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EN BESKED 
Vi fik en besked, som vi ikke ønskede at få. 

Alligevel var den ventet, selvom vi helst havde undværet den. 

Leo var ikke længere iblandt os.  

Han er et eller andet sted mellem himmel og jord, mellem fortid og 

fremtid, 

et eller andet sted i det uendelige. 

 

Leo døde den 11. september efter en lang kamp mod kræften; 

en kamp han på sigt godt vidste, han ikke ville vinde. 

Leo var god til at planlægge og fuldføre de opgaver, han fik eller påtog sig. 

Og for ham var det også en opgave at planlægge sin egen begravelse, så ingen skulle bekymre sig. 

Og det gjorde han, så godt det nu kan lade sig gøre i den situation. 

Vi var mange, der deltog i Leos begravelse fra Brøndbyøster kirke den 18. september.  

Vi så og følte, hvor afholdt Leo var af familie, venner og bekendte.  

Afholdt for den måde han var over for familie, venner og bekendte. 

Afholdt for den måde han levede på. 

 

Vi har som gildebroder og ven mange minder om Leo. 

De minder har vi tilbage, og så længe vi har dem, lever Leo videre på en eller anden måde. 

Men vi savner ham, Gildebroderen, vennen og familiefaderen. 

 

Preben 

   
 

 

 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2019 (se også hjemmesiden): 

 

Tirsdag 8. oktober: Oktober Gildehal. Rødovregård – se indlæg nedenfor 

Tirsdag d. 22. oktober: Mixmøder – se skema nedenfor 

Lørdag d. 26. oktober: Fellowship-day. Rødovregård – se indlæg nedenfor 

Tirsdag d. 29. oktober: Gilderådsmøde. Rødovregård kl. 19.00 

Tirsdag d. 5. november: November Møde. Rødovregård – se indlæg nedenfor 

Søndag d. 8. december. Kirke- Juletur 

Lørdag d. 4. januar 2020: Nytårsgildehal. Rødovregård. 

 

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: krogh@musling.dk   

Lederen/forsiden i november nr. skrives venligst af gruppe 2  Nils 

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

mailto:krogh@musling.dk
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Tak 
 
Kære gruppe 1, 2, 3, og 4. 
Tak for blomsterhilsener til Leos begravelse, det 
var helt overvældende, så mange blomster, der var 
i kirken. 

Pigerne og jeg syntes, Leo fik den begravelse, 
han havde ønsket sig, ikke sørgelig, 

lidt sørgmodig indimellem, men fremfor alt munter. Lige i hans ånd. 

Kærlig hilsen 

Irmelin, Line og Mika. 

  

 

 

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

 

Oktober Gildehal 
Tirsdag den 8. oktober på Rødovregård, Kostalden. 

Forhal kl. 17.30 - Gildehal kl.18.00 

Efter gildehallen samles vi til middag, menu:  ½ stegt kylling m. tilbehør 

hjemmelavet æblekage kaffe/te 

Pris pr deltager kr. 100,00 

Tilmelding gruppevis senest den 1. oktober 2019, 

til Mogens, tlf. 4055 1252 eller mail: mogens@jeberg.eu 

Med venlig hilsen grp. 2. 

 

 
Mix-mødeplan for 22.10.2019: 

Værter: Lilli/Mette Arne Tove Lone 

Deltagere: Jens, gr. 2 Birthe A, gr. 4 Jytte U, gr. 2 Mogens, gr. 2 

Deltagere: Else A, gr. 2 Jytte W, gr. 1 Annette, gr. 2 Inger, gr. 2 

Deltagere: Nils, gr. 3 Bjarne W, gr. 1 Vibeke, gr. 1 Vibeke H, gr. 1 

Deltagere: Jørgen gr. 4 Karen, gr. 3 Mette L, gr. 1 Birthe S, gr. 3 

Deltagere: Inge gr. 4 Margit, gr. 3 Ulla, gr. 4 Sine, gr. 3 

Deltagere: Knud, gr. 1 Bodil, gr. 3 Kurt, gr. 4 Grethe, gr. 4 

Deltagere: Preben, gr. 1 Else M, gr. 2     

Værterne bedes orientere alle de respektive deltagere om sted og klokkeslæt for mødets afholdelse. 

Dagsorden og opgaver vil tilgå de fire værter inden mødet.  

Med gildehilsen   Jens Foghmar 

 

tel:2019
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Fellowshipday 2019 
 

                       Lørdag 26. oktober 
 

Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Foredrag ved Ulla Thorbjørn Hansen. 

Ledende beredskabspræst, værnspræst og en af dem der, af politiet og forsvaret bruges som dødsbud. 

Ulla vil til Fellowshipday komme og fortælle om sit mangeårige virke i bl.a. forsvaret, om arbejdet 

som dødsbud og om sit arbejde som præst og sjælesørger. Ulla er en meget levende og interessant 

fortæller. 

 

Vi mødes på Rødovregaard kl. 1200 – kl. ca. 16.00 

til spisning, foredrag, hyggeligt samvær, 

og vi slutter dagen med gildehal. 

Pris 100 kr. inkl. drikkevarer. 

 

Bindende tilmelding med navn/gilde senest 20. oktober 

til GIM i eget gilde eller 

Ingeborg Olsen 43 45 07 08 eller 23 39 07 63 

ingeborg.olsen@fasttvnet.dk  

 

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

Novembermøde 
november5.  

 
Vestvold-gildet inviterer til en interessant aften på Rødovregård TIRSDAG d. 5. november klokken 

19 (og så er det gratis). 
Aftenens emne: Hovedstadsregionens ny Sundhedsplatform og dens betydning for dig. 

 
Vi bliver jo ældre og ældre og får derved flere årlige kontakter med bl.a. læge, hospitaler m.m. 

 
Foredragsholder: Klinisk IT-konsulent Kirsten Ann Jeberg. Hun vil den aften fortælle om sit arbejde 

og systemets mange muligheder, om platformens negative omtale i de offentlige medier. 
 

Velkommen til en spændende aften hvor gruppe 4 beværter dig med the/kaffe og sandwich. 
 

Gruppe 4 vil dog meget gerne have en tilmelding til denne aften til Jørgen senest: fredag d. 1. 
november på telefon 52 61 02 94 eller på mail. 

På gensyn fra gruppe 4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Gr. 1 første møde blev holdt hos Mette Lade kl. 18,00. Vi havde nogle møder der skulle flyttes, 

så vi spiste først kl. 19,00. Mette havde lavet en meget lækker 3-retters menu. 

Mette havde et emne om Cobra-gruppen, som var en sammenslutning af kunstmalere som blev oprettet i 

november 1948 i Paris. Initiativtagerne vat først og fremmest danskeren Asger Jorn, den hollandske maler 

Constant, og den belgiske digter Christian Dotremont. Den danske maler 

Carl-Henning Pedersen var blandt de vigtige deltagere. 

Navnet Cobra kom man frem til ved at sammensætte forbogstaverne fra Copenhagen, Bruxelles og 

Amsterdam. Efter et år blev gruppen udvidet til at omfatte eksperimenterende kunstnere fra mange lande. 

Lilli grp. leder. 

mailto:ingeborg.olsen@fasttvnet.dk
tel:52
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Grp. 2 første møde efter sommerferien 
Vi mødtes på Frederiksberg Runddel kl. 11.00 og gik i Storm P museet, det var 

en sjov og morsom oplevelse. Derefter gik vi i Frederiksberg Have, hvor vi 

spiste vores medbragte mad.  

Så var det tid til sejltur på kanalen. Det var en dejlig oplevelse. 

Vel tilbage på landjorden, gik vi på café og drak kaffe og spiste kage 🍰. 

Det var en rigtig dejlig dag.                     Annette 

 

 

 

 

Grp. 3 holdt deres første møde 10. september hos Sine. Vi var kun 6 fremmødte, da Karen var blevet 

forhindret. Sine serverede et flot frokostbord. 

Vinterens emne er om vores *Planeter*, men Sine havde gemt sig indlæg fra sidste sæson. Hun fortalte med 

billeder og TV om forholdene i Rumænien, som hun har besøgt en del gange. Interessant, men konklusionen 

var, at forholdene ikke er blevet meget bedre end for nogle år siden. Selvom Rumænien er med i EU og i 

øvrigt meget positive overfor medlemskabet, så er der stadig meget stor forskel på rig og fattig – på by og 

land. I byerne fuld fart på dyre biler og caféer. Mens man på landet lever yderst fattigt og med mildt sagt 

elendige boligforhold mv. På papiret er de sociale forhold og hospitalerne helt fine, men i virkeligheden skal 

læger og sygeplejersker bestilles og man må selv sørge for udstyr (tøj, bleer mv.). 

Vi fik også talt lidt om nytårsgildehal, hvor vi skal være værter for eftergildehallen. Og så sang vi et par 

sange fra Brøndby skovturs sangbog. 

Vi siger tak til Sine.                             Nils 

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

 

 

 

Gruppe 4. Gruppemøde hos Grethe 17.9.2019.  Alle var mødt op hos Grethe og vi fik talt om 

fødselsdagsfesten som var gået godt. Der var god musik til og dejlig mad. Vi fik ordnet alle vores 

mellemværender og aftalt hvilke byer vi skal have i denne sæson. Vi ændrede mødedato fra d. 12.11. til den 

19.11. november mødet blev også tilrettelagt.  Aftenen er gratis. Vi talte også om at vi desværre har mistet 

Leo. Inge fortalte derefter om Istanbul. Konstantinopel er den største og tættest befolkede by i Europa.  

Tyrkerne indtog Konstantinopel i 1453 med det dengang Osmanniske rige med Faith sultan Mehmet. Byen 

blev hovedstad for det Osmanniske imperium. Byen blev kaldt Miklagård.  Først i 1931 skiftede byen navn 

til Istanbul.  Det Gyldne Horn, et mindre stræde skiller byen i to dele.  Den mere moderne del med Taksim 

kvarteret og der bor 8 millioner på den europæiske, i hele Istanbul ca. 13,4 millioner og er den største by i 

Tyrkiet. Næststørst er Ankara der er hovedstad.  Der er 321 seværdigheder.  Istanbul er en af de mest 

udviklede byer i Lille Asien med utrolig smuk moske. Den blå moske er bygget i 1616 med hele seks 

minareter. Der er plads til 100.000 bedende. Den er beklædt med 20.000 håndlavede keramiske fliser i mere 

end 50 forskellige tulipanafbildninger. Topkapi-paladset var fra 1465-1853 Osman Sultanernes officielle 

residens. Paladset husede i sin storhedstid 4000 personer. Det mistede sin betydning da Sultanen flyttede til 

Bosporus. Nu er der museum. Det er meget spændende at færdes rundt i Istanbul.  Gamle smalle gader med 

gamle huse og livet ved Bosporus, hvor fiskerne lægger til. Under Bosporus broen ligger forretninger og 

restauranter og i nærheden af hotellet lå der et lokalt marked og det var utroligt at gå rundt og man kunne 

godt gøre sig forståelig med få ord og fagter. Prøv selv at tage en tur derned. Lone Gruppe 4 
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VESTVOLD-Gildets 56 års Fødselsdagsfest 
 fejredes den 3. Sept. 2019 på Rødovregaard. 

Gildemester Jens med Bodil og Kurt tog imod gæster ved døren 
Jens bød velkommen, og vi sang ”Du danske sommer, jeg elsker dig”, akkompagneret på flyglet af Preben 

Andreasen. Og Gildemester Jens fortalte, at takket være velvilje fra Rødovre Centrums ejer, havde vi igen i 
år kunnet få en indtægt ved at afholde et loppemarked. Og vi kan derfor igen fejre vores fødselsdag med at 

uddele donationer og gaver. 
Derefter præsenterede han de to ledere fra Børnetelefonen Simon Vester Christensen og 

Josefine Roos og de holdt sammen en fin festtale. 
Sang nr. 2 ”Minderne står i erindringens billede” blev sunget før uddelingen af 

fødselsdagsprisen på 25.000 kr., som Jens Foghmar overrakte til Simon Vester 
Christensen og Josefine Roos. 

Der blev igen sunget før spisningen, denne gang sangen ”Der er en fin ting”, 
Nu blev der båret mad ind, det blev en fin buffet med mange retter, og der var 

drikkevarer efter eget valg.  - Vi sang ”Marken er mejet” før Kurt Lundsteen uddelte donationer fra 
Aktivitetslauget og Bodil Kæmpegaard uddelte gaver fra Spejderlauget. 

Før afslutningen af Gildemesteren, som også sagde et stort tillykke til Margit som netop i dag fyldte 90 år, sang 
vi ”Nu flyver mørkets fugle ud”. 

Og vi kunne gå hjem efter endnu en dejlig aften i VESTVOLD-Gildet.          Ref. Arne 
 

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

Tak fra Margit, 

Jeg vil gerne sige rigtig mange tak for al opmærksomheden i anledning af 

min 90-års fødselsdag – og det var dejligt, at få hilst på alle om aftenen til 

Gildets fødselsdag – så det blev en perfekt dag. 

Margit 

 

 

 

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

Annonce: Gæstebogen   
Tove har igennem snart rigtig mange år tegnet, malet, klippet og klistret 

nye sider ind i vores gæstebog. Tove synes, at tiden nu er inde til  

at få en ny til at overtage ansvaret for bogen. Så meld dig gerne. 

 

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

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens oktober nr. 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. november 2019. 

 

 

 

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: Jens Foghmar, Bygaden 72 B, 2605 Brøndby. Tlf.: 2442 8913 

Gildekansler: Bodil Kæmpegaard, Islevhusvej 82 A, 2700 Brønshøj. Tlf.: 3860 9782 

G. skatmester: Grethe Mortensen, Hyrdeengen 321, 2625 Vallensbæk. Tlf.: 5137 3926 

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1475 /krogh@musling.dk 

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

