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Sommer
Alt sommer er for os i Danmark fra midsommerdag 21.06 til
efterårsjævndøgn 23.09.
Sommeren giver os lange dage og korte nætter og dermed øget
udstråling og opvarmning. Ifølge den meteorologiske defini-
tion ligger min. temperaturen over 100 C.
Denne sommer har været med meget blandet vejr og med få
egentlige sommerdage med solskin hele dagen, og det tyder
ikke på, at den resterende måned bliver bedre.
Regnvejr kan også være godt, hvis ikke det kommer som
skybrud, vi er fri for at vande vores haver og en travetur i stille
silende regn kan være hyggelig, hvis man har den rette
påklædning på.
Uanset vejret har jeg nydt at have ”ferie” fra alle mine
aktiviteter, så jeg kunne få lidt ryddet op, og når det har været
godt vejr, ordnet lidt i haven hos min søn, for det kan jeg ikke
helt undvære.

Birthe Sander, gr. 4.
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Kære Alle
Tusind tak til alle for hilsner,
chokolade og gaver til min 75 års
fødselsdag.

Jeg havde en dejlig dag med
solskin hele dagen.

På gensyn Inge

Kære Alle
Tak for opmærksomheder på min
75 års fødselsdag. Det var en god
dag med familien.

Kærlig hilsen Vibeke H

Mandag den 2. oktober 2017 fylder
Jytte Møller 90 år.
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FødselsdagsFest – 5. sept. med Donationer

Kære alle i Vestvoldgildet

Så holder Vestvoldgildet fødselsdagsfest
tirsdag den 5. september. Kl. 19.

Kom og vær med til at fejre vores Gildets 54 års fødselsdag.
Kom og hør hvad pengene fra vores loppemarked går til.
Hvad får spejderne i år? Hvem modtager donationer i år?
Fødselsdagsprisen på 25.000 kr. går i år til BørneUngeProjekt på
Rigshospitalet,
Kom og hør Charlotte Blix fortælle om arbejdet.

Tilmelding gruppevis inden d. 27. august. til Ulla: 23 63 72 31

Gildehilsen Festudvalget
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Mix-Møde – tirsdag 3. okt. kl 19

Emnet til Mix-mødet vil blive sendt til værterne

Værter: Inge Else M Birthe S Jørgen Leo
Deltagere: Jytte U Arne Jens Mette L Ulla

Nils Jytte W Else A Vibeke H Kurt
Grethe Bjarne Vibeke M Jytte M Karen
Margit Preben Tove Bodil Lone
Annette Birthe A Flemming Mogens Sine

Lilli Birgitte Mette H
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OktoberGildeHal – 10. okt.

Oktober-Gildehal
På Rødovregård

Tirsdag d. 10 oktober.

Forhal kl. 17.30 - Gildehal kl. 18

Efter gildehallen serverer gruppe 1
en middag til en pris af kr. 110

Drikkevarer kan købes.

Gruppevis tilmelding til Lilli senest d. 25. sept.

Tlf. 28 63 18 02 mail lguld@adr.dk

Hilsen fra gruppe 1
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Roskilde Hedebo
Fellowshipday

Fellowshipday 2017
Lørdag 28. oktober

på
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Med RØDE KORS I NEPAL
Carin Ekstrøm fortæller om sin rejse til

Nepal,
om CORE-projektet (forebyggelse af

katastrofer) samt Røde Kors’
nødhjælpsarbejde i forbindelse med

jordskælvet i 2015.

Et fint supplement til foredraget ved I-dagen om Care Danmark,
der arbejder efter princippet ”Hjælp til selvhjælp”.

Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16
til spisning, foredrag, hyggeligt samvær.

Vi slutter dagen med gildehal.
Pris 100 kr. inkl. drikkevarer.

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 20. oktober
til GIM i eget gilde eller

Ingeborg Olsen 43 45 07 08
eller 23 39 07 63

ingeborg.olsen@fasttvnet.dk
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Gruppe 2 – GruppeAfslutning 9. maj hos Jens

Vi havde en dejlig eftermiddag hos Jens, vi fik lækker mad, med bl.a.
Elses hjemmelavede sild.
Vejret var så dejligt, at vi bagefter kunne spille kroket på græsplænen.
Og der var gevinster til alle, både vindere og tabere!
Det var en meget hyggelig afslutning på Gildeåret.

Arne

Sommerferie-Billede – på vej til Spanien
Irmelin og Leo var på kør-selv-
ferie til nordlige Spanien.
Skulle til familiebryllup med
100 mennesker.
På vej ned gennem Frankrig
kom vi til en stor rasteplads, der
hed ”LEO Resto”.
Man kunne købe krus og andet
med logoet på. Jeg kunne ikke
lade være med at stable nogle
krus og fotografere. Krusene
blev sat pænt ned igen. Ingen
faldt på gulvet

Leo
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Gruppe 5 - Sommerafslutning 30. maj
Vi mødtes kl. 12.30 på Copenhagen Golf Center, Vallensbæk,
hvor vi fik en dejlig frokost med øl og snaps.  Kurt og Ulla
havde hentet Jytte og Jørgen. Jytte meddelte, at hun har solgt
sit hus og flytter til Bagsværd i en dejlig lejlighed i Bagsværd-
lund i nærheden af Anne Mette, ca. den 1. juli.
Vi sender Jytte de bedste og varmeste ønsker for fremtiden i
sin nye bolig. En stor varm tak for den berigelse, det har været
at være sammen med Jytte i gruppen, og for den store indsats,
du har lagt i gruppen. Jytte er fortsat tilknyttet Gildet, men
deltager ikke i gruppens aktiviteter.
Vi har ændret vore mødetider i gruppen, så vi fremover mødes
kl. 13.  Herligt.
Vort emne for den kommende sæson er: DE DANSKE ØER.
Jørgen meddelte fra gilderådsmøde, at den gruppe, der af-
holder gildehallen, fremover har 5 min. Sct. Georg.
Stor tak til Ulla, der påtager sig jobbet som formand for
festlauget og til Jørgen, der melder sig til spejderlauget.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer og på glædeligt gensyn til
Gildets fødselsdag i september.
Gruppen mødes hos Kurt den 19. sept. Kl.13.

Referent Birthe
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TAK for donation
Mange tak for jeres støtte til Diakonforbundets sommerlejr for voksne
udviklingshæmmede. Vi havde en alle tiders lejr, både for deltagere og
frivillige. Vi håber I vil bringe vedhæftede takkebrev videre til de øvrige
medlemmer i jeres klubber.
På vegne af frivillige og deltagere
Lene Gregersen
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Roskilde Hedebo
DistriktsGilde

Referat fra Friluftsgildehal i Hedeland den 12. juni 2017
Referat v/ Arne Bjerager (kansler)
Friluftsgildehal begyndte med, at vi mødtes ved Naturhytten i Hedeland
kl. 18, det var ikke en skinnede sol fra en skyfri himmel, som vi havde
bestilt. Det var overskyet og en del blæst og regn, så friluftsgildehallen
blev holdt indendørs, der var et stort fremmøde med omkring 42
gildebrødre.
Vi startede med den traditionelle forloren skildpadde med æg og sherry,
som vi spiste. Det blev serveret af Greve Solrød Gildet.
I sin gildemester tale kom distriktsgildemesteren ind på længslen efter
solen, efter den lange vinter og det våde forår og mennesker, der får et
andet syn på omgivelserne ved at flytte ud på landet. Der sker store
forandringer i byerne med de nye store højhuse, der dukker op i tæt
bebygget områder med gamle bevaringsværdige bygninger.
Mogens Tangaa-Andersen fra Greve Solrød Gilde holdt 5 min Sct.
Georg, hvor emnet var:
”Sådan gik det til - måske” en beretning om Gud der kikkede ned på den
lille planet, der ikke er langt fra solen. Gud skabte også en lille velskabt
fyr, der skulle navngive alle planter og dyr, så der blev orden på det hele.
Det var en fremragende beretning der giver stof til eftertanke.
Allan Kreutzberg fra Greve Solrød Gilde læste gildeloven.
Herefter kom skuespiller Jan Hertz på banen, og fortalte begejstret og
levende om de mange oplevelser han har haft gennem sit lange liv, det
blev en underholdende aften med alle de kendte personligheder som han
kunne efterligne, f.eks. Ebbe Rode, Dronningen, Lisbeth Dahl og mange
andre, det blev en aften, som var en virkelig god oplevelse.
En stor tak til den arrangerende gruppe fra Greve Solrød Gilde.
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs. 05. sept. Fødselsdagsfest, FestLaug
Tirs. 03. okt. Mix-Møde
Tirs. 10. okt. Gildehal, gr. 1
Lør. 28. okt. Fellowship-day, distriktet
Tirs. 07. nov. November-møde, gr. 4
Søn. 10. dec. Julemøde/Kirketur, gr. 1
Tirs. xx. Dec. Fredslys, Kurt
2018
Lør. 06. jan. NytårsGildehal, gr. 5

Mail-Nyt:  Bjarne W. har igen fået ny mailadresse:
wichmann.bjarne1@gmail.com

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 Okt. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. sept. kl. 18.

Lederen i Okt. nummeret skrives venligst af gruppe 6

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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