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FEBRUAR 

 
”Så kom der en ny forlængelse af restriktionerne, hvilket vi naturligvis er meget kede af. 
For at vi (forhåbentlig) ikke skal aflyse yderligere, har AOF Rødovre har besluttet at aflyse al 
undervisning og aktivitet frem til den 1. marts (til og med uge 9).” 

Sådanne meddelelser er vi efterhånden blevet vant til. Ovenstående er fra mit gymnastikhold. Og 
sikkert typisk for rigtig mange i øjeblikket. Hvad skal vi dog få tiden til at gå med? Hvad skal vi dog 
skrive om, når vi ikke oplever så meget. Når højdepunktet måske er at vi skal på apoteket og hente 
nye forsyninger. 
Tove fortalte mig om, at hendes radiator pludselig var ’stået af’, så der blev hundekoldt i stuerne. 
Det er jo et problem, som man kan få megen tid til at gå med. Men det positive ved den historie 
er/var, at et hjælpsomt mennesker kom til undsætning (selvom han var til børnefødselsdag) og 
hurtigt fik gang i systemet igen, så temperaturen kom op på 24o . Hurra! 
Jeg selv og Sisseli har da heldigvis 2 hunde, som skal luftes flere gange om dagen. Der møder man 
mange mennesker. Vi har indtryk af alle mennesker er ude at gå hele tiden. Hvor vi normalt har 
Vestskoven/Damhussøen-engen/Vestvolden/Dyrehaven/Jægersborg Hegn, - eller hvor vi nu plejer 
at gå - meget for os selv, så møder vi hele tiden andre vandrere. Man kan dog stadig finde et 
”madpakkehus” nogle gange med tændt bål, uden at der er andre. Her kan man i fred og ro nyde 
sin medbragte mad – og nogle gange endda også solen. Og det er jo ikke så ringe endda! 
Min svigersøn fra Belgien, der stadig har sin bedstemor, kom med en bemærkning om det at være 
lukket inde og ’blive-hjemme-påbud’: prøv at tænke på de mennesker, der oplevede 2. 
verdenskrig. De var mere eller mindre ’lukket inde’ i 5 år! I hvert fald i Belgien, hvor krigen rasede 
lidt mere end i Danmark. Man kunne aldrig vide, hvornår man fik en granat eller lignende i 
hovedet. Så ud fra det synspunkt har vores ’nedlukning’ foreløbig kun varet 1 år. Og vaccinen er 
kommet, sååh det da positivt. 
     Nils på grp. 3’s vegne 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Oversigt over kommende arrangementer 2021 (se også hjemmesiden): 

 

Forårsfest: lørdag d. 27. februar 2021. AFLYST 

GILDETING: tirsdag d. 2. marts på Rødovregård. (Det håber vi da) 

I-Dag: lørdag d. 13. marts 2021 (se nedenfor) 

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 marts-nr. skrives venligst af gruppe 4  Nils 

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

mailto:krogh@musling.dk
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Gildeledelsen har meddelt: 
 
Forsamlingsforbuddet med begrænsning på max 10 personer gælder stadig til 28. 

februar 2021. Det betyder, at gildeledelsen har besluttet at aflyse Forårsfesten den 27. 

februar 2021. Skulle der komme lempelser i forsamlingsforbuddet, vil gildeledelsen 

vurdere muligheden for gennemføre de aflyste arrangementer. 

Forlængelsen betyder, at vi først ses til Gildetinget den 2. marts 2021. Husk at tænke på hvem der 

skal have VESTVOLD-GILDETS Fødselsdagspris 2021. Send jeres forslag til Kurt Lundsteen 

 

Bjarne Wichmann - Grethe Lykke Mortensen - Kurt Lundsteen 

 

 

 

 

 

Fra DISTRIKTET har vi modtaget: 
”Sjællandsværket” 

Jeres DGM er blevet medlem af en fin kommission der hedder ”Sjællandsværket” og 

består af samtlige DGMer på Sjælland. 

Hertil er vi også med i en lignende sammenkomst af alle landets DGMer samt LGL og vist også 

med andre interesserede gildebrødre. 

Det foregår som videokonferencer til aftalte tidspunkter, meget spændene at være deltager i og rart 

at erfare, hvad der rører sig rundt omkring. 

Hvem opstiller til en ny LGL til efteråret? Hvordan skaber vi fornyelse og optimisme i vores gilder, 

så flere får lyst til at deltage hos os? og hvordan går det med igangværende projekter som fx 

Spejdernes Lejr 2022? 

Når vi efterhånden har vænnet os til video-mødet, er det faktisk en nem og smart måde at tale- og se 

hinanden på- uden Corona hindringer. 

          Mogens/DGM 

 

 

 

 

 

 

Tak 
Kære Gildebrødre. 
Mange tak for hilsenen til min 85 års 
fødselsdag, den dejlige rødvin 
glædede mig meget. Trods Corona-
restriktioner havde jeg en dejlig dag. 
    Med gildehilsen Inger Petersen. 
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INDKALDELSE TIL GILDETING 

Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19:00 

i Stuehuset på Rødovregård 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Gildemesteren aflægger beretning 

4. Gruppeledernes beretninger 

5. Laugs- og udvalgsformændenes beretninger 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Skatmesteren fremlægger de reviderede 

     regnskaber for 1.1.2020 til 31.12.2020 og fremlægger 

     budget for året 1.1.2022 til 31.12.2022 

     herunder fastsættelse af gildeskat. 

8. Valg 

a) Valg af gildemester 

b) Valg af gildekansler 

c) Valg af gildeskatmester (modtager ikke genvalg) 

9. Valg 

a) Valg af suppleant for gildemester 

Valg af suppleant for gildekansler 

Valg af suppleant for gildeskatmester 

b) Valg af Gildets uddannelsesmedarbejder (GU) 

c) Valg af Gildets internationale medarbejder (GIM) 

d) Valg af Flagherold 

Valg af Dørherold 

e) Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse 

10. Eventuelt 

Forslag, bortset fra forslag til valg, der ønskes behandlet på gildetinget, skal 

være gildemesteren i hænde senest en måned før gildetingets afholdelse. 

Med Gildehilsen 

Kurt Lundsteen (GK) 

NB. Gruppeledere bedes orientere gruppemedlemmer uden mail 

 

 

 

 

 



SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 4 

 

 

 

      
 

I-DAG 

 
LØRDAG DEN 13. MARTS 2021 

 

Afholdes der I DAG i Gildehuset,  

Sankt Agnes 2, 4000 Roskilde. 

Program for I-DAG ’en vil være: 
 

Vi starter med kaffe/te kl. 9.30. 
 

Herefter vil Kvindelig eventyrer m.m. Cecilia Vanman fortælle om det 

Antarktiske kontinent Verdens dybfryser og Pingvinernes rige 

Vi tages med på en fascinerende sejlads til det Antarktiske kontinent, 

hvor man møder et sandt overflødighedshorn af dyreliv, og 

overvældende natur. 
 

ca. kl. 12.30 er der frokost 

Vi regner med at slutte ved 14.00- tiden 
 

Hele arrangementet koster 90,00 kr. pr. person inkl. 

drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe. 
 

Bindende tilmelding senest den 4. marts 2021 til: 

GU 

eller 

DUS: Birthe Sander e-mail: birthesander@gmail.com 

Mobil: 6080 3795 

 

På gensyn DUS/GU gruppen 

Forhåbentlig er Corona så meget overstået at vi må mødes igen. 

Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-

plads. Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud fra deltagerantal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:birthesander@gmail.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ad%C3%A9lie_penguins_in_Antarctica,_Antarctic_Peninsula.JPEG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Julekort fra Kiowa-Ringebæk: 
Fra: spejdernes@gmail.com <spejdernes@gmail.com> 
Sendt: 6. januar 2021 13:51 
Til: 'Bodil Kæmpegaard' <bodilk@outlook.dk> 
Cc: spejdernes@gmail.com <spejdernes@gmail.com>; hekri1966@gmail.com <hekri1966@gmail.com> 

Emne: Glædelig Jul & Godt Nytår til alle hos Vestvold Gildet 

  

 

Glædelig Jul & Godt Nytår 

Ønskes alle hos Vestvold Gildet 

Tak for gaven til gruppen ved gildets fødselsdag i 2020. 

 Med spejder hilsen 

fra Spejdere og Ledere 

hos Kiowa-Ringebæk 

BrøndbyStrandSpejderne.dk 
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B.S. Ingemann skrev I sne står urt og busk i skjul i 1831 efter en periode hvor 

Danmark havde været igennem en meget hård tid - Englænderne tog vores 

flåde, København blev udsat for terrorbombardement, vi mistede Norge og i 

øvrigt havde vi en statsbankerot 1813. Så for at hæve Danskernes selvtillid 

skrev han en række ’opbyggelige’ romaner. I en af dem indlagde Ingemann I 

sne står urt og busk i skjul for bl.a. at sige at efter vinter kommer vår og 

sommer med det mere positive. 

 

1. I sne står urt og busk i skjul; 

det er så koldt derude; 

dog synger der en lille fugl 

på kvist ved frosne rude. 

 

2. Giv tid! Giv tid! – den nynner glad 

og ryster de små vinger, - 

giv tid! og hver en kvist får blad; 

giv tid! – hver blomst udspringer. 

 

3. Giv tid! og livets træ bli’r grønt 

må frosten det end kue, 

giv tid! og hvad du drømte skønt, 

du skal i sandhed skue. 

 

4. Giv tid! og åndens vinterblund 

skal fly for herlig sommer; 

giv tid!, og bi på Herrens stund, 

- hans skønhedsrige kommer! 

 

Fra Højskolesangbogen 

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

 

Bjarne meddeler: 

 

 

Vores fastnettelefon er lukket så nummeret 4841 2596 fungerer ikke mere 

Mvh 

Bjarne 

 

Så prøv i stedet Jytte: 2946 3329; Bjarne: 2942 5850    (red. indskud) 

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

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens februar nummer 

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

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 

http://www.vestvold.dk/
http://www.rohedi.dk/
mailto:krogh@musling.dk

