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Et museumsbesøg 
Søndag den 1. marts kørte min søn Hans og jeg mod Slagelse. Vi skulle se  

Dansk Forsorgshistorisk Museum – Andersvænge. 

Vi fik en fantastisk fremvisning og gennemgang af forsorgen fra 1900-tallet 

og frem til 1959, hvor en ny åndssvagelov totalt ændrede synet på åndsvage. Det såkaldte 

normaliseringsprincip skulle sikre de åndssvage en tilværelse så nær det normale som muligt og i 

sin yderste konsekvens, som tilfældet er i dag, give dem de samme rettigheder som alle andre i det 

danske samfund.  

I dag kalder vi de åndssvage for mennesker med udviklingshæmning eller blot ved deres navn. 

Jeg arbejdede en del år i børnehaveregi. Hans fik en øjenåbner om hvordan  

livet på den tid var i de store åndssvageanstalter.  

Vi havde en guide, som havde været elev på Andersvænge og været på forskellige institutioner. Så 

han kunne fortælle levende og beskrivende  

om de forhold beboerne boede i. 

Et godt museum at besøge. 

    Tove grp. 3 

 

 

Oversigt over kommende arrangementer 2020 (se også hjemmesiden): 

Lørdag d. 18. april: Sct. Georgs Gildehal på Rødovregård UDSAT INDTIL VIDERE 

Mandag d. 11. maj: TUR-I-NATUREN (se nedenfor) UDSAT INDTIL VIDERE 

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

Indlæg i Word. Standard A4/STÅENDE og uden specielle tekstfelter. Tak 

Lederen/forsiden i maj-nr. skrives venligst af gruppe 4  Nils 

 

 

Vi siger mange gange  

tillykke til Jørgen, 

der fylder 85 den 19. april i dette år. 

 

Jørgen har sendt Voldstafetten følgende: 

Kære gildebroder. 

Ak ja, så bliver den gamle gamlere, og jeg holder ikke nogen søndag d. 19.april, er 

slet ikke hjemme, foretrækker en rolig dag helt privat. Så glem mig den dag, og nyd 

så dagen på hjemmefronten. På forhånd tak. 

Mange kærlige gildehilsner fra Jørgen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mailto:krogh@musling.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/Forglemmigej
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 2 

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

En lille status fra gildeledelsen 
Gildeledelsen håber at alle er i den heldige situation ikke at være syge af Covid 19. I skal passe på 

hinanden og jeres familie, lad os (gildeledelsen) vide, hvis der er nogen der er syge. 

Gildeledelsen har besluttet: 
Grundet Covid 19 er Sct. Georgs Gildehallen og Tur i Naturen udsat på ubestemt tid, da vi på 

nuværende tidspunkt ikke ved, hvor lang tid det tager, inden vi kan ses igen. 

Vi vil satse på at indkalde til et Gilderåd i midten af august. 

Da vi ikke kan indsætte Kurt som kansler og Bjarne som Gildemester, den aften, hvor vi oprindeligt 

ville holde Sct. Georgs Gildehal, er vi blevet enige om, at Kurt indtræder som kansler den 18. april. 

Bjarne indtrådte som gildemester ved gildetinget, da Jens Foghmar forlod gildetinget i utide. 

Desværre kan vi jo ikke takke Bodil denne aften, men Bodil skal vide, at vi i Gildet har været glade 

for den tid hun har været kansler og det takker vi Bodil for. 

Desværre indebærer det også, at vi ikke kan tage ud og ønske Jørgen Schiøtt og Nils Krogh 

Tillykke med deres henholdsvis 80- og 75-års fødselsdage, men de skal vide, at vi tænker på dem 

og håber, de trods alt må få en god dag.  

Dette var en kort opdatering fra gildeledelsen. Mvgh Bjarne Wichmann. Gildemester. 

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

Sct.Georgs Gildehal.  
(Lørdag d. 18 april d.å.) på Rødovregård  

UDSAT INDTIL VIDERE 

med forhal kl. 17,30 og Sct. Georgs-gildehal kl. 18,00. 

Efter Gildehallen serverer gruppe 4 en lækker middag med vin, øl og vand, med efterfølgende 

the/kaffe med småkager til. 

Prisen for denne herlighed er blot. 125,00 kroner pro person. 

Tilmelding gruppevis til Jørgen senest: lørdag d.11. april på mail: schioett146@hotmail.com  

Eller på mobil: 52 61 02 94. 

Vi i gruppe 4 glæder os til at se Dig den aften,på gensyn. 

Mange varme gildehilsener fra gruppe 4.                                               Jørgen. 

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

Turen går til… PEDERSTRUP 
GRUPPE 1 - INVITERER TIL TUR I NATUREN  

(Den 11.maj 2020) UDSAT INDTIL VIDERE 
Vi skal på en historisk byvandring i 

Pederstrup. 

Hvor vi hører om landsbyens historie, huse, 

gårde og nogle af landsbyens tidligere beboere. 

Turen går også gennem museets historiske 

haver. 

Når vi har været på byvandring spiser vi vores 

medbragte mad og drikkevarer i haven 

Der bliver mulighed for selv at gå på opdagelse i 

museets udstilling. Klokken ca. 14.30 serverer 

gruppe 1 kaffe og lidt kage. 

Vi mødes ved Rødovre Rådhus (parkeringspladsen) :

 kl. 10.15 

Vi forventer at være hjemme igen samme sted :

  kl. 16.00 

Prisen for denne oplevelse er: kr. 60,00 

Gruppevis tilmelding til: Preben Sørensen, efter kl. 18.00 på tlf.: 2021 3639 

                    Men helst på mail.: prebenhs@mail.dk  

                   Senest den 27. april  2020  Med gildehilsen Gruppe 1 

 Else 

mailto:schioett146@hotmail.com
mailto:prebenhs@mail.dk


SCT. GEORGS GILDET I BRØNDBY OG RØDOVRE 3 

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

Mødereferater: 
Gruppe 1 - gruppemøde 

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

Gruppe 2, marts møde  
Vi mødte alle resterende 6 op til møde hos Else og Arne, og vi skal jo videre men vi savnede Else 

og Jens, som vi har haft mange hyggelige timer med. 

Vi sang ’det er i dag et solskinsvejr.’ Så fik vi en rigtig god middag og dessert hos dem. 

Else havde et emne om ’ORD’ f.eks. ordet PRIMING*, som kan bruges i reklamer og af politikere. 

Et af de mest berømte og uhyggelige eksempler er i nazismen for at overbevise folk om at jøder 

kunne sammenlignes med skadedyr. Så det er ord man skal være på vagt overfor. Og så er der jo 

flere muligheder at forstå ordet på. 

Ellers havde vi et rigtig godt møde. Vi sluttede af med at synge ’Velkommen lærkelil’ 

*PRIMING er et udtryk, man bruger om det fænomen, at man kan have en forudindtaget holdning 

til noget, fordi man ubevidst er blevet påvirket til det gennem nogle udvalgt ord eller udtryk.  

NB man kan også kalde det HJERNEVASK. 

     Jytte 

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

Gruppe 3, marts møde 10. marts 2020 
Vi mødtes hos Birthe (lige før samfundet ’brød sammen’). Birthe havde stillet et formidabelt bord 

frem til os – så vi manglede sandelig ikke noget. Vi sang til start ’Velkommen Lærkelil’ da vi 

mente, at den var kommet i dette lidt specielle forår. 

Vi fik lige vendt Gildetinget – og hvad der ellers rørte sig i Gildet. 

Vores emne PLANETER i vores solsystem har vi talt om skulle afsluttes i maj med en tur på/til 

PLANETSTIEN i Hvidovre. Turen starter på et ”bjerg” ved Åmarken station og ender ved 

Avedøreværket. Stien er 6 km lang og konstrueret af tre lærere på Frydenhøjsskolen, der satte deres 

9. klasse til at etablere en statisk model af vores Solsystem i målestoksforholdet 1:1.000.000.000 og 

med planeterne placeret i den rigtige (relative) afstand og størrelse over de 6 km. Der er en meget 

smuk udsigt over Kalveboderne og København den anden vej fra ”bjerget” hvor Solen er placeret 

som i form af et klatrestativ i rustfrit stål. Vi magter nok ikke at gå hele turen. Men det er så heldigt, 

at Hvidovre Havns Sejlklub ligger lige på stien – og det burde være muligt at holde frokostpause 

der. (Men nu må vi se om Covid-19 tillader os at gå nogen steder overhovedet). 

Ellers fortalte undertegnede lidt om planeten JUPITER. Den er den absolut 

største planet i vores solsystem. Den kan ses med det blotte øje og har været kendt 

siden Oldtiden. Efter Solen, Månen og Venus er Jupiter den fjerdeklareste planet. 

Jorden drejer som bekendt om sig selv på 24 timer. Jupiter klarer det samme på 

under 10 timer. Og da den er meget større en Jorden, så er der meget fart på 

overfladen. På midten (”ækvator”) buler den ligefrem ud. Jupiters ’røde plet’ er 

en gigantisk storm, som har været i gang siden 1830 og måske også tidligere. 

Stormen 1,3 gange større end Jorden. 

Vi siger tak til Birthe for en god eftermiddag.   Nils 

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

GRUPPE 4 møde den 10/3.20 hos Jørgen 
Vi mødte fuldtalligt op, men undgik at give hånd og kram på grund af Coronavirus. 

Vi gik derefter direkte til frokostbordet, hvor Jørgen havde dækket op med mange lækre ting. 

Efterfølgende drøftede vi Gildetingets forløb på godt og ondt. Vi skal være bedre til at behandle 

hinanden pænt. Vi hører jo alle til de ældre i samfundet, og man kan ikke forvente, at tempoet er 

lige så godt som før. Jeg er sikker på, at alle gør sit bedste. Vi flyttede gruppens sommerfest til den 

19/5 kl. 12;30. 

På grund af Coronavirus, er Rødovregård lukket ned indtil videre, så det er ikke godt at vide, om 

nedenstående datoer holder stik. 

Det er gruppe 4, der står for Sct. Georgs Gildehal den 25. april. Tilmelding skal ske direkte til 

Jørgen senest den 11/4. (kun såfremt Rødovregård er åbent op igen forinden). Ellers må det jo 

udskydes. Vi fik på mødet, aftalt hvem og der tager sig af diverse indkøb og lignende. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Ulla havde valgt dagens emne: Dubrovnik også kendt som Ragusa, 

en kroatisk by ved Adriaterhavet. Byen er et af de naturskønneste 

og mest besøgte turiststeder i Kroatien. Dubrovniks kommune har 

ca. 45.000 indbyggere, hvoraf ca. 30.000 bor i selve byen. Byen er 

omringet af en bymur, hvor fem fæstningsværker og 20 tårne. Ulla 

beskrev den smukt  

beliggende by som et absolut besøg værd. 

Vi startede og sluttede dagen, med en sang fra spejdersangbogen. 

Tak til Jørgen for et dejligt tragtement og et godt møde. 

Grethe 
 

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

 

TAK 
 

Kære Gildebrødre. 

Tusind tak for alle de dejlige hilsner til min fødselsdag. Jeg blev meget glad for at høre fra jer. 

Jeg havde en dejlig dag, med godt vejr og hele familien på besøg. 

De varmeste Gildehilsner til alle. 

Bodil. 

 

 

 

 

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

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens april nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. maj 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: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 4841 2596 

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 

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

