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Voldstafetten 
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

58. årgang nr. 9 

november 2020 
 

 

 
   November 

 Året 2020 

  har været utroligt og et meget anderledes år, end de sidste årtier. Et år vi måske også har 
 lært noget af, og vil påskønne hverdagen endnu mere, fordi vi er så heldige at være 
 født i Danmark, hvor nogen passer på os fra fødsel til grav. 
 
 Bedst som vi troede, at vi havde kontrol på spredning af coronavirus, fortsatte smitten 
 i en højere hast end tidligere, og der kom endnu flere forbud mod smitten end før. 
 Desværre er det gået ud over rigtig manges eksistensgrundlag, og mange har mistet 
 deres job, eller har måtte lukke deres virksomhed. Langt fra alle har været berettiget 
 til ”hjælpepakken”, så de er ekstra hårdt ramt. 
  
 Desværre har det meste af sommeren/efteråret for mit vedkommende foregået indenfor 
 hospitalsvæsenet, og det ser ud til at fortsætte nogen tid endnu på grund af nye fund. 
 
 Vi har i vores gilde en gennemsnitsalder på 81,6 og er derfor alle i den sårbare gruppe, 
 der skal passe godt på os selv og på hinanden. Derfor syntes jeg også, at vi skal være 
 taknemmelige for, at nogen stadig har lyst og overskud til at arbejde med de praktiske 
 opgaver, der nu engang skal udføres i gildet. Vi har haft 4 udmeldinger af Vestvold-Gildet 
 i 2020. 
  
 Lad os håbe, at man snart finder en vaccine mod Corona, så der kan komme normale   
 tilstande igen.     Grethe 
 

 

 

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

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

 

 

November-møde: AFLYST november på Rødovregård (gruppe 2) 

Kirketur: søndag d. 6. december (gruppe 4) Brøndby Strand kirke kl. 10.30 

Fredslys: tirsdag d. 8. december i Brøndbyvester Kirke (Kurt) 

Nytårsgildehal: lørdag d. 9. januar 2021 på Rødovregård. 

 

 

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 jan-nr. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gildeledelsen har meddelt: 
 Kære Gildebrødre. 

Regeringen er kommet med ændrede bestemmelser for antallet af personer ved sammenkomster, det 

er nu kun tilladt at være 10 forsamlede. 

Gildeledelsen har derfor besluttet af aflyse Gilderådsmødet på tirsdag den 27. oktober. 

Da restriktionerne vil vare foreløbig 4 uger, har Gildeledelsen desuden besluttet at aflyse 

Novembermødet. 

Med hensyn til julemødet ser vi tiden an, men vi håber, vi kan gennemføre det. 

Det er meget kedeligt men forståeligt at myndighederne på denne måde griber 

ind i vores hverdag, og vi håber alle, at det snart er forbi, så vi igen kan mødes i gildesammenhæng. 

 

Med venlig Gildehilsen 

 

Bjarne Wichmann   

Gildemester 

 

Grethe Lykke Mortensen 

Gildeskatmester 

 

Kurt Lundsteen 

Gildekansler 

 

November-mødet  

med foredrag om KINA… ”Riget i midten”, har vi desværre måtte aflyse,  

da vi er blevet indhentet af den ”anden bølge af covid19”, som sætter en  

begrænsning på 10 personer til et sådan arrangement.  

                                                       Mange venlige gildehilsner, gruppe 2. 

     Mogens 

 

 

Juletur 6. december 2020 

Kirketuren søndag d 6 december 

klokken 1030 i Brøndby Strand kirke.  

Bag efter fortæller præsten lidt om 

kirkens historie. 

Herefter har vi fået lov at låne kirkens 

menighedsstue, hvor vi vil hygge os sammen og hvor vi spiser vores 

medbragte mad, og nyder vores medbragte drikkevarer. Vi har fået en 

flaske snaps til denne dag. Når vi har spist serverer vi en kop kaffe eller 

the med lidt sødt til ganen. 

Så husk en lille gave til omkring 30 til 35 kroner. 

Prisen for denne dag vil blive omkring 40 til 50 kroner. 

Tilmelding gruppevis til Jørgen på tlf. 52 61 02 94 eller mail, senest lørdag d. 28. 

november. 

Med de bedste gildehilsener fra gruppe 4. 

tel:1030
tel:52
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Fredslyset fra Betlehem kommer til 

Brøndbyvester kirke 

Tirsdag den 8. december 2020 
 

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke. 

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 8. december kl. 19.00. 

 

 
 

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken i Betlehem. 

En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling herfra bliver tirsdag den 8. 

december ført til Brøndbyvester Kirke. 

 

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, 

herefter tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og kirken oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem. 

 
Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Søren Broch Kjeldgaard vil holde en kort 

andagt. 

 

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus. 

 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5) 

 

MIX MØDET 2020 

Referater: 

Den 6. oktober 2020 blev der afholdt Mixmøder i 

Vestvold-gildet  

- og Lilli, Arne, Else, Birthe S og Sine mødtes hos Mette. 

Mette er en ældre dame med hele 102 år, men stadig meget 

aktiv med at tale om aktuelle begivenheder i verden lige nu. På 

forhånd havde vi ikke noget emne, - men Lilli havde fået det 

med i en lukket kuvert. Det blev taget ud, og Lilli læste det op: vi skulle snakke om den 

verdensomspændende pandemi, Corona sygdommen. Os alle 6 håbede at ingen af os, at ingen i 

vores familie og vennekreds ville få sygdommen. Det talte vi meget om, - selvfølgelig blev andre 

emner end corona også berørt. 

Vi kunne gå hjem efter en meget hyggelig aften, hvor Lilli havde hjulpet Mette ved at arrangere det 

fine kaffebord. 

Med venlig gildehilsen    Arne. 

tel:2020
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Gruppe 2. 

Mix-mødet der skulle være afholdt hos Inger den 06.10.2020, blev aflyst 

da der indløb tre afbud til denne aften. 

    Mogens. 

 

Gruppen hos Ulla og Kurt 

bestod ud over værtsparret af Jytte, Bjarne, Annette og undertegnede.  

Allerførst fik vi serveret en dejlig middag, så vi kunne komme i det rigtige humør til at tage fat på 

mix-mødets emne: Hvordan vi opfatter Covid 19 og om vi har lært noget. Tages der nok hensyn i 

samfund og Gilde? Er restriktioner for stramme? 

Det fik vi en god snak ud af med mange gode indslag. Som Annette sagde: ’køb en rollator + 

mundbind – så får du god plads i butikkerne’.  

Vi har jo lært at vaske hænder og spritte af, men til gengæld savner vi nok lidt knus og kram. 

Omvendt kan vi måske spørge om vi måske krammede for meget med nogen, som vi egentlig ikke 

kender særligt godt?  

Om restriktionerne er for stramme? Tja, nogle dele af samfundet fx for hoteller mm er der måske 

strammet for meget. Lidt mere ”individuelt” stedbestemt tilpasset havde måske været bedre – hvem 

ved? (Siden mix-mødet kan vi jo konstatere, at der er blevet strammet endnu mere – på en lidt 

dyster baggrund). 

Mange mennesker er blevet sendt hjem fra arbejde på ’ventepenge’. Omvendt har Coronaen måske 

skabt muligheder for nye firmaer, der gør rent og desinficerer lokaler. Der har aldrig været så rent i 

offentlige bygninger, restaurationer og børnehaver, som der er nu. Legetøjet i børnehaverne bliver 

gjort rent og ikke bare smidt i kasserne 

 

 

Oktober-Gildehal 

Onsdag 21. oktober 2020 fik vi afholdt en gildehal, som vi ikke 

har haft siden nytårs-gildehallen i januar. Meget er blevet 

anderledes siden den gang. Det føles også som om det er meget 

længe siden! Vi havde næsten fuldt ’program’, men med visse 

tilpasninger af hensyn til Coronaen. Man må jo ikke synge 

indendørs, så vi må ty til passende CD-musik som fulgte 

gildehallens forskellige indslag.  

I eftergildehallen fik vi – om man så må sige – middag med 

mundmaske, handsker og sprit til. Jeg tror det gik alligevel. Der 

var jo ingen sang, men til gengæld masser af snak. Og Bodil 

havde lavet en konkurrence om Danmark, som vi på det seneste 

har haft ekstra god 

lejlighed til at lære at kende. 

Det var nu ikke alle spørgsmålene vi kunne klare. Men 

sådan er det jo.  

Vi afsluttede aftenen med Corona-Broderkæde (dvs med 

afstand). 

Nils 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens november nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. december 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. Mobil: 2942 5850 

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

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

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Mobil: 2275 1435/ krogh@musling.dk 

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