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Omsorg i VESTVOLD-GILDET 
Her er et resumé af de fire afholdte MIX-møder samt et forslag til hvordan vi kan arbejde videre. 

Flere har nævnt at et omsorgsarbejde kunne være hensigtsmæssigt til afhjælpning af ensomhed, især 

i en lang sommerperiode, og medvirkende til at styrke sammenholdet i hele VESTVOLD-GILDET. 

Der var bred enighed om at hjemmehjælp skal overlades til de professionelle!  Gildebrødre hverken 

bør eller må påtage sig nogen del af sådant arbejde, da det kan medføre uoverskuelig pådragelse af 

ansvar. 

Nogen foreslog, at de der havde lyst, selv kunne danne en eller flere telefonkæder. 

Og de som har behov for hjælp, selv må meddele dette til andre gildebrødre i VESTVOLD-

GILDET for at modtage hjælp. 

Nogen mente, at vi hver især har tavshedspligt, med hensyn til hvad vi bliver betroet eller erfarer 

under udførelsen af omsorg. 

Flere mente, at vi i de eksisterende fire grupper allerede tager omsorg for hinanden internt i hver 

gruppe og at eventuel supplerende organisering af omsorg fortsat alene skal organiseres inden for 

hver gruppe. 

Ét Mix-møde fandt at omsorg allerede varetages tilstrækkeligt af Ældresagen, Røde Kors og 

Kirken. 

Ét andet MIX-møde kunne tænke sig at få dannet et antal små omsorgsgrupper bestående af en 

person fra hver af de eksisterende fire grupper. Omsorgsgrupperne skulle udpeges af gildeledelsen 

for et år ad gangen. I sådanne omsorgsgrupper skulle der være en ugentlig kontakt pr. telefon. Hver 

af omsorgsgruppens fire personer kunne så på skift have opgaven med at kontakte de tre andre. 

Fra ét tredje MIX-møde blev det foreslået at danne et ”Omsorgslaug” til at varetage den fremtidige 

omsorg i VESTVOLD-GILDET. I et sådant laug skulle frivillige gildebrødre, som har overskud og 

evner dertil, varetage en besøgstjeneste. 

Tak til alle, som bidrog med tanker og ideer til et omsorgsarbejde i VESTVOLD-GILDET. - Som 

det fremgår ovenfor, så tegner der sig endnu ikke ét klart billede, af hvordan vi vil gribe 

omsorgsarbejdet an. Personligt finder jeg det trist, at der er mange argumenter imod og færre 

argumenter for at vi aktivt organiserer omsorg for hinanden i VESTVOLD-GILDET. 

På først kommende gilderådsmøde vil jeg foreslå oprettelsen af et omsorgslaug, bestående af én 

gildebror fra hver eksisterende gruppe. Omsorgslauget vil få opgaven med at udarbejde det 

fremtidige omsorgsarbejde i VESTVOLD-GILDET. 

Jens Foghmar, Gildemester 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Oversigt over kommende arrangementer 2019 (se også hjemmesiden): 

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

Søndag d. 8. december. Kirke- Juletur – se invitationen nedenfor 

Lørdag d. 4. januar 2020: Nytårsgildehal. Rødovregård 

Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 1900: Gilderådsmøde. Rødovregård 

Lørdag d. 22. februar: forårsfest 

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 1900: distriktsgildehal. Rødovregård 

 

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

Lederen/forsiden i november nr. skrives venligst af gruppe 3  Nils 

mailto:krogh@musling.dk
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LGT2019 - Referat 
Som din repræsentant for VESTVOLD-GILDET har undertegnede deltaget i landsgildetinget i 

Vejen. Her er mit referat. 

Lørdag: 

• Kl. 11 bød LGM velkommen til hendes kongelige højhed Benedikte, til Vejens borgmester 

og til alle GB. 

• To dirigenter blev valgt. 

• Forretningsorden blev godkendt 

Kl. 11:46: og indtil kl. 13:30 var der frokost 

• LGM aflagde supplerende mundtlig beretning. 

• En udklædt ”Lord Baden-Powel” talte. 

• LGS aflagde regnskab. Pr. 30. juni har landsgildet en egenkapital på 2,5 mill. kr. 

• Kl. 16:30 blev landsgildet suspenderet, så man hver især kunne gøre sig klar til en festaften. 

Festaften: Det var en fin aften med god mad og god musikalsk underholdning. Til min store 

overraskelse var mange af deltagerne særdeles festklædte. 

Søndag: 

• LGM holdt tordentale imod de af Odense-gilderne fremlagte forslag. 

• Landsgildeledelsen truede med ikke at ville genopstille såfremt Odense-gildernes forslag 

ville blive vedtaget. 

• Odense-gildernes forslag indeholdt følgende: 

o Lukning af LG-kontor 

o Årlig LGT 

o Nedlæggelse af distrikter 

o Kraftige budget-reduktioner 

• Odense-gildernes forslag blev forkastet 

• Landsgildeledelsens forslag blev vedtaget 

• Bevarelse af LG-kontor, blev vedtaget 

• Sct. Georg-bladet skal kun udgives 4 gange årligt, blev vedtaget 

• Distribution af Sct. Georg-bladet via kansler, blev forkastet 

• Afskaffelse af Sct. Georg-bladet som papirudgave, blev forkastet 

• En forøgelse af årligt kontingent til LG fra kr. 400 til kr. 600, blev forkastet 

• LGS´s forslag om at donere kr. 70.000 fra overskuddet fra LGT 2017 til velgørende formål 

blev vedtaget selvom vi var nogle, der var imod 

• Landsgildeledelsens budget for de kommende 2 år baseret på uændret kontingent og et 

underskud på kr. 430.000, blev vedtaget 

• Den nuværende landsgildeledelses LGM, LGS og LGK blev genvalgt 

• At næste LGT afholdes 25.-26. sep. 2021 i Middelfart, blev vedtaget 

• LGM afsluttede LGT2019 med tak til de afgående medlemmer fra landsgildeledelsen og 

med tak til arrangørerne af landsgildet. Vi sluttede kl. 13:57. 

                                                                                                       Jens 
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møde-November 

5. november 

 
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. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Kirke-Juleturen går i år til Brøndbyøster Kirke

                                                                                                                                    

 
 

Vi mødes til højmesse kl.10 ved sognepræst  Camilla 

Cedermann. Efter gudstjenesten samles vi i 

Annexgården til den traditionelle julestue hvor vi spiser vores medbragte mad. Hertil 

vil der blive serveret en øl eller vand samt en snaps eller to. Der kan købes ekstra 

drikkevarer af arrangørerne. Derefter vil der blive serveret kaffe/the samt lidt godt. Vi 

må lige huske en lille gave til ca. 25-30 kr. 

Prisen for dette arrangement vil være 50,00 kr. 

Adressen på Brøndbyøster Kirke er Park Allé 45.Brøndby 

Sidste tilmelding den 25.november 

Tilmelding gruppevis til Lilli telefon 2863 1802 eller mail: lguld@adr.dk 

tel:52
mailto:lguld@adr.dk
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Indbydelse til Distriktsgildehal 
 

                     Mandag den 24. februar 2020  

            Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

                           Gildehal kl. 19:00 
       Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe. 

            Efter gildehallen vil DGM orienter om situationen for landsgildet  

                                      Fremtid, med de ændrede vedtægter. 

         Prisen for dette arrangement er: 75,00kr. pr. person 

            Gruppevis tilmelding, senest den 15. februar 2020 

                                   Bindende tilmelding. 

                          Tilmelding til: Arne Bjerager 

             Tlf. 29 21 98 70    E-mail: abjerager@mail.dk 

                                                     m.v.h. Distriktsgildeledelsen 

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

 

 

 

 

Mix-møde referater: 

 

Gr. Mette/Lilli  

Vi var 6 gildebrødre samlet over Emnet: Omsorgsgrupper. 
 
Gildet har givet slip på spejderløb og loppemarked, og vi bliver ældre og ældre, og ser måske ikke 
så meget til hinanden som tidligere? Vi bliver lidt svagere, mere alene, så måske er det på tide at vi 
tager lidt mere omsorg for hinanden i VESTVOLDGILDET? 
TANKER: EEN FRA HVER GRUPPE (STAFETTEN) RINGER CA. 1 X PR. UGE TIL DE 3 ANDRE GRUPERS 
STAFETTER FOR AT HØRER OM HVORDAN DET GÅR I DERES GRUPPE, HVAD NYT, OPLEVERSER 
M.M. DETTE 1 MÅNED HVOREFTER STAFETTEN VIDEREGIVES ET NYT MEDLEM AF GRUPPEN, PÅ 
DEN MÅDE ER VI FLERE DER KOMER TIL AT HILSE PÅ HINANDEN OG TALE LIDT SAMMEN. 
V I DENNE GRUPPE SYNTES IDEEN ER FIN HVOR VI KAN KOMME HINANDEN LIDT MERE VED. 
                                                                                                                                                          

                           Jørgen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Grp. Arne 
Mix-mødet d. 22. oktober 2019 hos Arne M. 

Vi mødtes hos Arne og Else kl. 19.00, men inden vi tog fat på opgaverne, som Jens havde sendt, fik 

vi sandwichs, hjemmelavede vandbakkelser, kolde drikke og kaffe. Nu var vi klar til opgaverne, og 

vi havde en god debat. Konklusionen blev som følger: 

Vi mener, at vi i grupperne drager omsorg for hinanden. Er der brug for hjælp, skal man sige til.  

Det kan f.eks. dreje sig om kørsel til Gildehal eller gruppemøder, eller hjælp til et arrangement. 

Er der brug for specifik hjælp, hjælper vi gerne, men det er ikke meningen, at vi skal overtage 

hjemmehjælpens opgaver. Omsorgsarbejdet skal være frivilligt, og vi har naturligvis tavshedspligt. 

Hvis der er nogen, der har lyst til at danne en telefonkæde, kan de sætte sig sammen og aftale, 

hvordan den skal fungere. 

Tak for en god aften Else og Arne. 

Ref. Jytte W. 
 

 

 

Grp. Tove 
Mix møde den 22.  oktober 2019 hos Tove. 

Deltager: Tove, Jytte U,  Anette, Mette L, Vibeke, Kurt og Ulla. 
Først startede vi med et fint traktement, som Tove havde fremstillet. 
Efter snak om alt, startede vi med vores stillede opgave. 
Ulla læste opgaven op fra Toves IPad. (Det ville være rart, hvis alle havde fået spørgsmålene i god 
tid). 
Så gik snakken løs. Vi havde forskellige meninger om de fremsatte spørgsmål. Men her er hvad vi 
Blev enige om: 
Selvom vi mødes en gang om måneden om vinteren, så kunne sommeren godt være lang, for 
nogle gildebrødre. 
Hjemmehjælp var en kommunal opgave. 
Gruppen var enige om at omsorgsarbejde skulle ligge i gruppen. 
Gruppen syntes at i VESTVOLD-GILDET skulle der oprettes en besøgstjeneste, et laug, af frivillige 
gildebrødre til intern brug. 
Det var ikke alle i gruppen som på grund af helbred kunne deltage i en besøgstjeneste. 

Referent Ulla 
 

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

Gruppe hos Lone 

 
Mix møde 22.10. hos Lone Vi mødtes hos Lone med 2 afbud fra Sine og Vibeke Heding. Vi 

startede med kaffe og hjemmebagte boller og snakken gik om stort og småt. Aftenens emne var 

omsorgsarbejde. Efter længere snak blev vi enige om at det er lidt vanskeligt at tage stilling til dette.  

Vi syntes også at disse   ting allerede bliver varetaget at Ældresagen, Røde Kors og Kirken bl.a.  

som telefonopkald til folk som melder sig til. Hvis nogen på tværs af grupperne vil starte yderligere 

ting kan  dette  være  ok. Det må ikke tangere hjemmehjælp.   

           Lone 
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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 november nr. 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. december 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

