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Hvad er det, der sker? 

Da jeg var barn, drillede vi hinanden, nu mobber hinanden. 

Men tonen er blevet utrolig mere hård, og samtidig oplever vi, hvordan de 

sociale medier ikke bare bruges til at mobbe, men også til at svine alle til, 

der ikke lige har samme mening, som man selv har. 

Men også hvis man er blevet sur på en, så bliver der skrevet ting, som jeg 

ikke tror ville blive udtalt, hvis man stod over for den, man sviner til. 

Men hvad vi gør ved det? Et gammelt ordsprog lyder: Tænk før du taler! 

Måske skulle det ændres til: Tænk før du skriver! Jeg tror, vi alle skal 

tænke os om to gange, inden vi farer i blækhuset, (de sociale medier) og 

spørge os selv, hvad vi selv ville sige til, hvis det var os selv, der blev 

skrevet dårligt om, eller os selv der blev svinet til. 

Kurt Gruppe 4 

 
 

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

 

Fødselsdagsfest 7. september 2021 kl. 19.00 på Rødovregård (se nedenfor) 

MIX-møde 5. oktober 2021 kl. 19.00 (se grupperne og værter nedenfor) 

Fellowship-dag lørdag 23. oktober kl. 12.00 på Rødovregård (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 oktober-nr. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

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

TAK 

Jeg siger mange tak for opmærksomheden på min 75 års dag. 

     Ulla 

Tusind tak 

for de mange hilsner på min runde fødselsdag. Både via telefon, sms og ved personlig 

henvendelse, blomster, vin og chokolade. Det glædede mig rigtig meget. 

Mange varme gildehilsner    Grethe Mortensen 

Tove siger også tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med 85 årsdagen. 

mailto:krogh@musling.dk
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Mettes bisættelse: 

Kære Gildebrødre. 

I forbindelse med Mettes bisættelse kan jeg oplyse, at der kun var plads til 21 personer i 

Brøndbyøster Kirke. 

Familien havde frabedt sig Fanen, og vi kunne kun få 1 plads. Gildeledelsen valgte derfor Lilli som 

repræsentant for Vestvold-Gildet. Lilli er gruppeleder i Gruppe 1, hvor Mette var medlem. 

Vi har fra familien modtaget et kort med nedenstående: 

Et sidste farvel fra Vestvold-Gildet 

Gr.1 på vegne af Lili 

Gr.2 Mogens Jeberg, Jytte Ulstrup, Else og Arne Madsen 

Gr.3 i Vestvold-gildet 

Gr.4 Kurt, Ulla, Lone, Jørgen, Grethe, Birthe og Inge 

Mvh. og tak. Dorte Agnholt  

Mvgh 

Kurt 

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

 

 

 
 
 

 

VESTVOLD-GILDETS fødselsdag. 
Tirsdag den 7. september kl. 19-21.30 

VESTVOLD-GILDET bliver 58 år, og i den anledning indbydes I til fødselsdagsfest på Rødovregård. 
Under festlige former vil vi uddele 

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. 
Pris 50 kr. 

Tilmelding: Gruppevis senest den 29.august til Ulla 23637231 
På festlaugets vegne Ulla 

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

MIX-MØDE 5. oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

Værter      
Nils KURT ULLA ELSE ARNE BODIL 

Inge BIRTHE A PREBEN MARGIT TOVE 
Jytte U GRETHE JØRGEN LILLI SINE 

Bjarne JYTTE W LONE BIRTHE S                           MOGENS 
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Fellowshipdag 2021 

Lørdag 23. oktober på Rødovregaard, Kirkesvinget 2, 2610 

Rødovre 

 
 

Så indbyder Distriktet igen til den traditionsrige og fornøjelige Fellowship Dag på Rødovregaard. 

(I véd, vi mødes kl. 12.00 og når forinden både morgenkaffe og avis- og vi er hjemme igen efter kl. 

16.00 til den første TV-avis) 

 

Vi møder hinanden, snakker sammen (snart længe siden), spiser en fælles god frokost og 

overværer et spændende foredrag (”power-point billeder”) ledet af Landsgildets internationale 

koordinator, Birthe Ømark. 

 

Birthe er en rigtig spejder/gildebror og hun har i mange år aktivt taget del i det internationale 

gildearbejde; Birthe har faktisk været overalt i vores vide Gildeverden og har mange sjove og 

interessante oplevelser at fortælle os om. 

 

Dagen afsluttes selvfølgelig med en rigtig Gildehal 

 

I anledning af Distriktets 25- års Jubilæum betaler I kun kr. 60.- pr. deltager (resten betaler 

Distriktet) 

 

Bindende tilmelding med navn og gilde meddeles senest 15. oktober til GIM i eget gilde eller til 

DGK Jørgen Lauterbach, 4648 0850 eller 

Dsl402366@vip.cybercity.dk 

 

 

 

Fest Gilde Hal 
                             Fredag den 20. august  

 

 

 

 

 
2Boldkast 1Racerløb 3Gildehal 

about:blank
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Referater: 
 

Friluftsgildehal i Hedeland, 16. juni 
Vi var 40 gildebrødre og gæster, der mødtes kl. 18 til den traditionsrige 

friluftsgildehal i Herredsfogedhytten i Hedeland. Vejret var med os, omend det 

blæste lidt. Så selve gildehallen foregik indendørs. 

Vi markerede også hermed distriktets 25-års fødselsdag. Det skulle vi egentlig 

have gjort sidste år, men af bekendte grunde måtte vi udsætte det til i år. 

Efter ankomsten nød vi det gode vejr og sad udenfor og fik en hyggelig snak. Det var jo længe siden 

vi sidst var mødtes, så der var nok at genopfriske. 

Så gik vi ind til den forlorne skildpadde med hårdkogte æg og sherry. Og i anledning af jubilæet fik 

vi også dessert, en dejlig æblekage. Og i samme anledning var arrangementet gratis. Traktementet 

stod 2. Taastrup for på glimrende vis. 

I sin gildemestertale sagde DGM Mogens, at ”Gode tider er kommet tilbage, vi er nu så nogenlunde 

ude af den skrækkelige coronakrise, der i så lang tid har sat sit onde præg på vores tilværelse og da 

specielt på vores gildeliv.” Men: ” Det har egentlig været rart, at når man går rundt i fx et 

indkøbscenter og ser, at alle går rundt med mundbind ligesom en selv, så giver det en fornemmelse 

af, at det her er noget, vi som danskere har været enige om - og det har givet pote.” 

 

Så fik vi et par ord om landsgildets dalende medlemstal: For få år siden var vi over 6.000 

gildebrødre, nu er vi nede på små 3.000. Og ved det kommende landsgildeting har hele ledelsen 

valgt at trække sig, hvilket ikke er særlig smart. Man leder med lys og lygte efter gildebrødre, der 

har mod på og vilje til at opstille til en ny landsgildeledelse. 

Og til sidst lidt om distriktets fremtid. Vi har nu en funktionsduelig ledelse, og så ser vi frem til det 

kommende distriktsgildeting til august. 

 

Margit fortalte i 5 min.’s Sct. Georg om distriktets tilblivelse med alle de diskussioner, der havde 

været dengang. Hun var selv en af nøglepersonerne. 

 

Som sidste punkt fortalte DGM fra Henning Rasmussen fra Arresø Distrikt om sin tid som ulveunge 

og senere spejder i KFUM-spejderne, og han kom også ind på den kommende landslejr i Hedeland. 

 

Vi sluttede aftenen med at gå udendørs, slutte ring og synge ”Ja, vi er danske spejdere”. 

Alt i alt en fin aften og et dejligt gensyn   Jørgen L., DGK 
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Gruppe 2 møde 5. juli 2021 

Vores stærkt reducerede gruppe mødtes hos Jytte for at  

planlægge den kommende Festgildehal.  

Først nød vi Jyttes fine kaffebord. Derefter sang vi :”Så vandrer vi ud af den….” 

Derefter fortalte Mogens, at han havde foreslået gildeledelsen at  

vores næste fødselsdags donation skulle gå til Middelgrundsfortet, som  

spejdere, FDFèr m.m. har fået overdraget.  Resten af gruppen syntes,  

det var en god ide. 

Så fik vi planlagt mødedatoer for næste sæson, hvor vi har ”Danske Øer”  

som emne. 

Derefter gik vi over til at planlægge festgildehallen med alt det, 

som hører til. Det var et hyggeligt møde her midt i sommertiden. 

        Else 

 

GRUPPE 4 -GRUPPEMØDE, den 17. august 2021. 

Vi mødtes fuldtalligt hos Grethe til en dejlig middag med skinke, flødestuvede kartofler, grøntsager 

og skøn dessert med bl.a. tiramisu. 

Vi indledte mødet med en sommersang:  Han kommer med sommer, han kommer med sol. 

Efter vores sang gik snakken lystigt, alle havde noget at bidrage med, så det var svært at få ørenlyd. 

Vi nød rigtigt at være samlet igen. 

Lone havde valgt at fortælle om Samsø i dagens emne. Samsø ligger jo i Kattegat. Øen er på 114,26 

kvadratkm. Der er 3.682 indbyggere bosat i 22 landsbyer, hvoraf Tranebjerg er den største. 

Samsø Kommune består af Samsø og en række småøer. Kommunen blev oprettet i 1962 ved 

sammenlægning af sognekommunerne, i 1970 blev Samsø overført fra Holbæk amt til Aarhus amt. 

Kommunalreformen i 2007 påvirker ikke kommunens grænser, men den har været nødt til at indgå 

samarbejdsaftaler med Odder- og Aarhus kommune. 

Der er spor af mennesker fra de tidligste tider. Man jagtede vildt, siden bosatte man sig og 

begravede sine døde i gravhøje. Mange af gravhøjene er dog fra bronzealderen. 

Der blev i middelalderen bygget fem borge på Samsø. Brattingsborg nu kaldet Gammel 

Brattingsborg i Tranebjerg, Bisgård i Onsbjerg sogn, hvor Bispegården nu står i dag. Vesborg på 

sydkysten, Vesborg Fyr ligger i dag placeret oven på borgvolden. Hjortholm på den lille ø af samme 

navn i Stavns fjord og det lille fæstningsværk Blafferholm, som i dag ligger placeret i haven ved 

Brattingsborg gods på Sydøen. Egentlige overjordiske bygningslevn er ikke tilbage kun 

voldstederne og visse dele af de begravede fundamenter findes i dag. Borgene var med i de 

omfattende arkæologiske undersøgelser i perioden 2002-2009.                  På det nu nedrevne 

andelsmejeri Madebjerggård i Besser forsøgte man før 2.Verdenskrig at eftergøre den schweiziske 

Emmentaler ost. Resultatet blev en ny ostetype, Samsø-osten, der nu produceres uden for Samsø. 

Jørgen meddelte, hvad der er sket i gildet siden sidst. Snakken gik atter lystigt. Vi blev inviteret på 

kinesisk restaurant af Jørgen og Jun. Det glæder vi os meget til den 17.9.  

Vi rundede også gildets 60 års jubilæum, ja vi kom langt omkring.  Kurt og Ulla fortalte så sjovt om 

deres ture til Østrig med bus. Ja, vi havde slet ikke lyst til at bryde op. Men vi sluttede med sangen: 

Det haver så nyeligen regnet. Varm tak til Grethe for en dejlig dag. 

                                                                                    Referent Birthe 

        

Hurra.  Hurra.  Hurra  to store fødselsdage i gruppe 4, først Grethe som fyldte 80 år,og så Ulla 

som blev 75 år, og begge havde inviteret gruppen til Bruns  i Ishøj havn,  2 hyggelige 

sammenkomster, og vi i gruppen nød at være sammen igen. 

Tusind tak Grethe og Ulla. 

                                                                                             Jørgen 
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     Lidt nostalgi fra før Verden var af lave. Modtaget fra Arne.  

 

* Pr. 1.oktober nedlægger Ulla og Kurt deres fastnet telefonnummer 

eneste numre er herefter Ulla: 2363 7231,   Kurt: 2762 0524. 
 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens september nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. oktober 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: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802 

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

tel:2363%207231
tel:2762%200524
http://www.vestvold.dk/
http://www.rohedi.dk/
mailto:krogh@musling.dk

