
SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 1 

Voldstafetten 
             Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET 

58. årgang nr. 10 

december 2020 
 

 

DECEMBER 
 Nu nærmer vi os december, og hvordan er året så gået. Det er ikke det mest hyggelige 

år, vi har haft. Vi har ikke kunnet være ret meget sammen i Gildesammenhæng, hvilket jeg har 

savnet meget. Hvad gør man så? Man prøver at finde lyspunkter, det kan være svært. 

Jeg sad og kiggede på Facebook og der så jeg en, der havde haft det samme problem som mig, men 

havde fundet forskellige ting som gjorde, at man så lidt lysere på fremtiden. Men sker der ændringer 

og når de frem til jul, så vi kan være sammen med vor familie og venner Vi kan kun håbe, at det går 

mod bedre tider, så vi igen kan mødes i hyggeligt samvær. 

En ting er sikkert, juleaften og nytårsaften falder som normalt, og vi skal selvfølgelig forsøge at få 

det bedste ud af de dage, med de begrænsninger der nu må være. 

Jeg vil ikke snyde jer for lidt positive ting, vi kan tænke på. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da dette er det sidste nummer af Voldstafetten i 2020 vil vi i gruppe 1 ønske jer alle 

EN RIGTIG GLÆDELIG 

JUL OG ET GODT NYTÅR 

Bjarne 

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

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

 

Kirketur: søndag AFLYST (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 2  Nils 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 2 

 

Gildeledelsen har meddelt: 
Juletur 2020 AFLYST 

 

Kære Gildebrødre. 

Så skete det igen. Corona-pandemien har atter bevirket, at vi må aflyse et arrangement. 

Vi skulle på kirketur, men så blev forsamlingsforbudet forlænget, det bevirker, at gildeledelsen har 

besluttet at aflyse kirketuren. 

 

Vi beklager og håber, der snart kommer godt nyt, så vi kan få normale tilstande og mødes igen. 

Samtidig ønsker Gildeledelsen alle gildebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. 

 

Med gildehilsen, og håbet om snarligt gensyn. 

Bjarne, Grethe og Kurt. 

 

NB. Gruppelederne bedes sørge for gildebrødre der ikke har mail får besked. 

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

TAK 
Jeg har modtaget besked om, at vores faste køkkenhjælp, Tove, har besluttet ikke mere at ville 

glæde os med hjælp i køkkenet ved vore fester. 

Tak til Tove for hjælp igennem årene. 

ANNONCE 
Så nu har vi et fået et problem. For hvad gør vi nu? 

Så se jer rundt i familie, børn, børnebørn og vennekreds, om der skulle være en, der vil hjælpe i 

køkkenet og tjene en ekstra skilling. 

En der selv kan finde ud af, hvad der skal gøres i køkkenet. 

Vi har diskuteret, om vi kunne få hjælp fra spejderne, men vi tror at lederne har nok at lave. 

Mvgh 

Kurt 
 

 

Her er en lille hilsen til gildet i december fra gruppe 4: 

 

Ak ja, atter engang har gildeledelsen måtte aflyse et gildearrangement denne gang juleturen, en tung 

beslutning, men en meget fornuftig beslutning. 

Vestegnen er for tiden de kommuner som er hårdest ramt med Corona, så en god beslutning fra 

gildeledelsens side at aflyse, idet vi alle i gildet er ældre og nogle er lidt skrøbelige. 

Gruppe 4 er da meget kede af at kirketuren er blevet aflyst, men lad os så i stedet tænde et lys 

søndag d. 6 december klokken ca. 12 og lade tankerne gå til vore andre gildebrødre, og ønske 

hinanden en Fredfyldt Jul, og et Velsignet Nytår 2021. 

 

Pas på dig, og dine. 

Mange gildehilsener med ønsket for Dig og dine om en 

hyggelig jul samt et lykkebringende Nytår. 

Mange kærlige gildehilsener fra  

Jørgen gruppe 4. 
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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. 

 
Hvis vi må, vil vi synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Søren Broch Kjeldgaard vil 

holde en kort andagt. 

 

Efter andagten vil der være kaffe i Sognets Hus. 

 

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

 

NB. På grund af Corona pandemien skal der bestilles plads i kirken. Derfor 

tilmelding, helst gruppevis senest søndag den 6. december til:  

Kurt Lundsteen på 27 62 05 24,  

Jeg sørger så for at bestille plads til alle. 

 

Husk der skal bære mundbind, når vi går ind i kirken 
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Referater: 
Gruppe 1 

Gruppemødet d. 2. november blev holdt hos Bjarne, som havde sørget for et dejligt måltid mad til 

vore slunkne maver. 

Gilderådsmødet i oktober var desværre aflyst, så Lilli havde ikke så meget at fortælle.  Vi fik en 

snak om de nye restriktioner som berører os alle. Vi må få det bedste ud af situationen og glæde os 

over, at vi kan mødes i mindre grupper. Vi håber kirketuren kan gennemføres, og vi ser frem til 

gruppens juleafslutning. 

Bjarne tog fat på gruppens emne: Historiske personer /figurer. Han havde 

valgt Holger Danske, en dansk sagnhelt. Han optræder første gang i 

Rolandskvadet, digtet omkring 1060. Her er Holger en af Karl den Stores 

riddere under navnet Oger le Danois. I begyndelsen af 1200-tallet blev der 

skrevet et stort digt med Holger Danske som hovedperson, det er digtet La 

Chevalerie d’Ogier de Danemarche (Holger af Danmarks ridderskab), hvor 

Holger kaldes Ogier. I kvadet er han søn af den danske konge, Gudfred og udleveres til 

frankerkongen Karl den Store som gidsel for freden. Gudfred bryder freden og Ogier skal dræbes, 

men bliver skånet. Legenden fortæller, at den sovende Holger Danske vil vågne og komme 

Danmark til undsætning i nødens time. Skulpturen af Holger Danske kan ses i Kasematterne under 

Kronborg. 

Tak til Bjarne for en god aften.     

  Jytte W. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Gruppe 2. 

Egern 

Lille vævre egern, hvad vil du nu 

i træerne du altid er så snu - 

du springe fra gren til gren så flot 

med halen lige bagud du gør det godt 

 

Og du kigger på de fugle så små 

og tænker mon jeg også må 

gøre som de og hente 

frø som Arne i kassen gemte 

 

 

 

Jo, det lille egern vil også ha` 

og så må den selv jo ta` 

solsikkefrø smager da godt 

og egern snupper dem så flot. 

Arne. 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gruppe 3: 

 

Gruppen mødtes hos undertegnede kl. 13 d. 3. november. Vi startede med at få lidt at spise. Og da 

alle (forhåbentlig) var mætte indtog vi bilerne og kørte ud for at bese ’PLANETSTIEN’ i Hvidovre. 

Som emne sidste sæson havde *PLANETERNE*, men vi 

nåede ikke et besøg på ’PLANETSTIEN’. 

Så iført rollatorer og gode travesko kom vi til Hvidovre. 

Nærmere betegnet Kystagerparken ved Åmarken station. 

Stien er 6 km lang og starter med Solen på en bakketop 

(ved Åmarken S-Station) og slutter med Pluto i 

Mågeparken helt ude ved Avedøre Holme. Langs denne 

rute fordeles alle vore planeter med den RELATIVE 

afstand de faktisk har. Planeter vises også i relativ 

størrelse. På billedet står vi ved Jorden med sin Måne. 

Størrelsen på figurerne gav anledning til flere 

morsomheder så som: ”Det er da frækt, at nogen har stjålet Jorden” og ”Prøv at trykke på den knap 

(Jorden) og se hvad der sker.” Men udgangspunktet Solen, som på stien er udformet som et 

klatrestativ på 2-3 m’s højde. Så bliver planeterne jo ikke så store. 

Herefter kørte vi til Hvidovre Havn, hvor vi beså endnu en planet SATURN.  

Vi kørte derefter hjem til Dianavej 26, hvor vi fik varmen igen ved en kop kaffe. 

      Nils 

 

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

Gruppe 4 

Og så har gruppe 4 afholdt gruppemøde tirsdag d.17. november hos Birthe, og hurra vi var fuldtallig 

til en hyggelig eftermiddag med dejlig mad udefra, um. Og snakken gik med alt mellem himmel  og 

jord . Vi gennemgik dagsorden, hvor kirketuren var oppe at vende, og vi har jo at håbe vi ses den 

dag? 

 

Efter dagsordenen havde Inge dagens emne: Saltsydning på Læsø. 

Der er udført saltsydning på Læsø gennem mange hundrede år, ja op 

gennem middelalderen udgjorde saltsydningen fundamentet i øens 

økonomi. Sydningen blev systematiseret og til sidsthavde den et 

omfang og en effektivitet, der senere har fået historikere og arkæologer 

til at beskrive den som en industrialiseret proces. Fx fortæller historiske 

kilder, at øen i 1481leverede ca. 36 tons salt tre gange om året. Det 

krævede imidlertid en konstant tilførsel af 

brændsel i form af træ for at holde sydningen plet sådant niveaue,og 

gradvist. Blevøen praktisk talt ryddel for skovområder, så omkring midten 

af. 1600 -varmen således næsten helt uden skovvækst. Derfor blev 

saltsydning forbudt ved lov, og i begyndelsen af 1900-tallet blev der 

iværksat en genbeplantning. I begyndelsen af 1990erne genoptog man 

saltsydningen på Læsø - denne gang som en kombination af forskning og 

turistattraktion, hvor sydningen skulle foregå i overensstemmelse 

med de historiske optegnelser. Selve sydningen som stadig finder 

sted sker i en rekonstruktion af en saltsydehytte fra middelalderen. Slutproduktet -salt - er på den 

måde kommet til igen at udgøre en del af øens økonomi, idet det både sælges ved hytten og 

eksporteres. Saltet udvindes i et sydekar også kaldet saltvandet. Panden måler 1x2 meter og er ca. 

15 cm. Dyb. En pande af den størrelse rummer 300 liter saltvand. Alt sammen skyldes øens 

grundvand som er meget saltholdigt, grundvandets saltindhold skyldes at den sydlige del af øen 

bliver oversvømmet om vinteren det er øens strandenge også kaldt Rønnerne. 

Ak ja, her er 4 tæt skrevne sider om emnet, men her stopper jeg, men Du kan finde mere om emnet 

på Din pad. 

Jørgen. 
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    Redaktøren ønsker alle  

    En rigtig glædelig jul 

  Nils 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens december nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. januar 2021. 

 

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 1435/ krogh@musling.dk 

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