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Fyldt med lykke 
 

Jeg bli´r altid fyldt med lykke, når jeg går min morgentur, 

For der er så mange glæder ved at gå i Guds natur. 

Alt det grå og alt det triste, der er dagens hverdagskost, 

Det bli´r slettet med et klik og ligger nu i slettet post. 

 

Mens jeg vandrer hen ad vejen, synger jeg en lille sang 

og forsøger at få rytmen til at passe med min gang. 

Folk, de vender sig og smiler, hvis jeg synger lidt for højt, 

Men jeg vinker blot og danser, for det rager mig en døjt. 

 

Mine glade tanker surfer rundt i digt og poesi, 

Jeg har gemt dem i min mappe, med alt det positive i. 

Jeg forsøger på at finde ord, der rimer på humør, 

mens jeg står og banker sambarytmer på min hoveddør. 

 

(sakset fra Hans Jørgen Buchberg)                   Else 

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD-GILDET 



 

 

 

Sine blev 80 år d. 24, dec. 2018 

Hun ønskes stort til lykke med den meget runde dag. 

                  

Sine bringer her en TAK til alle dem, der viste hende 

opmærksomhed på selve dagen 

 

                     

 

 

 

Knud Eriksen bliver 85 år d. 9. januar 2019 

Knud ønskes stort til lykke med dagen  
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Forårsfesten - 2019 
 

 

 

 

Vi starter rejsen lørdag den 2. februar 2019 

på Rødovregaard kl. 18 

 

 

Få et USA-måltid til 100 kr. (incl. Drikkevarer) 

 
 

Gruppevis tilmelding til Ulla 23 63 72 31 

Senest den 25-1-2019 
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Kirke- juleturen - Brøndbyvester 

Søndag d. 9. dec. 

Vi var 23 deltagere. Vi deltog i gudstjenesten i Brøndbyvester Kirke ved 

sognepræst Søren Broch Kjeldgaard, som efter gudstjenesten fortalte os 

Brøndbyvester Kirkes historie. 

Derpå nød vi alle de medbragte luksus-madpakker i Sognets Hus, hvor 

vi havde fået et lokale stillet til rådighed. Heldigt at vi der fik besøg af 

Julemanden ! 

 

Brøndbyvester Kirkes gamle alter. 
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Den lyttende tilhørerskare 

   

Så kom julemanden atter i år. 

05 



 

 

 

Frokostbordet  

 

En Selfie af to gamle venner 
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NytårsGildeHallen – 5. januar 

Til den nye gruppe 1´s første fælles arrangement, var vi 25 gildebrødre 

og to gæster – alle veloplagte og feststemte.  

Efter en god gildehal gik vi til bords. Inden spisningen sang vi stående 

og med luftfyldte lunger den smukke danske sang:  Den danske sang er 

en ung blond pige. Vi startede med en tunmousse, derefter forskellige 

slags kød og salat, til sidst var der regnbueis og kaffe-småkager. 

Til at teste vores viden havde Preben lavet en Quiz. Vi sluttede aftenen 

med broderkæde. 

   
Kreative vinholdere Kreativ nytårspynt 
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Regnbue is   Regnbueisen bydes rundt 
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Gruppe 1 – Jule-GruppeMøde i dec. hos Inge 

 

 
 

 

Vi mødte alle op hos Inge til en hyggelig julefrokost, alle havde 

medbragt en ret til frokosten. 

Efter vi havde fyldt os med de forskellige lækkerier, satte vi os hen i det 

bløde hjørne for at indtage kaffen. Her læste Inge to korte historier og så 

kom en overraskelse. Inge havde købt gaver, som der skulle slås terning 

om. Der blev brugt et nyt system, som vi hurtigt fik lært, og så gik den 

vilde gavejagt 

Alle kom dog hjem med en gave. 

Desværre var dette det sidste møde i den ”gamle gruppe 1” 

Tak til Inge for en hyggelig eftermiddag  

Bjarne 
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Gruppe 5 - GruppeMøde 11. dec. hos Jørgen 

Vi mødte fuldtalligt op hos Jørgen og startede mødet med det praktiske, 

herunder delte Jørgen referat ud af emnet fra sidste møde, der handlede 

om: Berlin og dens historie. 

Efterfølgende konstaterede Jørgen, er der havde været Mixmøde og 

Novembermøde, hvor skuespiller Jan Hertz havde underholdt, og det 

gjorde han rigtig godt. 

Som bekendt skal gruppe 5 fremadrettet hedde gruppe 4, idet ledelsen 

har set sig nødsaget til at ændre lidt på grupperne, på grund af, at vi i dag 

er færre medlemmer end for få år siden. I den anledning skal vi byde 

velkommen til Inge Andersen i vores gruppe. 

Vi tilmeldte os til Nytårsgildehallen den 5. januar, som gr. 1 står for. 

Gruppe 5 (4) står for lederen af Voldstafetten for marts måned. 

Endvidere står vi for Sct. GeorgsGildeHal i april og blev enig om, at Ulla 

læser Gildeloven og Birthe Anker holder 5. min. 

Lørdag den 2. februar er der forårsfest arrangeret af festudvalget. 

Vi var nu klar til at påbegyndte Jørgens dejlige julefrokostbord. Der 

manglede ikke noget, hverken til ganen eller halsen. Efter maden spillede 

vi terningspil om vores medbragte gaver. 

Tak til Jørgen for en hyggelig dag. 

Referant/Grethe 
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Gruppe 6 - GruppeMøde 17. dec hos Vibeke H 

Vi var samlet alle sammen - også vores gamle Mette Hansen. Det var jo 

det aller sidste møde i gruppe 6. Fremover er der slet ikke noget, der 

hedder gruppe 6. 

Vi mødtes hjemme hos Vibeke Heding. Da vi kom ind ad døren duftede 

det dejligt af rigtig jul. Det var Ole, der var ved at lave ovnstegt flæsk til 

æbleflæsken. Det bare duftede, og flæsken var rigtig sprød og god. 

Stuerne var pyntet rigtig fin op med flere hundrede porcelæns julenisser 

som Vibeke maler. 

Vi havde alle taget en ret med, som vi med stort velbehag nød sammen 

med en øl og lidt snaps. 

Vi sluttede med pakkeleg og vores gamle veninde scorede flest seksere. 

Til sidst stjal vi gaver fra hinanden, og ingen gik tomhændet hjem. 

Tak til Vibeke og Ole og tak til bestanden, der i nogle år har udgjort 

gruppe 6.  
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

2019 

Lø. 05. jan. NytårsGildeHal 

Ti. 29. jan. Gilderådsmøde 

Lø. 02. feb. Forårsfest 

Ti. 05. marts Gildeting 

Lø. xx. marts I-dag. Roskilde 

Lø. 27. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fr. 17. maj Loppemarked 

Ti. 28. maj Gilderådsmøde 

Xx xx Tur i naturen 

Xx xx. juni FriluftsGildehal 

 

 

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 Febr. nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i 

hænde aller senest den 20. Jan. kl. 18. 

Lederen i Febr.-nummeret skrives venligst af gruppe 3 

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: Bodil Kæmpegaard Islevhusvej 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildeskatm.: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26 

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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