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2019 der gik 
 

Slutningen på år 2019 nærmer er sig. Så er tiden jo kommet 

til en ”status”, ”årsopgørelse” eller hvad vi nu kalder det. 

Nåede vi det vi ville? Gik det som vi ventede?  Kunne vi have gjort anderledes? 

Gjorde vi nok? 

Uanset svarene, så er året ved at være slut og vi starter på et nyt 2020. 

Lad os lægge det gamle år bag os, og se på mulighederne i det nye år med et åbent 

sind. Så skal det nok blive et dejligt nyt år. 

RIGTIGT GODT NYTÅR TIL JER ALLE! Og tak for det gamle. 

Bodil 
 

 

 

 

 

Vi siger mange gange tillykke med den runde fødselsdag d. 20. 

december til Vestvold-Gildets yngste gilde’bror’  

Lone Mosander      
 

 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Oversigt over kommende arrangementer 2019/2020 (se også hjemmesiden): 

Tirsdag d. 3. december FREDSLYSET kommer til Brøndbyvester Kirke kl. 19.00 

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

Lørdag d. 4. januar 2020: Nytårsgildehal. Rødovregård kl. 17.30 se nedenfor 

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 januar nr. er venligst skrevet af gruppe 4  Nils 

mailto:krogh@musling.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Danish_flags
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Fredslyset fra Betlehem kommer til 

Brøndbyvester kirke 

Tirsdag den 3. december 2019 
 
Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke. 

Det sker ved en stemningsfuld musikandagt tirsdag den 3. december kl. 19.00. 

 

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirkeni Betlehem.  

En flamme herfra er bragt til Europa, og en stikling herfra 

bliver tirsdag den 3. december ført til Brøndbyvester Kirke. 

 

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og 

olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, herefter 

tændes lys i stolerækkerne og på alteret, og kirken oplyses 

alene af Fredslyset fra Betlehem. 

 
Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester 

Kirke, Søren Broch Kjeldgaard vil holde en kort andagt. 

 

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus. 

 

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det 

(Johannes 1.v.4-5) 
 

 
 

 

 

November møde om SUNDHEDSPLATFORMEN 
Aftenens foredragsholder var klinisk IT- konsulent Kirsten Ann Jeberg som fortalte over emnet: 

Hovedstadsregionens ny Sundhedsplatform og dens betydning for dig. 

Gildemesteren bød velkommen og vi sang "Når vinteren rinder i grøft og i grav". 

 

Kirsten fortalte om at Sundhedsplatformen havde fået en lidt 

dårlig omtale i medierne, og meget skyldes, at det kom fra USA 

og deres nåde at arbejde på er vidt forskellig fra de 

danske måder at gøre tingene på. Hun fortalte om sit arbejde og 

systemets muligheder, hvor vi herhjemme har meget større evne 

til at samarbejde end man gør i USA. Mange læger og 

sygeplejersker har været med til at udforme Platformen, men det 

er et meget stort emne at arbejde ud fra at det startede i det små 

og bliver større og større og det giver bedre og bedre patients 

sikkerhed. Det var et stort emne, men jeg håber Du fik noget ud af 

aftenen? 

Vi sluttede med sangen: Fred hviler over land og by. 

I pausen fik vi Sandwichs og øl/vand kaffe og småkager. 

28 personer var mødt op. 

                                                                     Referat v. Jørgen. 
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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 

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

Lørdag d. 4. januar 2020 kl. 17.30 

På 

Forhal kl. 17.30 og Gildehal kl. 18.00 

Efter gildehallen vil gruppe 3 servere en 3-retters nytårsmenu. 

Der vil også blive serveret kaffe med lidt spiseligt til. 

Gruppevis tilmelding inden 22. december  

Til Tove på telefon 2967 2150 

Med venlig gildehilsen gruppe 3 

 

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 

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

 

 

 

 

 

 

Mødereferater: 

 

Gruppe 1 - november møde 

Den 4. nov. havde gr. 1 møde hos Jytte. Vi startede med at spise, og Jytte havde lavet én meget stor 

flot pyntet sandwich til os, som vi kun kunne spise det halve af. Bagefter talte vi om 

gilderådsmødet, julemøde og kirketur.  

Jytte fortalte om maleren Louis Marcussen (kunstnernavn 

Ovartaci), som blev født i 1894. Han immigrerede til Argentina 

og kom tilbage igen 35 år gammel. Familien tvangsindlagte 

ham, og han er psykiatrisk patient de følgende 56 år.  

Han maler slanke kvindeskikkelser, og er meget optaget og 

synligt tiltrukket af kvindekroppen, og han bestemmer sig for at 

blive kvinde. Han anmoder om at blive kastreret, han er ikke 

tilfreds, oh skærer selv sin penis af i hospitalets 

snedkerværksted. 

Lilli 
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Gruppe 2, Gruppemøde 12. nov. hos Jens 

 
Vi mødte alle hos Jens, hvor vi som altid fik dejlig mad. Derefter fik vi et referat af gilderådsmødet 

og talte om at udpege en repræsentant til omsorgs-gruppen. Vi talte om at der skal være et bedre 

samarbejde i køkkenet på Rødovregård, hvis der er andre end os. Vi planlagde også vores julemøde. 

Aftenens emne: Det ligger mig på sinde:  

Jens fortalte om sin barndom: Jens blev født i 1945 på Frederiksberg. Da Jens blev 4 år flyttede 

familien til Vilsted i Jylland, hvor hans far blev præst. Jens blev uddannet som elektriker og tog 

senere videreuddannelse indenfor faget. Jens fortalte også om nogle spændende år han havde i 

udlandet. 

Vi sluttede aftenen med at synge: Natten er så stille. 

Inger. 

 

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

Gruppe 3, november møde 12.11.19 
Gruppen mødtes hos Margit. Vi savnede Karen og Sine, som var forhindret af diverse andre 

aktiviteter.  

Margit havde dækket smukt bord med mange lækre til ganen og maven. Efter at have nydt den gode 

mad måtte vi i gang med arbejdet. Planlægning af eftergildehallen til nytår, som gruppe 3 har 

fornøjelsen af. Dernæst planlægning af vores eget julemøde hos Sine i december. Undervejs fik 

Tove indhentet tilmeldinger til 2. søndag i advent-turen. Vi fik talt lidt om sidste gilderådsmøde 

også. 

Så til vinterens emne: planeter – i dag havde Bodil valgt planeten VENUS, 

som er den 2. planet i vores solsystem (set fra solen). Venus er den 3. mindste 

af planeterne, men efter Månen er den det mest lysstærke objekt på 

nattehimlen. Den ses om morgenen og på aftenhimlen. Derfor kaldes den også 

for morgen- og aftenstjernen. Hvorfor hedder den Venus? Det ved vi ikke, 

men navnet kommer fra den romerske mytologi, hvor Venus var gudinden for 

kærlighed og skønhed. Andre kulturer brugte samme navn, men hvorfor 

planeten fik dette navn, må vi spørge datidens astronomer om. Jorden og Venus er nogenlunde lige 

store, men er ellers helt forskellige. Ingen ilt på Venus men 96% kuldioxid og i øvrigt en 

gennemsnitstemperatur på 464 0C. Det er vist det der kaldes ”DRIVHUSEFFEKT” så det forslår. 

 

Vi sluttede mødet med en sang og sagde tak til Margit for en hyggelig eftermiddag. 

      Nils 
 

 

 

 
 
Referat fra Gruppe 4’s møde 19.november 2019.11.20 
 
Gruppen var mødt fuldtallig op hos Birthe. 

Vi startede med at synge: Sæt dig et mål. 

Derefter var det tid til siden sidst og Jørgen lagde ud med november-mødet som vi synes gik godt, 

spændende at høre om Sundhedsplatformen fra Kirsten, som selv har med til hele forløbet. 

Derefter kort om de afholdte Mixmøder. Vi var enige om, at der ikke skulle være et laug. Jørgen 

fortalte fra Gilderådsmødet om, at det fremover ville være sådan, at Nytårsgildehallen og Sct. 

Georgs Gildehallen måtte koste 125kr. 

Til vores Julemøde hos Kurt, skal vi have en pakke til 25-30 kr. med. 

Jørgen skriver lederen til januar-udgaven af Voldstafetten. 

Dette billede efter 

http://www.planetary.org/multimedia/space-images/venus/global-view-of-venus-from-akatsuki.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Og så til aftenens emne. Grethe havde valgt at fortælle om Thorshavn, som hun selv havde besøgt 

flere gange. Tórshavn er Færøernes hovedstad og ligger på øgruppens største Ø Streymoy i læ af 

øen Nólsoy. Byen har 19.165 indbyggere og i hele kommunen er der 21.078 indbyggere. 

Byens navn betyder Thors havn opkaldt efter guden for torden og lynild i den nordiske mytologi, og 

i Thorshavns byvåben henviser Thors hammer Mjølner til byens oprindelse i før-kristen vikingetid. 

Grethe fortalte derefter lidt om Tórshavns udvikling, blandt andet blev byen i 1075 første gang 

nævnt på tryk, og betragtes som en af Nordeuropas ældste hovedstæder. 

I 1584 havde Thorshavn 101 indbyggere som er steget støt gennem årene til i dag 19.165 beboere. 

I 1709 blev Tórshavn ramt af en koppeepidemi, som dræbte næsten hele befolkningen. Byen havde 

nået et indbyggertal på omkring 300 og hele 250 døde. 

I 1872 bragte Trappubrøðurnir (trappebrødrene) den første Slup til 

Tórshavn. 

Sluppen Westward Ho TN54, som blev bygget i Grimsby, England i 

1884. Blev solgt til Færøerne i 1895 og har haft hjemsted i Tórshavn lige 

siden. 

 

I 1921-1923 blev Dronning Alexandrines bygget med 65 senge. Byens 

første teater, Sjónleikarahúsið, blev bygget i 1926. 

Under 2. verdenskrig blev Færøerne besat af britterne, og Tòrshavn blev forskånet for større 

ødelæggelser ved de Tyske bombardementer. 

I 1990 var folketallet i Tórshavns kommune 14.689 í 1990, som svarede til 31% af Færøernes 

befolkning. I perioden fra 1975 til 1990 blev Tórshavn udbygget over store arealer, hvor ingen 

havde boet før. Bydelene Konmansmýra, Ternuryggur, á Flat, Norðasta Horn, Lítlagil og eystan Gil 

blev udstykket til almindelige parcelhuse eller villaer. Samtidig sørgede Tórshavns kommune for at 

udbygge nogle nye bydele med anderledes boligformer med sammenbyggede huse i Tórsbyrgi, 

Berjabrekka, Millum Gilja og Inni á Gøtu. I 1990'erne blev hele Færøerne ramt af en alvorlig 

økonomisk krise, og al udbygning af Tórshavn standsede op foreløbig og der kom først rigtig gang i 

udbygningen igen i 2005, da den sydlige del af Hoyvík blev udbygget. Tórshavns kommune valgte 

at lade folk selv bygge og eje deres huse og har ikke bygget offentlige lejelejligheder. Tórshavn 

voksede i de følgende år da Argir, Kollafjørður, Nólsoy, Hestur samt Kirkjubøur. 

Kurt 

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

 
Omsorgsgrupper i Vestvold-gildet. 
En kommentar fra gruppe 4 
 
Vi har haft dette emne oppe på vort Mixmøde i år, og forskellige ideer og tanker er kommet til 

udtryk. Vor gruppe havde det oppe igen, da det indgik i vor dagsorden for november måned. Og vi 

fik diskuteret det frem og tilbage, og her kunne vi jo konstatere at flere gildebrødre allerede besøgte 

andre gildebrødre som havde det lidt svært, og hatten af for disse gildebrødre. Vi i vor gruppe fandt 

det bedst, at det blev i gruppe-regi. Her kendte vi hinanden bedst, og da vi jo indimellem talte i 

telefon sammen eller via mail, var det mest naturligt, at det forblev i gruppen. Man enedes om, at 

jeg skulle meddele det på gilderådsmødet i januar, men syntes det godt kunne komme frem nu. Men 

det får mig personlig til at tænke, hvad gør vi hvis/når det ikke er gildebroderen, men dennes 

samlever. Den person kan jo også have det svært ved sygdom m.m.- jeg spørger bare?  

Nu ønskes du en rigtig dejlig og fredfyldt Jul, samt et på alle måder Lykkebringende Nytår. 

Jørgen. 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3lsoy
https://da.wikipedia.org/wiki/Hestur
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkjub%C3%B8ur
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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. 
 

 
 
 
 

 
 

Voldstafetten ønsker alle en rigtig glædelig jul 

og på gensyn i det nye år 2020 
 

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens december nr. 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. januar 2020. 

 

 

 

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

