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Men - og - alligevel 

Folk er ufornuftige, ulogiske og egoistiske, 

- men hold af dem alligevel 

Hvis du gør noget godt, vil folk beskylde dig for selviske 

skjulte motiver, 

- men gør noget godt alligevel. 

Hvis du har succes, vil du vinde falske venner og sande 

fjender, 

- men skab succes alligevel. 

Alt det gode du gør i dag, vil være glemt i morgen, 

- men gør noget godt alligevel. 

Hæderlighed får nogen til at angribe dig, 

- men vær hæderlig og åben alligevel. 

Folk favoriserer de svage, men følger alligevel de stærkeste, 

- men kæmp for de svage alligevel. 

Hele Lederen gengives på side 2 
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Lederen i sin fulde ordlyd: 

Men - og alligevel 

Folk er ufornuftige, ulogiske og egoistiske, 

 - men hold af dem alligevel 

Hvis du gør noget godt, vil folk beskylde dig for selviske skjulte motiver, 

 - men gør noget godt alligevel. 

Hvis du har succes, vil du vinde falske venner og sande fjender, 

 - men skab succes alligevel. 

Alt det gode du gør i dag, vil være glemt i morgen, 

 - men gør noget godt alligevel. 

Hæderlighed får nogen til at angribe dig, 

 - men vær hæderlig og åben alligevel. 

Folk favoriserer de svage, men følger alligevel de stærkeste, 

 - men kæmp for de svage alligevel 

Hvad du bruger år på at bygge op, kan ødelægges på én nat, 

 - men byg alligevel. 

Folk kan have virkelig brug for hjælp, men de angriber dig muligvis, 

hvis du hjælper, 

 - men hjælp alligevel. 

Giv verden det bedste du har, og du vil få et spark bagi, 

 - men giv verden det bedste du har. 

Jytte W. 
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Senior StandUp Show 

VESTVOLD-GILDET 

INVITERER 

TIRSDAG DEN 6. NOV. 2018 KL. 19 

SPEJDERLEDERE, STYRELSESMEDLEMMER 

OG 

GILDEBRØDRE 
 

TIL EN HYGGELIG AFTEN PÅ RØDOVREGÅRD 

HVOR VI VIL BEVÆRTE MED 

KAFFE/THE SANDWICH 
 

SKUESPILLER OG TIDLIGERE 

TEATERDIREKTØR 

JAN HERTZ 

 

VIL UNDERHOLDE MED SIT SHOW 

SENIOR STANDUP 
 

DETTE ER GANSKE GRATIS 

DOG VIL VI GERNE HAVE TILMELDING 

 SENEST DEN 1. NOVEMBER 

På telefon 48 41 25 96 / 27 38 51 49 

Mail: wichmann.bjarne1@gmail.com 
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NytårsGildeHal 2019 
 

Lørdag d. 5. januar 2019 slås dørene op for nytårsgildehal på 
Rødovregård med forhal kl. 17.30 og gildehal kl. 18.00. 

Den nye Gruppe 1 vil gøre sit bedste for, at vi får en rigtig hyggelig 
aften sammen. Der bliver serveret en tre retters menu, her-
efter serveres kaffe/the med småkager. 

Prisen for denne aften er 110 kr. Det er endnu ikke afklaret om det 
er med drikkevarer. Besked gives senere når tiden er tæt på. 

Bindende tilmelding senest torsdag d. 15. december. 

Tilmelding gruppevis til Lilli på mail:   lguld@adr.dk 
eller mobil:  28 63 18 02 

Vi glæder os til at sige Godt Nytår til jer alle 
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Tirsdag d. 27. November 

ALLE ER VELKOMNE 

 

Kl. 18. 

Sankt Laurentii katolske kirke 

Fredslyset tændes  

Faklerne tændes - fakkeltoget startes 

 

Kl. 19. 

Roskilde Domkirke - Fredslyset føres ind 

Gudstjeneste v/Sognepræst  

Ulla Thorbjørn Hansen. 

 

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at 

få tændt et lys ved Fredslysets flamme. 

Gildemedlemmer, spejderledere og andre venner 

af huset indbydes herefter til at mødes i 

Gildehuset Sankt Agnes – Sankt Agnes 2B, hvor 

Roskilde-gilderne vil byde på lidt varmt at drikke 

og en hyggesnak medens vi ønsker fredslyset 

god rejse. 

Parkering på Frederiksborgvej og indgang via 

Sankt Agnes eller parkering på Sankt Agnes Vej 

og indgang via Parkforvaltningen. 

OBS:  

Der må ikke parkeres på Parkforvaltningens plads. 

 

Og lyset skinner i mørket,  

og mørket fik ikke bugt med det 

Johannes 1. v. 4-5 
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Sct. Georgs 

Gilderne 

i Danmark 

 

Sct. Georgs 

Gilderne 

i Roskilde 

 

 

Medlem af  

International 

Scout and Guide 

Fellowship 

ISGF 

(an organisation 

for adults) 



 

 

Gruppe 4 - GruppeMøde 11. sept. hos Nils 

Alle var samlet. Det er længe siden, det er sket. Vi startede med at synge 

"marken er mejet". Derefter en dejlig frokost. Vi talte om, hvad vi havde 

oplevet, hvad der var hændt i den lange skønne sommer. 

Oktober Gildehal blev planlagt, og opgaverne blev fordelt.        

Kaffen blev serveret med en skøn tærte til. 

Vinterens emne er "steder i Danmark, der har betydning for os".  

Nils fortalte om bebyggelsen Søtorp, hvor Nils og familien har boet i 

mange år. Beboer i 1902 i Rødovre 716. Søtorp var Rødovres første 

villaby, blev opført fra 1903-1906. En gruppe typografer og litografer 

dannede i 1901 en byggeforening. Generalforsamling. 1902. Foreningen 

fik navnet Fremtiden. Midler til køb af grund og opførsel af husene skulle 

foreningen få gennem medlemmernes kontingent. Alle skulle indskyde 

samme beløb og hæftede solidarisk "Een for alle og alle for een" for en 

økonomiske risiko hver uge betalte medlemmerne 1 kr. Men det steg 

snart til det dobbelte. Der oprettedes, en reservefond, hvor medlemmerne 

indskød 30 øre om ugen. På det tidspunkt var timelønnen for en faglært 

arbejder ca. 41 øre og for ufaglært ca. 35 øre. 

 

I 1906 stod bebyggelsen Søtorp 

færdig. 44 villaer. Alle var bygget 

efter samme plan, tegnet af arkitekt 

Valdemar Vestergård. 

I 1911 boede der i alt 226 personer i 

villabyen ved Damhussøen. I dag er 

der ca. 100 beboer. 

 

Bogen om Rødovre 1901-1976 giver en dybere beskrivelse, om livet i 

Søtorp og livet omkring nærmiljøet. Bogen findes sikkert på Rødovre 

bibliotek. Jeg har et eksemplar, der kan lånes. 

Nils's indlæg var spændende, og vi gik en Runde og fik beskrevet, 

hvordan husene var indrettet fra indflytningen. Dagen var gået. Vi 

sluttede med at synge " Jeg bærer med smil min byrde."  

Tak Nils og Sisseli,  tak for en hyggelig eftermiddag 
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Mix-Møde - 16. okt. – hos Bodil  

Til stede: Lilli, Annette, Grethe og Bodil. 

Afbud fra Else og Jens. 

Vi talte en del om emnet, og blev enige om, at det var svært at 

være konkret. Vi har forsøgt, efter bedste evne, at svare på 

spørgsmålene. 

Hvad sker der med vores kultur og sprog?  

Vi bliver mere og mere engelsk orienterede. Eksempelvis 

hedder Udsalg ikke mere udsalg, men ”sale” vi fejrer ikke 

allehelgen, men den engelske oversættelse ”Halloween”. 

På spørgsmålet om racisme, da er svaret NEJ. 

Er det brud på vores kultur at tage hensyn til andre? Nej, vi er 

ikke ved at glemme os selv; men vi har ret til at fremmede 

kulturer respekterer den kultur, de kommer til. 

Gensidig respekt og hensyn er et stærkt ønske. 

Det sidste punkt var vi ikke helt enige om. Vi enedes dog om 

at sige, med et glimt i øjet, ”nok er nok, når de fremmede 

overtager styringen.” 

Vi havde et hyggeligt møde i en dejlig stemning. 

Ref. Bodil 
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Mix-Møde - 16. okt. – hos Jytte W.  

Jytte U., Margit, Preben og undertegnede mødtes hos Jytte og Bjarne W.  

Lone havde desværre meldt afbud. 

Aftenens formål var at drøfte gildeledelsens oplæg med overskriften: 

’Hvad sker der med vore kulturer og vort sprog? 

Men inden vi gik rigtigt i gang med drøftelserne, havde Jytte og Bjarne 

stillet lækker mad på bordet. Så kunne vi hver især tænke over emnet 

mens vi tyggede.  

Det gjorde vi så og kom så småt i gang med drøftelserne. Det er ikke 

altid nemt at formulere sig. Det kan jo let komme til at lyde lidt racistisk.  

Gruppen var hurtigt enige om at ’historieændring’ ikke burde finde 

sted. F.eks. ændring i gamle tekster (Tintin, Pippi Langstrømpe, Lille 

sorte sambo og Elefantens vuggevise). De var skrevet i en helt anden tid 

med en anden (nu gammeldags) måde at tænke på. 

Vi syntes egentlig, at ’den svenske’ formulering af ’ham/hende’ til det 

neutrale/intetkøn ’hen’ var - undskyld - tåbeligt! 

Med hensyn til om dansk kultur bliver ændret/påvirket af indvandring, 

var der enighed om, at naturligvis bliver den påvirket, men den 

forsvinder ikke. Man kunne måske forestille sig, at dansk kultur blev 

styrket, når der kommer pres udefra.  

Gruppen var også enige om, at det ikke er os, der skal tilpasse os en anden 

kultur, men det bør være nytilkomne, der tilpasser sig vores forhold. Dog 

med den tilføjelse, at alle bør respektere andres tanker, tro, vaner 

med videre – og leve med det!   

Der blev snakket om mange flere ting end skrevet her, men jeg håber 

trods alt at have fået det væsentligste med. 

Til slut mange tak til Jytte og Bjarne, som lagde hus til og sørgede for 

dejlig forplejning og hygge. 

   Nils 
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Mix-Møde - 16. okt. - hos Mette H 

Til stede var: Mette H., Else, Arne, Signe, Vibeke H. og Vibeke M. Vi 

startede med at spise og hyggesnakke. Så drøftede vi aftenens oplæg. 

Kulturen ændrer sig, og verden bliver mere åben. Vi får flere og flere 

engelske ord i sproget. Vi skal udvikle sproget, men også værne om det 

danske sprog. Der er for meget dårligt sprog og for mange sproglige fejl 

i TV. Mange børn taler grimt, også i skolen. Der mangler opdragelse og 

disciplin.  

Vi synes ordet neger er ok, men ikke nigger. Black er værre end neger. I 

USA er det værre at være mulat end black. Eskimoer hedder nu inuitter. 

Det nye svenske ord hen er fjollet, men det må de selv om. Vi er ikke 

racister, fordi vi siger neger.  

Det er dumt at forbyde visse børnebøger og ændre negerdreng til kokos-

nød i elefantens vuggevise.  

Vi synes, maskeringsloven er OK, også give-hånd-loven. Skik følge eller 

land fly. Udlændinge skal integrere sig, hvis de vil være her. Vi tager for 

meget hensyn til andre og andre kulturer. Vi skal værne om vores 

danskhed, vore traditioner og vort sprog.  

Vi nød også kaffe, te og småkager.  

Tak til Mette H. for en hyggelig aften. Vibeke M. 
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Mix-Møde - 16. okt. – hos Ulla & Kurt 

Mixmøde hos Ulla og Kurt, hvor vi var samlet syv personer: Karen, Inge 

A. Tove, Mogens værtsfolket og så mig.  

Du kender nok det, kaffe og brød på bordet, snakken om gilde, familie, 

børn børnebørn og meget andet, så det er sgu svært at holde sig til emnet. 

Nå, men folket bliver jo rystet sammen. 

SPROGET: Igennem 1000’er af år har vores sprog forandret sig med nye 

ord fra fremmede lande, hvilket vi ikke kan ændre på ej heller i 

fremtiden, blot skal vi passe på ikke at forfladige sproget ved bl.a. 

Gettosproget.  

Og hvad hensynet gælder bl.a. ord som neger, syntes vi at sort er 

nedladende, hvorimod neget er naturligt, vi kalder ej heller en kineser for 

gul, og hvad med flødebolle (bolle) nej må vi få et negerkys. Bevar det 

danske sprog. 

M.h.t. forskellige folkeslag har vi gennem mange, mange år taget imod 

andre folkeslag og vist hensyn, og de forskellige folk har kunne indordne 

sig danske forhold, og de fleste er rejst hjem igen, her tænkes på 

polakker, hollændere. Desværre er det nu muslimer, og deres tankegang 

er nok lidt anderledes, well - størstedelen er godt faldet til i det danske, 

men ca. 2 til 3 pct. ødelægger det for andre. Og hvad tankegang for 

muslimer er, vi er vantro, vi er anden rangs mennesker, og den nød bliver 

svær at knække. Vi skal passe på, at muslimerne ikke ændrer vores 

kultur, men hvordan ??? 

Og nej, vi er ikke racister.          ref. Jørgen 
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Oversigt over kommende arrangementer:  (se også hjemmesiden) 

2018 

Ti. 06. nov. Novembermøde 

Sø. 09. dec. Kirketur / Julemøde 

 xx. dec. Fredslys 

2019 

Lø. 05. jan. NytårsGildeHal 

Lø. 02. feb. Forårsfest 

Ti. 05. marts Gildeting 

Lø. xx. Marts I-dag. Roskilde 

Ti. 20. april Sct. GeorgsGildeHal 

Fr. 17. maj Loppemarked 

 

 

 

Distriktet har egen hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette 

link, 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 2 

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form. 

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: Bodil Kæmpegaard Islevhusvej 82 A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildeskatm.: Grethe Mortensen Hyrdeengen 321 2625 Vallensbæk 51 37 39 26 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 

Distribution: Nils Krogh Dianavej 26 2610 Rødovre 22 75 14 35 
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