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Et stille, stille gildehalvår ligger nu bag os, og vi håber så inderligt at være kommet 

igennem corona nedlukningen, og kan tage fat på den ”gamle” samværsmodel (næsten). 

Det har været en tid hvor vi mere eller mindre har været isoleret, og til tider har følt, 

at man var i husarrest. Det at man ikke frit kunne vælge blandt de normalt mange 

”underholdningstilbud” og indkøbs muligheder, var jo som at have mistet noget af sin  

frihed, den blev suspenderet for en tid, og man erkendte værdien af friheden og dens 

muligheder. 

Nu står vi forhåbentlig foran en normalisering af forholdene, også i gilderegi. Med 

covid-19 har vi fået demonstreret hvordan en smittekilde kan spredes ved tæt omgang, 

og den lære kommer vi nok til at tage med os fremover i vore omgangsformer! At give 

hinanden et kram kan blive begrænset til ens nærmeste, et håndtryk er en væsentlig kilde 

til at overføre smitte. Kan vi lade øjenkontakt og smil erstatte håndtrykket? Måske, det er  

almindelig brugt af andre kulturer, og mon ikke vi udmærket kan signalere gensynsglæde med vores 

kropssprog.  

Om alt går vel vil vi ses til Gildets fødselsdagsfest den 1. september,  

                                                                                            VEL MØDT,       Mogens. 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

Fødselsdagsfest: tirsdag d. 1. september i Loen på Rødovregård (formentlig). 

Mix-møde: tirsdag d. 6. oktober (mødeplan fremkommer senere) 

Oktober-gildehal: onsdag 21. oktober på Rødovregård (gruppe 3) 

November-møde: tirsdag d. 17. november på Rødovregård (gruppe 2) 

Kirketur: søndag d. 6. december (gruppe 4) 

Fredslys: tirsdag d. 8. december (Kurt) 

 

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

Indlæg i Word. Standard A4/STÅENDE og uden specielle tekstfelter. Tak 

Lederen/forsiden i okt-nr. skrives venligst af gruppe 3  Nils 

 

mailto:krogh@musling.dk
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Tusind tak, 
 

Kære alle i Vestvoldgildet 

Sisseli og jeg vil gerne sige tak for opmærksomhederne ved vores 

guldbryllup og Nils’s fødselsdag. Det blev på mange måder et anderledes 

guldbryllup end man plejer at holde. 11. april lige i coronaens start, måtte 

man jo ikke samles ret mange på et sted. Men vores børn havde alligevel 

arrangeret æresport, morgenkaffe og senere også et digitalt møde med familie og venner fra Sverige 

over Danmark til Spanien, hvor der blev sunget og spillet bryllupssang for os. Noget specielt, men 

ret underholdende alligevel, når situationen var som den var. 

Når man så også får ’forsinkede’ gaver, så er det som at blive fejret mange gange. Så tusind tak for 

det. 

Sisseli og Nils 

 
Fra Jørgen har jeg modtaget: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kære gruppe 1 tusind tak for hilsenen vedrørende min 85 års fødselsdag i april måned, fik her til 

gilderådsmødet overrakt en fl. rødvin fra jer i gruppe 1, og når den bliver drukket vil jeg tænke på 

jer i gruppen. 

Mange kærlige gildehilsener fra 

Jørgen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kære alle Gildebrødre. 

I denne Corona tid, er Vestvoldgildet fødselsdags fest blevet Corona sikret. 

”Ingen tag selv bord”, men Festlauget iført handsker, serverer den mad du ønsker. 

Alle drikke varer bliver skænket af en fra Festlaug. 

Der er håndsprit på bordene. 

Der må være 50 personer i Loen, men vi er max 36 personer, så afstands krav er 
overholdt. 

Så mød op og gør denne aften festlig, selvom vi er i en Coronatid. 

Husk gruppevis tilmelding senest den 22 august til Ulla 23637231 

  

Gildehilsen og på gensyn fra Festlauget. 

Ulla 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

tel:23637231
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Mødereferater: 

Gruppe 2 var den 4. August på en dejlig tur til Greve Museum.  

Vi var mødt fuldtallig, 6 nysgerrige Gildebrødre, og vi fik en 

venlig velkomst. Og dertil info om, hvad der var at se på 

Gården. 

Udstillingen fokuserede på, hvordan og hvorfor man i perioder 

i det 20. århundrede har valgt at flytte til Greve. 

Der fortælles om landbosamfundets udvikling fra 1850-1915 

og om de hvide tekstilers historie og udvikling fra at være 

Hedeboegnens statussymboler til at blive symbol på ægte dansk kultur. Udstillingen viser blandt 

andet en klunkestue, dragter, broderier og malerier. 

Stuehuset på Greve Museum viser boligindretning i 1820 'erne og 1920'erne. Den første stue, 

Hedebostuen, er indrettet med møbler fra 1800-tallets begyndelse. Mellemstuen afspejler 

boligindretningen i 1925. Den tredje stue, Øverstuen, viser 

gemmemøbler, fotografier af Grevegård slægten, fæstebreve, 

skøder og en anetavle. 

Vejret var dejligt, vi havde madpakker med, der var borde og 

bænke på gårdspladsen på de toppede brosten. Så vi nød 

maden og kunne samtidig høre svalernes kvidren under 

tagskægget. 

Derefter foreslog Else og undertegnede, at vi kørte til Hørmarksvej 16, til en kop kaffe. 

Og der var rart i baghaven, især fordi solen skinnede det 

meste af tiden, så alle var velfornøjede. 

Reff. Arne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Referat fra Gruppemøde i gruppe 4, den 11. august 2020.08.18. 

 

 

Efter den lange tvungne pause på grund af Corona/Covid19 problemerne mødtes vi hos Lone, men 

vi manglede Grethe, som havde meldt afbud på grund af hendes kemobehandling. 

 

Vi fik først diskuteret lidt løst og fast om vores oplevelser i tiden der var gået. 

 

Så blev det Jørgens tur. Og han sørgede for, at der kom orden på kassen. 

Så gennemgik vi mødeplanen for eventuelle ændringer. 
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Jørgen gjorde opmærksom på, at lederen i Voldstafetten skrives på skift, og for at ingen skulle være 

i tvivl, 

havde Jørgen udarbejdet en plan.  

Grethe skriver i oktober 2020. 

Ulla skriver i februar 2021 

Kurt skriver i januar 2021. 

 

Jørgen og Grethe kommer ikke til Fødselsdagsfesten, resten kommer. 

 

Årets emne: Efter eget valg. 

 

Ulla omtalte Fødselsdagsfesten i disse Coronatider. 

 

Vi diskuterede, at det ville være godt, hvis man havde oplysning om nærmeste pårørende, når en var 

syg. Jørgen vil fremlægge spørgsmålet på kommende Gilderådsmøde. 

 

Herefter snakken livligt indtil vi brød op. Endnu et hyggeligt møde i gruppe 4 var slut. 

Refereret af Kurt. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens september nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. oktober 2020. 

 

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside: www.vestvold.dk  
På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af  

Nyhedsbrevet Voldstafetten. 

 

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

Gildemester: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 4841 2596 

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.:2762 0524 

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

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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