
           SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 

 

1 

Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLDGILDET 

57. årgang nr. 7 

september 2019 

  

 

                                     ET SMIL.   
Et smil koster ingenting, men giver meget. 

Det beriger den som modtager, uden at gøre den fattigere som giver. 

Det tager kun et øjeblik, men mindet om det varer sommetider evigt. 

Ingen er så rig eller mægtig, at han kan klare sig foruden, og ingen er så fattig, at han ikke kan blive 

beriget af det. 

Et smil skaber lykke hjemme, fremmer god vilje i forretninger, og er kvitteringen for venskab. 

Det bringer hvile til den trætte, opmuntring til den mismodige, solskin til den bedrøvede, og det er 

naturens bedste medicin mod al besvær. 

Og dog kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, for det er noget, som er uden værdi for nogen, 

indtil det bliver givet bort. 

Nogle mennesker er for trætte til at give dig et smil. Giv dem et af dine, for ingen behøver et smil så 

meget, som den der ikke har mere at give. 

August 2000, Birger Larsen 

 

Jeg synes ET SMIL er en god optakt til et nyt spændende gildeår. 

Birthe Anker. Gr.4. 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2019 (se også hjemmesiden): 

 

Tirsdag 3. september: Fødselsdagsfest. Rødovregård 19-21.30 - se nedenfor 

Tirsdag 8. oktober: Oktober Gildehal. Rødovregård – se indlæg nedenfor 

Tirsdag. 22. oktober: Mixmøder – nærmere om sted mv i oktober nyhedsbrev 

Lørdag. 26. oktober: Fellowship. Rødovregård  

Tirsdag. 29. oktober: Gilderådsmøde. Rødovregård kl. 19.00 

Tirsdag. 5. november: November Møde. Rødovregård 

Søndag. 8. december. Kirke- Juletur 

 

Indlæg fra den midlertidige redaktør: 

Først vil jeg sende en hilsen til Leo og sige ham tak for alle 12 år, hvor han på eksemplarisk vis har 

stået for frembringelsen af Voldstafetten og har fremstillet det ene flotte nummer efter det andet. Leo 

har også sørget for at bringe os ind i den digitale tidsalder, så vi ikke er så afhængige af det danske 

postvæsens distribution, og kan ’nøjes’ med at læse Voldstafetten på vores computere og 

smarttelefoner mv. 

På den baggrund tror jeg, at tiden er kommet til at bringe Voldstafetten som ’Nyhedsbrev’ – og kun 

digitalt. Det betyder ikke, at man ikke kan få nyhedsbrevet ’i hånden’, men blot at man så selv må 

printe siderne ud. Jeg regner med, at gruppelederne vil printe til gildebrødre, der ikke har mail.  (Man 

kan sige, at vi er i tråd med nutiden at spare på resurserne, hvis man ikke printer).  

Derfor vil nyhedsbrevet blive mere fremadrettet. Dvs. at det der skal ske frem over, vil blive 

prioriteret. Men der skal stadig være referater af gruppemøder og andre arrangementer. Men gerne 

korte referater med beskrivelse af hvad der foregik på mødet mere end lange beskrivelse af emnet 

på mødet. Dvs. vi vil gerne høre at gruppen har diskuteret Samsø, men vi behøver ikke en fuldstændig 

beskrivelse af historie, befolkning, jordens bonitet, bakkernes højde mv., men gerne om 

gruppens ’udbytte’ af drøftelsen af emnet. 

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: krogh@musling.dk   

Lederen/forsiden i oktober nr. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

mailto:krogh@musling.dk
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Vi hejser flaget for Margit, 
der fylder 90 år samme dag 

som Gildet holder fødselsdag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OktoberGildehal 
Tirsdag den 8. oktober 

på Rødovregård, Kostalden. 

Forhal kl. 17.30  -  Gildehal kl.18.00 

Efter gildehallen samles vi til middag, 

menu:  ½ stegt kylling m. tilbehør 

hjemmelavet æblekage 

kaffe / te 

 

Pris pr deltager kr. 100,00 

Tilmelding gruppevis senest den 1. oktober 2019, 

til Mogens, tlf. 4055 1252 eller mail: mogens@jeberg.eu 

Med venlig hilsen gruppe 2. 

 
VESTVOLD-GILDETS 56.års 

fødselsdag. 
Tirsdag den 3. september kl. 19-21.30 

  
VESTVOLD-GILDET holder fødselsdagsfest, og i 
den anledning indbydes I til donations fest på 
Rødovregård.  
 
Vi vil denne aften uddele Fødselsdagsprisen 
samt gaver til spejdergrupper og donationer 
til Humanitære formål . 
 
Festlaugets vil sørge for en dejlig buffet med øl, 
vin og vand, og vi runder af med kaffe. 
 
Så kom og deltag i denne festlige aften 
Pris 40 kr. 
Gruppevis tilmelding til 
Ulla 23637231 senest den 27. august. 
 
Festlauget. 
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Fellowshipday 2019 

 

Lørdag 26. oktober 

på 

Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Foredrag ved Ulla Thorbjørn Hansen. 

Ledende beredskabspræst ,værnspræst og en af dem der, af politiet og forsvaret bruges som dødsbud. Ulla vil til 

Fellowshipday komme og fortælle om sit mangeårige virke i bl.a. forsvaret, om arbejdet som dødsbud og om sit 

arbejde som præst og sjælesørger. Ulla er en meget levende og interessant fortæller. 

 

                     Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16.00 

til spisning, foredrag, hyggeligt samvær, 

og 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens september nr. Det planlægges, at næste nr. 

vil udkomme ca. 1. oktober 2019. 

 

I øvrigt henviser vi til Vestvoldgildets hjemmeside: www.vestvold.dk  

Vi henviser også til distriktets hjemmeside: www.rohedi.dk  
 

 

 

 

 

 

Gildemester: Jens Foghmar, Bygaden 72 B, 2605 Brøndby. Tlf.: 2442 8913 

Gildekansler: Bodil Kæmpegaard, Islevhusvej 82 A, 2700 Brønshøj. Tlf.: 3860 9782 

G.skatmester: Grethe Mortensen, Hyrdeengen 321, 2625 Vallensbæk. Tlf.: 5137 3926 

Midlt. Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1475 /krogh@musling.dk 
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