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Voldstafetten
Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET
60. årgang nr. 9
november 2022

November
Ifølge Wikipedia er november den ellevte og næstsidste måned i året i de julianske og gregorianske
kalendere, den fjerde og sidste af 4 måneder, der har en længde på 30 dage og den femte og sidste af 5
måneder, der har en længde på mindre en 31 dage.
Det er også den måned, hvor bladene falder af træerne, så det hele bliver lidt gråt
Ofte begynder frosten også at tage mere fat, hvis ikke vi fortsat mærker klimaændringer med højere
temperaturer.
November har altid været min travleste måned med fremstilling af adventskranse (et år 50 stk.) og
juledekorationer.
Jeg har dog trappet meget ned og nøjes med at hjælpe Brøndbyvester Kirke og Møllehuset med fremstilling
til deres julemarkeder.
Birthe Sander

Oversigt over kommende arrangementer i 2022/23 (se også hjemmesiden):
Novembermøde:
Fredslyset
Kirketur
Nytårsgildehal

tirsdag den 15. november på Rødovregård
tirsdag den 22. november i Sankt Laurentii Kirke, Roskilde (se nedenfor)
søndag den 04. december 2022 (se nedenfor)
fredag den 06. januar 2023 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 december-no. skrives venligst af gruppe 2
Nils
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November-møde
Tirsdag 15. november 2022 kl. 19.00 på Rødovregård
Knud Haargaard besøger os og holder foredrag om sin tid i politiet
fra 1970 til 2009. Her var han i Rejseafdelingen, dels landbetjent på
Færøerne og senest som kriminalkommissær hos
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet
(Bagmandspolitiet). Knud var daglig leder af
efterforskningssektionen og har derfor været inde over de fleste
større økonomiske sager: Stein Baggersagen, Tvind-sagen og
sagerne mod Klaus Riskær Pedersen.
Undervejs serverer gruppe 2 et lettere traktement og kaffe.
Pris 30 kr.
Tilmelding gruppevis senest 7. november til
Else Madsen mobil: 6081 5460 eller på elsema16@gmail.com
Med venlig gildehilsen
Gruppe 2

Sct. Georgs Gilderne i
Roskilde
FREDSLYSET 2022
TÆNDES
Tirsdag d. 22. november 2022
ALLE ER VELKOMNE
Kl. 18

Sankt Laurentii Katolske kirke, Frederiksborgvej 11C, 4000 Roskilde
Fakkeltog til Roskilde Domkirke.

Kl. 19

Roskilde Domkirke

Fredslyset føres ind

Gudstjeneste

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at få tændt et lys ved Fredslysets flamme.
Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det Johannes Evangeliet kap.1.v.4-5
Herefter er Gildehuset Sankt Agnes vært ved lidt hygge med varme æbleskiver og kakao/kaffe.
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Kirketuren den 4. december 2022 går til:

Vi mødes til Højmesse kl. 10.30. Efter Gudstjenesten vil vi få fortalt lidt
om Kirken.
Derefter spiser vi vores medbragte mad i Kirkens lokaler. Gruppe 3
serverer 1 øl, vand og 1 glas snaps. Efter maden er der blive serveret
kaffe og brød.
Husk en pakke til 25-30 kr. En pakke du selv gerne ville modtage.
Deltagelsen er 50,00 kroner.
Tilmelding til Jørgen på telefon 5261 0294 senest 29. november.

REFERATER:
Referat af oktober gildehal 2022.
Vi mødtes 17 glade gildebrødre til dette års oktober gildehal i
Hestestalden. Gildemestertalen handlede om, hvad kan ord gøre
os, lykkelige, glade, taknemlige, bange, vrede, utrygge, klogere
og også nysgerrige. 5 min Sct. Georg blev holdt af Preben, som
fortalte om, at vi hver dag, bliver stillet over for valg, de små
ting som i de store ting.
Efter gildehallen skulle vi finde vores pladser, ved det flotte
dækkede lange efterårsbord. Da vi betalte, fik vi hver en del af
et ordsprog. Derefter var det rundt omkring bordet for at finde den rigtige plads. Det var morsomt at se,
hvordan alle prøve at finde ud af de rigtige sætninger, det lykkedes for alle.
Menuen var boller i karry med ris dertil vin og vand. Til dessert var det ”spejlæg” det vil sige en ananasring
med flødeskum og en fersken over. Snakken gik lystigt. En konkurrence skulle der jo også til. Vi fik hver
udleveret et A4-blad, hvorpå der var en tegning (fikserbillede/Red.) og så skulle man finde en figur, der var
gemt. Det var ikke så let, men med lidt hjælp fik alle løst opgaven. Og så var der flødeboller til alle.
Til kaffen havde Anne (Jytte U datter) bagt en dejlig kage.
Vi sluttede af med Broderkæde og Anne og Jytte W fik hver en buket.
Ulla
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Mixmøde-referater:
Gruppe A:
Referat fra mixmøde hos Birthe Sander 4/10-2022
Else og Arne, Inge, Jørgen, Nils og jeg deltog i mødet.
Vi nåede frem til,
At de pensionister, der kan klare sig selv, har det godt.
Pensionister på plejehjem mangler mere omsorg og har
for lidt frihed, bl.a. ved at de ikke selv kan bestemme,
hvornår de skal stå op og hvornår de skal sove samt at
de har faste spisetider.
Plejekrævende i eget hjem bliver ofte forsømte med for
lidt hjemmehjælp m.v.
De unge har mere overskud og kræver mere og mere,
fordi de i opvæksten er blevet forkælede.
Birthe Sander

Mixmødegrupper den 4. oktober

GRUPPE A

GRUPPE B

GRUPPE C

1 Vært Birthe Sander 2 Vært Bodil Kæmpegaard

3 Vært Ulla Lundsteen

3 Inge Andersen

2 Jytte Ulstrup

3 Kurt Lundsteen

3 Jørgen Schiött

1 Tove Nielsen

3 Lone Mosander

2 Else Madsen

1 Bjarne Wichmann

1 Preben Sørensen

2 Arne Madsen

1 Jytte Wichmann

1 Lilli Guldman

2 Nils E. Krogh

3 Grethe Lykke Mortensen

2 Mogens Jeberg

3 Birthe Anker

Gruppe B:

Bemærk: Nummer foran navnene er gruppenummeret (til orientering)

Referat fra Mix mødet 4.10.22. Gruppe B.
Vi synes nok, at den store gruppe pensionister der klarer sig selv bliver noget overset.
Der tales hele tiden om alt det ”de gamle” får.
Faktum er, at det absolut kun er de, der kun har den rene folkepension, der får noget.
Alle vi, der har arbejdet et helt liv og betalt til en pension, vi må fint klare os selv.
Vi enedes om, at der var sket enorme ændringer alle vegne siden vi var børn og unge. Børn
og unge har helt anderledes kår i dag end vi havde. Det er ikke alt sammen til det bedre.
Vi enedes om at vi, der har været med til at bygge det velfærdssamfund op vi har i dag føler
os noget trængte. De velfungerende pensionister tales der ikke om, det er kun de mest sølle
og plejehjemsbeboere der tales om.
Men vi er glade for at vi er i stand til at klare os selv.
Bodil
Gruppe C:
Vi havde mixmøde hos Ulla og alle var mødt.
Vi fik dejlig mad og snakken gik som altid når vi mødes.
Emnet
Er vi ved at få et samfund, hvor der tages mere hensyn til de unge og de Gamle pensionisterne
bliver glemt. Vi har været gennem hele spektret vedrørende SU, børnecheck, pensioner, ældrecheck og der
tages meget hensyn til de unge og især på IT området og de ældre har det svært.
Set med de ældres øjne
Lone
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Lilli har fået ny mail adr.
Lguld77@Gmail.com
Hilsen Lilli

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens september-nummer
Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. december 2022

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

