyggesnak. Vi sluttede med at 

synge “ Nu flyver mørkets fugle ud”.  

Tak til Lilli for en dejlig aften, og tak for nogle altid hyggelige møder. 

     Sine 

 

 

 

 

Gruppe 6 - GruppeMøde 8. maj hos Leo 

Til sæsonens sidste møde var vi fuldtallig. Vi var fem og vi glæder os til 

at blive helt fuldtallig til efteråret når Preben kommer igen. 

Vi mødtes kl. 14. Irmelin havde lavet maden til os. Først noget rejeagtigt 

salat noget, dernæst andebryst med salater, til sidst noget lagkagenoget 

på en hjemmebagt marengs bund. Alt sammen meget lækkert.  

Vi fik også klarlagt næste sæsons møder og sæsonens emne nemlig 

danske kunstnere i bred forstand. 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

Man. 12. juni FriluftsGildeHal 

Tirs. 05. sept.  Fødselsdagsfest 

 

 

 

 

 

Mail-Nyt:  Bjarne W. har igen fået ny mailadresse:   

wichmann.bjarne1@gmail.com 

 

Telefon-Nyt:  Jytte Ulstrup har nu kun mobil: 61 67 24 03 

 

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 Juli-Sept. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren 

i hænde aller senest den 20. aug. kl. 18. 

Lederen i Juli-sept. 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: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26 

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 
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