
Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs. 28. okt. Gilderådsmøde
Tirs. 11. nov. Novembermøde, Gr. 2
Søn. 07. dec. Kirketur / julemøde, Gr. 6
Tirs. 09. dec. Fredslys, Kurt
Lør. 10. jan. Nytårsgildehal,
Tirs. 20. jan. GildeRådsmøde
Lør. 14. feb. Forårsfest, Festlaug
Man. 23. feb. DistriktsGildeHal
Tirs. 03. marts GildeTing, Gr.3
Lør. 14. marts I-dag
Tors. 23. april Sct. GeorgsGildeHal

Distriktet har fået ny hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette
link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret.

http://www.rohedi.dk/

Materiale til Dec.-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Nov. kl. 18

Lederen i Dec.-nummeret skrives venligst af gruppe 4
Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og
meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:
8x202122@webspeed.dk
eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk
Gildemester: Bjarne Wichmann Mørkhøjvej 132 st.C 2860 Søborg 48 41 25 96
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89
Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej 3031 2610 Rødovre 36 70 42 26
Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35

Overskrift 9,4
fortsætter 18,1

Tekst indrykket
venstre/højre 1 cm.
lederen 12 pkt.

Bundrude 19,5 cm

52. årgang Nov.
Nr. 11 2014

Ved en lille båd i en mexicansk fiskerlandsby:

En turist roste de lokale fiskere for kvaliteten af
deres fisk og spurgte, hvor lang tid, det havde taget
at fange dem.
”Ikke ret længe”, svarede de i kor.
”Hvorfor holder I ikke ud lidt længere og fanger
mere?”
Fiskerne forklarede, at deres små fangster var
tilstrækkelige til at opfylde deres og familiens
behov.
”Men hvad gør I så resten af tiden?”
”Vi sover længe, fisker lidt, leger med vores børn og
holder siesta med vores koner.
Om aftenen tager vi til landsbyen for at se vore
venner, få et par drinks og spille guitar. Vi har et
skønt liv”.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat:
Turisten afbryder:
”Jeg har en MBA fra Harvard og jeg kan hjælpe jer!
I skulle begynde med at fiske længere hver dag.
I kan så sælge de ekstra fisk, I fanger.
Med de indtægter kan I købe en større båd.”
”Og derefter ?” spørger fiskerne.
”Med de ekstra penge, den større båd vil bringe, kan I købe en anden og
en tredje – og så videre, indtil I har en hel flåde af trawlere!
I stedet for at sælge til en mellemmand, kan I forhandle direkte med et
forarbejdningsanlæg og måske endda åbne jeres eget!
I kan derefter forlade denne lille landsby og flytte til Mexico City, Los
Angeles eller endda til New York City!
Derfra kan I drive jeres virksomhed.”
”Hvor lang tid vil det tage?” spørger fiskerne.
”Tyve, måske femogtyve år. ” svarer turisten.
”Og derefter?”. spørger fiskerne.
”Bagefter?. Okay min ven, først da bliver det rigtig interessant”, svarer
turisten leende. ”Når jeres virksomhed bliver rigtig stor, kan I begynde
at sælge aktier og lave millioner!”.
”Millioner ? - Virkelig ? Og efter det ?” spurgte fiskerne.
”Efter det vil I være i stand til at gå på pension, bo i en hyggelig landsby
nær ved kysten, sove længe, lege med jeres børn, fange lidt fisk, holde
siesta med konerne og tilbringe jeres aftener med at drikke og nyde tiden
sammen med vennerne.”
”Med al respekt hr, det er præcis, hvad vi gør nu, så hvad er pointen da
med at spilde femogtyve år ?”, spurgte mexikanerne.

Moralen af historien er:
At vide, hvorhen I vil i livet…
Måske er I der allerede !!!

else
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NovemberMødet
Tirsdag d. 11. nov. 2014
Rødovregård kl. 19.00

Gruppe 2 er værter ved NovemberMødet,
hvor vi skal høre et foredrag af tidligere

Overrabbiner
Bent Lexner.

Vi starter kl. 19.00 med at høre
foredraget af Bent Lexner.
I pausen serveres der en
laksemad, og efter foredraget
er der kaffe/te med brød.

Alt dette for kr. 45-, inklusive drikkevarer.
Tilmelding senest søndag, den 2. nov.
Og husk tilmeldingen er bindende.
Jytte, gruppe 2.

http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2014/09/20/overrabbiner-bent-
lexner-1976-2014/

http://religion.gyldendal.dk/Indgange/fagets_omraader/Religionerne/O
plevelser_og_erfaringer/Religionerne/Joededom.aspx
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Kirketur & JuleMøde – søndag d. 7. dec.

I år går kirketuren til Vallensbæk, hvor Vibeke har gode forbindelser.
Det bliver lidt mere kulturelt, end det plejer. Vi skal nemlig besøge to
kirker og en sognegård.
Vi skal starte med højmesse i Helligtrekongers Kirke.
Det er kl. 10 højmessen starter, så vær der lidt før.
Adressen er Kirkebakke Allé, 2625 Vallensbæk.
Efter højmessen er vi inviteret til kirkekaffe og kage i Sognegården efter
aftale med sognepræst Maj Britt Færk Justesen. Derefter besøger vi de
to kirker, der ligger lige over for hinanden. Karen Høgskilde, formand
for kirke-kirkegårdsudvalget og medlem af Jord- og Byggeudvalget,
deler sin store viden med os og fortæller om kirkerne.
Dele af Vallensbæk Kirke er tilbage fra
omkring 1150. Den er bl.a. kendt for
sine flotte kalkmalerier fra 1400-tallet
og en døbefont, der skulle være tilbage
fra 1200-tallet.
Efter dette helt sikkert interessante fore-
drag har vi fået god appetit. Vi går til-
bage til Sognegården, hvor vi har lånt et
lokale kun til os. Her spiser vi vores
medbragte mad og julehygger som sæd-
vanlig, med pakker og julesange.

Til hver er der en øl eller vand og en snaps. Der kan købes yderligere
drikkevarer af arrangørerne. Og så er der kaffe og den sædvanlige rigtige
julebolle.
Meget vigtigt er, at du tager en pakke med for ca. 20 kr.

Prisen kan vi ikke helt finde ud af, men det er vel 30-40 kr. Endelig
besked gives på stedet.4



Vi har inviteret to gæster - sognepræsten og fortælleren – til at deltage i
vores JuleHyggeMøde.
Vi forventer, at slutte omkring kl 15.30
Gruppevis tilmelding senest onsdag d. 26. nov.

til Leo: 8x202122@webspeed.dk eller   tlf.  36 75 18 89
Hilsen gruppe 6

Vallensbæk
Kirke.
Oprindelse
tilbage fra
ca. 1150

http://www.vallensbækkirke.dk/vallensb%C3%A6k-kirke-1

Hellig
trekongers
Kirke
fra 2012

http://www.vallensbækkirke.dk/helligtrekongers-kirke 5



OktoberGildeHal - 14. okt. - referat
Oktober gildehal med to optagelser og tre overførsler. Vores nye
gildemester fik sin ilddåb og klarede det flot sammen med den øvrige
gildeledelse. Musikken i gildehallen var velvalgt.
Velkommen i Vestvoldgildet til Lisa Rytter, Inge Andersen, Grethe
Lykke Mortensen, Vibeke Heding og Mette Lade.

Jørgen holdt tankevækkende fem minutters Sct. Georg efterfugt af ”En
sang om frihed” sunget af Bertil Taube.
Birthe Anker læste gildeloven.
Efter gildehallen gik vi til de veldækkede borde og nød maden fra en
dejlig buffet og forsynede os med vin, øl eller sodavand. Til dessert
lækker æblekage. Snakken gik lystigt ved bordene afbrudt af taler, sange
og uddeling af smukke blomster til de nye gildebrødre i Vestvoldgildet.
Vi rundede af med kaffe/the og store vaniljekranse.

Tak til gruppe 5 for en dejlig aften. Jytte W.
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FellowShip - d. 25. okt.
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Gruppe 1 - GruppeMøde 9. sept. hos Lilli
Det var så gruppens første møde i denne sæson. Vi mødtes denne gang
hos Lilli og startede med at synge ’Marken er mejet’.
Første punkt var at sige velkommen til Vibeke Heding og Mette Lade,
som kommer fra 2. Glostrup, samt Inge Andersen, som vi jo kender. Det
er dejligt med nye input, især når vi nu ikke er så gode til at flytte gruppe.
Der var ikke noget emne for
aftenen, men vi skulle fast-
lægge vinterens tema.
Det blev efter overvejelse flere
forskellige alternativer beslut-
tet til at være forskellige lande,
som den enkelte kunne fortælle noget interessant om
Enten fordi de havde været der, eller fordi de på anden måde havde viden
om landet.
Og så blev der i øvrigt snakket! Akkompagneret af en meget højtråbende
papegøje (altså en rigtig). Der kom dog et vist styr på snakken, da vi på
grund af vore nye gruppemedlemmer tog en runde om ”hvem vi var, og
hvor vi kom fra”. Og papegøjen faldt til ro, da det blev mørkt. Selv vi
’gamle’ lærte forskellige ting om hinanden, som vi ikke vidste.
Vi sluttede med som vanligt at synge ’Nu er jord og himmel stille’. Vi
siger tak til Lilli for en hyggelig aften – og et dejligt smagfuldt kaffebord
m.m.

Nils
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Gruppe 2 - GruppeMøde 29. Sept. hos Peter

Gruppen mødtes fuldtallig kl. 18 hos Jytte og Peter. Det havde været en
dejlig varm sensommerdag, så vi kunne nyde bordets glæder med døren
åben til terrassen. Efter den gode mad og vin, gik vi i gang med at
revidere vores gruppe mødeplan, det var nødvendigt at ændre nogle
datoer.
Derefter var der planlægning af november foredraget, der skulle gøres
indkøb, der skulle gives beskeder, ja – det blev også hurtigt klaret.
Vores emne er ”Min fødeegn og barndomserindringer”.
Peter fortalte at hans barndomshjem var et lille stråtækt landarbejder
hus, beliggende i en lille samling huse ved navn LÆSØ i Vestenskov
Kommune i Lollands sønder Herred, 6 km. sydøst for Nakskov. Her
følger nogle af Peters erindringer fra sin barndom og ungdom:

Huset købte far i 1932, da jeg var 4 år.
Da jeg var 6 år begyndte min mor at lære mig at læse og noget
senere at skrive.  Så jeg kunne faktisk læse, den dag jeg begyndte
i skolen som 7 årig.10



Det var i Vestenskov skole, her var der 4 klasser. Der blev kun gået i
skole hver anden dag, 1. og 4. klasse gik hver mandag, onsdag og fredag.
2. og 3. klasse gik hver tirsdag, torsdag og lørdag.
Man gik 1 år i 1. klasse og 2 år i de andre 3 klasser, 7 år i alt.
Selv om vi børn, min bror og jeg, ikke var ret gamle, kun 7-8 år, måtte
vi med i roemarken, og hjælpe til med roelugningen. Roerne blev luget
og udtyndet første gang i maj måned, 2. og 3. gangs lugningerne skete i
juni og juli måned.
Når roerne skulle trækkes op i oktober måned, var vejret ofte regnfuldt
koldt, og det kunne blive november, før vi var færdige, så vi fik frosne
fingre og tæer.
Min far arbejdede mest på en gård, der lå lige i nærheden af, hvor vi
boede. Det var især i roelugnings sæsonen og roeoptagnings arbejde,
samt i høsten. Og hvad der ellers var af forefaldende arbejde, samt som
daglejer andre steder. Fx vejarbejde og dræningsarbejde.
Mange af vores naboer og andre af min fars bekendte arbejdede på
skibsværftet og nogle var ansat på sukkerfabrikken. - Men det var sæson
arbejde, som begyndte, når roeoptagningen startede, i begyndelsen af
oktober og til omkring 1. december.
Efter min konfirmation, hvor arbejdslivet jo skulle til at begynde,
fortsatte jeg en tid med roearbejde hos vore forældre og på gårde i
nærheden.
Både min morbror og farbror sejlede, og det inspirerede mig til også at
gå den vej. Og trods kun 7 års skolegang, klarede jeg det så godt, at jeg
senere som kaptajn, styrede skibe over alle verdens havene.
Arne
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Mix-møde – Gruppe A
07.10.2014 hos Birgitte

Gruppe A var stærkt amputeret, da vi kun var fire til stede.
Vi startede med et veldækket kaffebord hos Birgitte, og så gik snakken
ellers.
Vi diskuterede frem og tilbage, om der var noget, der skulle flyttes eller
helt slettes, men endte efter megen talen frem og tilbage med at enes om,
at den formulering gildeloven har, er ganske udmærket. Den starter med
os selv, og udvider sig så gradvis.
Den starter jo stadig med, at vi lover ”at gøre vort bedste”.
Mere kan vi jo ikke forlange, hverken af os selv eller andre.
Derefter blev jeg stemt ned og skulle skrive referat.
Det være hermed gjort.
Da vi var blevet enige om, at loven stadig kan bruges, som den er, gik
vi i gang med Verdenssituationen. Vi nåede absolut ikke til enighed.
Ved 23-tiden skiltes vi efter et dejligt møde.
Vi var dog enige om, at det ville have været bedre, hvis gruppen havde
været fuldtallig

Bodil
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Mix-møde – Gruppe B
07.10.2014 hos Arne

På en regnfuld efterårsaften var vi samlet til det årlige mixmøde, emnet
var som bekendt:
Gruppen bedes diskutere og prioritere gildelovens punkter ud fra, hvad
der efter gruppens mening, har størst betydning.
I vores udestue blev emnet diskuteret kraftigt, først da vi spiste oste-
madder – og senere da vi næsten spiste en stor lagkage.
Vi fandt ud af, at det var svært at prioritere loven, men alle var alligevel
enige om, at
At have respekt for det der har værdi for andre
At være venlig og forstående over for andre
At gøre livet gladere og lysere for andre
- At disse tre linier for os at se, var de vigtigste.
Derimod var ”at virke for international forståelse” nok den
vanskeligste at håndtere i verden i dag.

Arne
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Mix-møde – Gruppe C
07.10.2014 hos Karen
Deltagere: Karen, Ulla, Kurt, Birthe S., Margit og Grethe.
Der var afbud fra Vibeke.
Karen bød os velkommen i hendes hyggelige stue med kaffe og
småkager. Vi snakkede kort om lidt af hvert, sang en sang fra
sangbogen, hvorefter vi begyndte at diskutere aftenens emne vedrørende
Gildelovens 10 punkter.
Vi var enige i:
At de første 3 punkter er indadrettet mod os selv.
At de næste 3 punkter er udadrettet.
At alle 10 punkter er relevante og dækker det, en gildebror står for.
Dog syntes vi, at pkt. 2. ”at erkende sine fejl og rette dem” kan være lidt
svært at leve op til, måske fordi det kan være svært og erkende egne fejl.
Desuden at formuleringen i pkt. 10. ”at gøre sin pligt frem for at kræve
sin ret” virker noget bombastisk og kunne godt trænge til en nutids-
formulering.
Men ud over pkt. 10 mener vi ikke, at der nødvendigvis skal ændres på
gildelovens punkter.
Da vi var færdige med aftenens emne, sluttede vi mødet med Karen`s
lækre snitter og en hyggelig snak efterfulgt af en sang fra sangbogen.

Tak til Karen for en dejlig aften.
Referent: Grethe
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Mix-møde – Gruppe D
07.10.2014 hos Lone Mosander

Vi mødtes seks mand hos Lone, afbud fra Finn og Lisa.
Vi startede med hjemmebagte boller og rabarbertrifli og snakken gik
lystigt.
Efter kaffen tog vi fat på Gildeloven, som jo var aftenens emne. Vi blev
enige om, at alle skulle gøre sit bedste, og når man gjorde det, var man
nået et langt stykke vej.
Vi er der for hinanden, både når det går op og ned, og det er rart. Man
kan tale om alt, når vi er sammen.
Vi fik talt om mangt og meget og gennemgik alle punkterne. Måske
skulle der laves om på rækkefølgen på punkt 3 og 4. Punkt 6 var vi enige
om at have opnået i aften, da vi grinede meget og alle forlod mødet med
et smil på læben.
Det sidste punkt blev også diskuteret, da mange i dagens Danmark
kræver deres ret i stedet for at gøre deres pligt.
Det essentielle af gildeloven er. Enhver gildebror gør sit bedste.
Hilsen fra Lone og alle der var til mixmøde her.
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Mix-møde – Gruppe E
07.10.2014 hos Karen Mette
Vi – Mette Lade, Jens, Else A. og undertegnede - mødtes hos vores
alletiders Mette, som egentlig hellere vil kaldes ’Karen Mette’ end
’Mette H.’ Vi har jo nu flere, der hedder Mette. Men vi har jo også flere,
der hedder Jytte og Else, så vi må se, hvordan vi finder ud af det.
Tove og Flemming var desværre forhindret i at deltage.
Karen Mette havde (som vanligt) frembragt et formidabelt bord med
hjemmebagt brød, varm leverpostej m. ristede championer og sky med
meget mere (inkl. æblekage med æbler direkte fra haven). Så vi kunne i
hvert fald ikke sige ’uden mad og drikke duer helten ikke’. Der var mere
end rigeligt til en ”heltemodig” diskussion om aftenens tema:
Gildeloven. Og snakket, diskuteret/drøftet blev der da også.
Fx ’at have respekt for andres værdier’. Gælder det også den anden vej?
Hvordan tackles det?
Fx Hvordan man/vi ’virker for international forståelse’ i praksis.
Fx Hvordan vi ’tager medansvar i familie og samfund’. Gør vi ikke alle
det? Uden egentlig at have en lov, der siger vi skal?
Vi kom meget længere omkring, men nogen egentlig prioritering fik vi
ikke gennemført. Dog fik vi enkeltvis udtrykt, hvad det var i gildeloven,
som havde mest betydning for os.
Og så – hvad der måske er det vigtigste – fik vi mødt og diskuteret med
gildebrødre fra andre grupper, end vi plejer.
Og det var i grunden ikke så galt.
Vi siger tak til Karen Mette for et både fyldigt og meget hyggeligt
arrangement.

Nils
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Naturlauget - Roskilde Hedebo Distrikt
har været på en vandretur til Vaserne – Frederikslund Skov ved Holte.
Der deltog 14 gildebrødre fra distriktet, Vi startede fra parkerings-
pladsen ved Holte Roklub og gik langs
Christian Winthers Sti med en smuk udsigt ud over Furesøens
Nordøstlige del. Vi bevægede os ind i Vasernes, næsten mangroveagtige
sump, med rigt plante og fugleliv. Ordet Vase betyder en vej bygget af
grene over et sumpet område.
Tak til Naturlauget for en veltilrettelagt tur.

Arne Bjerager (DGK)
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Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Allerførst en stor tak til de mange Sct. Georgs Gilder, der trofast yder en stor
indsats, når Dansk Flygtningehjælp samler ind til flygtninge i verdens
brændpunkter – I er med til at gøre en kæmpe forskel for mennesker i nød!

I år finder indsamlingen sted søndag den 9. november, og vi har brug for jeres
hjælp. Flere end 50 millioner mennesker er lige nu på flugt fra krige og
voldelige konflikter. Det er det største antal siden Anden Verdenskrig. Næsten
halvdelen af den syriske befolkning har måttet forlade deres hjem, og tre
millioner er flygtet til nabolandene; det gør konflikten til en af de mest
omfattende i nyere tid. Verdens mange flygtninge er tvunget væk fra deres
hjem og en tryg hverdag. De skal have hjælp her og nu, og du kan være med
til at hjælpe dem.

Vi har brug for jer!

Jo flere indsamlere vi er, desto flere flygtninge kan vi hjælpe og beskytte.
Derfor har vi brug for jeres hjælp. Indsamlere kommer desværre ikke af sig
selv, og vi henvender os til jer i håbet om, at I har lyst til at støtte op om
Landsindsamlingen.

En rute tager typisk 3 timer fra start til slut – 3 timer, som gør en stor forskel
for flygtninge i verdens brændpunkter. En indsamler får i gennemsnit 1.000
kr. i indsamlingsbøssen. For 1.000 kroner kan vi f.eks. give en syrisk familie
en nødhjælpspakke med madrasser, tæpper, køkkensæt og hygiejnegrej.

Du kan hjælpe os på flere måder:

 Ved at melde dig som indsamler på www.3-timer.dk eller på tlf. 3373 5111

 Ved at melde dig som koordinator og deltage i koordinering af
indsamlingen i dit lokalområde på landsindsamling@drc.dk eller på tlf.
3373 5170

 Ved at gøre reklame for indsamlingen blandt medlemmer og øvrige i
lokalområdet ved at bestille en lille pakke med plakater og postkort på
landsindsamling@drc.dk

Jeres indsats gør en forskel for mennesker i verdens brændpunkter!

Tusind tak for jeres hjælp.

Med venlig hilsen

Andreas Kamm, Generalsekretær

Mail: Landsindsamling@drc.dk, tlf: 3373 5170
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Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)
Tirs. 28. okt. Gilderådsmøde
Tirs. 11. nov. Novembermøde, Gr. 2
Søn. 07. dec. Kirketur / julemøde, Gr. 6
Tirs. 09. dec. Fredslys, Kurt
Lør. 10. jan. Nytårsgildehal,
Tirs. 20. jan. GildeRådsmøde
Lør. 14. feb. Forårsfest, Festlaug
Man. 23. feb. DistriktsGildeHal
Tirs. 03. marts GildeTing, Gr.3
Lør. 14. marts I-dag
Tors. 23. april Sct. GeorgsGildeHal

Distriktet har fået ny hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette
link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret.

http://www.rohedi.dk/

Materiale til Dec.-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. Nov. kl. 18

Lederen i Dec.-nummeret skrives venligst af gruppe 4
Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og
meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:
8x202122@webspeed.dk
eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk
Gildemester: Bjarne Wichmann Mørkhøjvej 132 st.C 2860 Søborg 48 41 25 96
Gildekansler: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35
Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 2605 Brøndby 36 47 27 70

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89
Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej 3031 2610 Rødovre 36 70 42 26
Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35

Overskrift 9,4
fortsætter 18,1

Tekst indrykket
venstre/højre 1 cm.
lederen 12 pkt.

Bundrude 19,5 cm

52. årgang Nov.
Nr. 11 2014

Ved en lille båd i en mexicansk fiskerlandsby:

En turist roste de lokale fiskere for kvaliteten af
deres fisk og spurgte, hvor lang tid, det havde taget
at fange dem.
”Ikke ret længe”, svarede de i kor.
”Hvorfor holder I ikke ud lidt længere og fanger
mere?”
Fiskerne forklarede, at deres små fangster var
tilstrækkelige til at opfylde deres og familiens
behov.
”Men hvad gør I så resten af tiden?”
”Vi sover længe, fisker lidt, leger med vores børn og
holder siesta med vores koner.
Om aftenen tager vi til landsbyen for at se vore
venner, få et par drinks og spille guitar. Vi har et
skønt liv”.

fortsætter
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