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Leder fortsat:
Jeg fik ikke præmie for bedste udklædning, men jeg fik så meget andet.
Når man som jeg bliver overrasket over, at jeg fejler noget alvorligt uden
egentlig at have lagt mærke til det, så er det lidt svært at vænne sig til
mentalt. Kroppen har ændret sig ved operationer og et eller andet er
blevet tilbage, som skal holdes nede vha. giftige sager i form af kemo.
Det mentale har nok haft lidt svært ved at følge med det reelle. Det har
været lidt svært at se sig selv i spejlet og se, hvordan pynten falder af
toppen af hovedet.
Så er det, at det er rart at komme ud i vennekredse, og mærke, at der er
mange, der tænker positivt på en og spørger ind til ”hvordan har du det”,
”du ser da godt ud”, ”du har faktisk en pæn hovedform” og meget mere
varmt.
Rart at høre, at det ikke er så forfærdeligt, at håret falder af, der er faktisk
mange mænd der er skallede, der er faktisk nogle, der lader sig kronrage.
Jeg ligner jo ikke en, der er alvorlig syg. Det er jeg heller ikke. Det er
noget, de har fundet på. Jeg fejler ikke noget, men anderledes er jeg
blevet.
TAK til alle for de mange positive tilkendegivelser ved Haweii-festen og
ved andre lejligheder.
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Gildemesterberetning
til

GILDETING d. 6. marts 2018

Først vil jeg takke alle grupperne for det store arbejde, der er lagt i
Gildemøder, Gildehaller, Brøndbyløb og Loppemarked.

UlveMiniLøbet i Brøndby skoven var vort første arrangement i det nye
gilde år, det forløb som det skulle.

Vestvold gildet var godt repræsenteret ved den årlige Frilufts gildehal i
Hedeland.

Tur i naturen gik til Frederiksborg slots have.

Loppemarked. Det blev afviklet, som det plejer. Det kniber stadig med
at få besat nogle af opgaverne, men Kurt vil komme med de relevante
kommentarer på Gildetinget.

Vi har mistet to gildebrødre, Bente Sørensen og Flemming Nielsen.

Den 14. juni blev jeg kontaktet af Rødovre Lokal Nyt ang. et interview
til bladet om Vestvold-Gildet.

Der har været runde fødselsdage:

Leo Hansen blev 70 år den 27. februar. Vestvold-Gildet blev repræ-
senteret ved gildemesteren.

Inge Andersen blev 75 år den 5. juni.

Vibeke Heding blev 75 år den 9. august. Vestvold-Gildet blev her
repræsenteret af gildemester og skatmester.

Annie Eriksen blev 80 år 14. august. Vestvold-Gildet blev her
repræsenteret af skatmesteren.

Jytte Møller blev 90 år 2. oktober, her var det gildekansleren der
repræsenterede Vestvold-Gildet

Mette Lade blev 80 år 12. januar 2018 Gildet blev her repræsenteret af
gildemester og kansler.
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Så har jeg været til Lands-Gildeting i Fredericia. Der er der referat i Sct.
Georg. Det var desværre forsinket grundet problemer med Postnord. Det
eneste jeg vil sige er, at vi ikke ved om kontingentet til Distriktet vil stige,
det ved man først ved distriktets gildeting. Da jeg var til Gildemester-
møde sidst i januar fik vi ingen oplysning, der tyder på, at der sker en
stigning.

Der er nu svar på sidste års opgave - samtale spillet - det kan læses på
Sct. Georg Gildets hjemme side.

GildeMester
Bjarne
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Der er kommet nogle nye foldere med overskriften:

SPEJDER IDEEN FOR VOKSNE

Den er en del bedre end den gamle. Vi har 50 stk. liggende. De er gratis,
så vi kan bare bestille dem efter behov.

Vi har haft Mix møde, og vi vil i gildeledelsen prøve at ændre indholdet,
så det bliver mere bredt til de fremtidige Mix-Møder.

Jeg har deltaget i distriktets Fellowshipday arrangement, hvor der var et
foredrag ved Carin Ekstrøm fra Røde Kors om hjælpearbejdet i Nepal,
som Carin havde deltaget i. Det var meget interessant at høre, hvordan
det gavner at hjælpe.

Ved oktober gildehallen havde vi den glæde, at vi kunne give Mogens
25 års nålen.

Ved Nytårs Gildehallen modtog Birgitte 25 års nålen.

Ved November-mødet havde vi Erik Grib, der underholdt med sang, og
fortalte anekdoter fra sit spejderliv på Amager, en hyggelig aften.

Hvis November-mødet stadig skal være et ”åbent møde” vil det blive
adviseret, når vi har Ulve-Mini Løb i Brøndbyskoven, for på den måde
har vi mange ledere og forældre samlet. Det er nok hos dem, vi skal prøve
at hente nye gildebrødre, eller skal vi fortsætte med, at vi bruger det til
et kulturelt møde for os selv?

Kirketuren, den gik til en af de nyere kirker, Mørkhøj Kirke, som er fra
60erne

Der opstod en lille opgave, Rødovregård oplyste ret sent, at de på grund
af besparelse havde lukket om søndagen, så vi måtte finde et alternativ.
Vi forsøger nu at løse det problem fremover.

Det ser ud til, at vi har en ny Gildebror på vej. Henning som er i Gruppe
2 har sagt, at han er klar til indmeldelse, det sker til Sct. Georgs
Gildehallen, så vi har haft svendeudvalget på banen.

Bjarne Wichmann, Gildemester
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Et fint billede – fra jubilæet i 2013
Ved jubilæet i 2013, hvor Gildet uddelte en særlig stor pris på 100.000
kr. fik gildet som tak overrakt en fin plakat/billede. Billedet står nu på
lager til ingen verdens nytte. Derfor er det kommet på tale, at holde
auktion over det på næste gildeting.

Værket er udført af Peder Stougaard, som bl.a. var stifter af Danmarks
Plakatmuseum.: https://www.youtube.com/watch?v=aLL24Ua7WLc

https://www.youtube.com/watch?v=04-JYdXk_7Y
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I-DAG

LØRDAG DEN 17. MARTS 2018
Afholdes der I DAG i Gildehuset, Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde.

Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.

Herefter vil cand.mag. og journalist Anders Olling holde foredrag

I slavernes fodspor
Danmarks tid som koloni- og slavehandelsnation kan føles fjern både
tidsmæssigt og geografisk, men nutidens København gemmer på mange
fortællinger om dette mørke kapitel i historien. I foredraget får du en
øjenåbnende introduktion til et overset stykke fortid, som satte sit præg
på Danmark og bragte velstand til hovedstaden.

ca. kl. 12.30 er der frokost - Vi regner med at slutte ved 14 tiden

Hele arrangementet koster 80,00 kr. pr. person
incl. drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe.
Tilmelding er bindende, da vi bestiller mad ud fra deltagerantal.
Bindende tilmelding senest den 10. marts 2018 til:

GU      Preben Sørensen, mail: prebenhs@pc.dk
tlf. mobil:20 21 36 39 eller 36 70 66 88 - eller til:

DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com

Mobil: 60 80 37 95   eller 43 96 69 80

På gensyn DUS/GU gruppen.

Husk parkeringsforhold ved Gildehuset:
Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads.
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100 år
Bliver Mette d. 8. april 2018

Den dag vil Mette gerne se alle gildebrødre og mange andre til kaffe og
kage på Annexgården, lige overfor Brøndbyøster Kirke, kl. 11 - ca. 14.

Mettes datter vil gerne vide så nogenlunde, hvor mange der kommer, så
gerne gruppevis tilmelding til Bjarne Wichmann, senest d. 31. marts.

Se livshistorier om Mette. De startede i Voldstafetten 2012-02 og var i
tre numre til 2012-04. Historierne var redigeret af Helge.
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Sct. Georgs Gildehal

Lørdag 21. april 2018
Forhal  kl. 17.30 - Gildehal kl. 18.00

På Rødovregård i Vognporten
Efter gildehallen, hvor der er optagelse af en ny gildebror,

serveres en lækker middag med efterfølgende Kaffe/te

Prisen er 110 kr. incl. drikkevarer

Tilmelding Gruppevis til Jytte Ulstrup på 6167 2403

senest 14. april 2018

Gruppe 2 glæder sig til at se dig den aften.

På gensyn og mange hilsener fra gruppe 2
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Tur i naturen - tirsdag d. 15. maj

Vi skal ud i det blå og se på det grønne

Tidsplan:

10.15 mødes vi ved Viften. Der holder en bus og venter på os.

10.30 bussen afgår mod Lyngby

11.30 Sejlads på Bagsværd Sø – Rundtur.

12.50 Tilbage ved start, hvor vi spiser vor medbragte frokost.

14.00 Med bus til Herstedhøje NaturCenter, hvor vi drikker kaffe og
spiser kage, tænder bål og synger nogle sange. Det er samme sted, som
da vi var i Vikingelandsbyen. Gildets nye kaffekrog.

16.30 – eller deromkring er vi tilbage ved Viften i Rødovre.

Vi medbringer egen frokost, drikkevarer, og evt. kage til sidemanden.

Pris: 20 kr. Det er næsten Gratis.

Gruppevis tilmelding senest tirsdag d. 1. maj til Leo
mail 8x202122@webspeed.dk
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Hawaii-festen
Lørdag d. 10. februar mødtes vi ca. 22 gildebrødre til forårsfest, hvor
temaet var Hawaii. Der var rigtig mange, der var pyntet med blomster-
kranse, skørter og andet. Et festligt syn.

Vi startede med en velkomstdrink. Derefter spisning med en lækker lille
forret og til sidst en dejlig gryderet, ris og salat, samt fri drikkevarer.

Der var lavet et særligt sanghæfte, som med mere eller mindre succes
blev pløjet igennem. Der var underholdning ved Preben, der havde
fundet en underholdende video med fire flotte strygerkvinder, der lavede
sjov med deres instrumenter og spillede flot samtidig. Derefter var der
en video om Hawaii med mange flotte billeder. Så skulle vi være aktive,
vi fik som opgave at lave en Hawaii-halskrans of kulørte servietter. Det
var Else der lavede et stort klippearbejde, og som fik lov til at præsentere
kransen. Den blev kåret som den flotteste.

Der var stor tilfredshed med aftenen og FestLauget fik stor ros.
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Borddækning og
forrret, inden
gæsterne blev
lukket ind



Der spises – godt hjulpet af kulørte farver

Velkomstdrink
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Preben
underholder
om Hawaii

Der arbejdes på
servietkranse

Else med
vinderkransen

Margit
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Gruppe 2 - GruppeMøde 7. februar hos Lilli
Vi skulle have været til gruppemøde hos Sine, men hun var blevet syg. I
stedet mødtes vi hos Lilli, og da Inge også måtte melde fra, blev det et
mindre pænt selskab der istemte et par vers af ”Fuglen sidder stum bag
kvist..”.
Herefter satte vi os til bords og nød traktementet, mens vi vendte stort og
småt. Der havde ikke været tid til at forberede aftenens emne: Bygninger,
men Lilli refererede fra Gilderådsmødet og modtog tilmeldinger til
Distriktsgildehal, vi er 4 fra gruppe 1, der tager afsted.
Der er brug for mange hjælpere til Loppemarkedet, både til opmåling og
til selve Loppemarkedet.
Vi talte også om gruppesammensætning, nogle grupper er hårdt spændt
for m.h.t. arrangementer.
Det var en dejlig Nytårsgildehal med gode sange, og vi var enige om, at
vi vil synge noget mere.
Inden vi så os om var det tid til en aftensang: ”Nu flyver mørkets fugle
ud.” Tak til Lilli for husly og en god aften.

HUSK
GILDETING - 6. marts

15



Gruppe 4 - GruppeMøde 13. febr. hos Tove
Gruppen mødtes denne gang hos Tove, som stod klar med et veldækket
bord i ’fiskens tegn.’ Karen var desværre forhindret. Men de ’resterende’
fem gik til bordet og snakken var som sædvanlig fin.
Efterhånden fik gruppeleder Bodil klaret den officielle del af
programmet. Der havde været Gilderådsmøde, som Bodil refererede.
Gruppen står for det praktiske ved Gildetinget. Det blev planlagt. Der
havde været møde i Spejderlauget og årets tema bliver noget med
riddere. Vi talte om, hvad der skal foregå på vores post(er). Vi talte om
tilmelding til Distriktsgildehal med Ridderoptagelse i Østervangkirken i
Glostrup 26. februar.
Så til dagens emne: vores fødeegn/hvor kommer vi fra.
Det var Tove, der fortalte om Islev/Rødovre, som har
været rammen om Toves liv siden hun var omkring 2
år gammel flyttede fra Birkedommervej til Islev. Den
gang var det langt ude på landet. Med masser af frisk
luft, men så vidt vi forstod - var de første år måske lidt
primitive med vand og das udendørs og kakkelovn
indenfor. Dengang talte man om Klondike-/Nebraska-

præget ’rabarberland.’ Huset på
Vievang Allé 6 blev undervejs byg-
get om med flere faciliteter og bedre
plads til far, mor og 3 børn. (Huset
er p.t. til salg for 2,5 millioner).
Tove fortalte om ophold på Barnets
Hus, da en lillebror skulle fødes.

Tove blev en rigtig ’Islevit’ med børnehaven Horsevænget og Islev skole
til og med 5. klasse.
Så Mellemskole på Rødovre Skole. Ud af skolen som 15-årig. I
sommerferierne arbejdede Tove på Haribo Lakrids eller på et gartneri
med tulipanhovedklipning eller jordbærplukning. Børnepasning ind
imellem. Tove blev også spejder i Islev på Islevgård (nu flyttefirmaet
Danmark). Blev senere Pioner, dog efter en tur på KFUK-spejdernes
træningscenter ’Spejderbakken’ i Grejsdalen ved Vejle.

Nils
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Gruppe 6 - GruppeMøde 5. febr. hos Mette L.

Efter en indledende snak og brainstorming om Tur i naturen fik vi
serveret en dejlig gryderet.
Mette havde meget grundigt forberedt et indlæg om Kim Larsen.
Indlægget var godt krydret med flere visninger på skærmen af
betydningsfulde sange.
Nyd historien om en af Danmarks historiens bedste skjalde, national-
skjalden Kim Larsen. Tryk og tænd og nyd de mange links til populære
sange. Tag hørebøfferne på, så naboerne ikke tror der er ung fest.

Kim Melius Flyvholm Larsen er født
23. okt. 1945. Han er en dansk sanger,
sangskriver, forfatter og guitarist. Han
blev først kendt som medlem af
rockgruppen Gasolin, men er siden
denne gruppes opløsning kendt som
solist og bandleder. Han har siden
1970erne været en af Danmarks mest
populære musikere. Som solist har han
solgt mere end 3 mil. plader og samlet
set over 5 mil. eksemplarer.

I 1969 mødte Kim Larsen nogle ligesindede musikere og de dannede
gruppen Gasolin i 1971. Gasolin blev årtiets førende rock-band og
evergreens som Rabalderstræde og Kvinde min
https://www.youtube.com/watch?v=qMuQNFef32c
Kim Larsens første soloplade Værsgo er fra 1973 med bl.a. numrene
Joanna og Det er i dag et vejr.
https://www.youtube.com/watch?v=DcbAgpXXE7c

Gasolin blev opløst i 1978. Gasolin nåede i
perioden 1971-78 at udgive 11 albums.
I 1979 udsendte Kim Larsen solo-pladen 231045-
0637, som var hans personnummer.
På denne plade findes det store hit Blip-båt.
https://www.youtube.com/watch?v=fP6-
Nxgyx1Y
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Midt om Natten. Efter det fejlslagne forsøg på at slå igennem i USA,
skrev Kim Larsen kontakt med Medley, som er et dansk pladeselskab,
grundlagt i 1978, og påbegyndte arbejdet med filmen ”Midt om Natten”
fra 1984. Larsen var medforfatter til manuskriptet og havde selv en af
hovedrollerne i filmen, som var Erik Ballings sidste film som instruktør.
Albummet med sange fra filmen blev udgivet året før og har nu solgt
mere end 600.000 eksemplarer, hvilket gør det til det bedst sælgende
danske album nogensinde.
https://www.youtube.com/watch?v=_rBeni3L7Gg
Kim Larsen samarbejdede i perioden 1984 til 1992 med Bellami og
udgav Kielgasten, som var en musical, med sange som Frit Fald og
Flyvere i natten. Også i denne periode udgav han albummet Forklædt
som voksen med hits som Jutlandia
https://www.youtube.com/watch?v=8WPuLKkqQp0 Dette album er
stadig blandt de bedst sælgende danske album nogensinde.

I 1995 dannede han gruppen ”Kim Larsen og Kjukken”, som han stadig
optræder med på turné. Gruppen fik en pæn modtagelse af publikum,
men først i 2001 startede den de lange, næsten landsdækkende turneer,
som den stadig afholder næsten årligt.
Kim Larsen sagde i 2006 nej tak til et ridderkors, da han generelt synes,
at det med at give priser til hinanden er en uskik. I en pressemeddelelse
sagde han:
”Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og
popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt
nej til ridderkorset. Det kunne ellers have været hyggeligt at ryge en
smøg med dronningen inde i privaten – hvis hun ellers må for perso-
nalet”.
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Tirsdag den 13. april 2010 optrådte han foran Dronning Margrethe ved
et gallashow sendt på TV2 i anledning af hendes 70-års fødselsdag. Han
havde sagt ja til at optræde med ordene: Jeg kan sgu godt lide damen.
https://www.youtube.com/watch?v=dneUHSu05Sk
Sideløbende med sin egen musikalske karriere har han også skrevet en
lang række hits til andre kunstnere. Eksempelvis Se Venedig og dø til
Lone Kellermann, https://www.youtube.com/watch?v=qJTEbPc8edw
Larsens største øjeblik som skuespiller var i filmen Midt om natten og
for rollen som Benny i Midt om natten fik Larsen en Robert som
anerkendelse for hans præstation.
Den 19. dec. 2017 – altså for godt en måned siden – blev Kim Larsen
indlagt på hospitalet. Den 3. januar i år blev det så meddelt, at han havde
fået prostatakræft, som dog var fjernet, men at medicinen, han nu var på,
betød, at han måtte aflyse sin udsolgte vinterturne 2018.
Kim Larsen udtaler: Jeg undskylder mange gange overfor både publikum
og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget mod min
vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug fra ekstra tid til at komme i
spilleform igen, men regner bestemt med at være klar til sommer.
I 1977 indledte daværende statsminister Anker Jørgensen sin nytårstale
med at citere Kim Larsens Det er en kold tid, som vi lever i fra sangen af
samme titel, som også er kendt som Østre Gasværk.
https://www.youtube.com/watch?v=igRDCJFt6zg

Klassikeren Midt om Natten bliver i
næste måned bliver sat op i en ny
musicalversion i Tivoli. Premieren er
den 15.  marts og det er 35 år efter at
Kim Larsen sendte det storsælgende
album på gaden.
Filmen Midt om Natten, som udkom i
1984, er med 922.000 solgte biograf-
billetter blandt de mest sete danske
biograffilm.
Efter dette fine indlæg var der kaffe og
kage

Leo / Mette
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
2018
Tirs. 06. marts Gildeting, Gr. 4
Lør. 17. marts I-dag, Gildehuset i Roskilde
Lør. 21. april Sct. GeorgsGildehal. Gr. 2
Fre. 27. april Loppemarked, Rødovre Centrum
Tirs. 15. maj Skovtur – Ud i det blå og se på. Gr. 6
Man. 11. juni FriluftsGildehal i Hedeland

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 April nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i
hænde aller senest den 20. marts. kl. 18.

Lederen i April nummeret skrives venligst af gruppe 1

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form.
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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