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Kom maj du søde milde. 
Ja, det står der så smukt i én af vore forårssange. 

Maj er også lige rundt om hjørnet, men det er jo en mærkelig tid, vi er havnet i. 

På den ene side er det så skønt, at foråret er godt på vej, det er i hvert fald et gode, som vi kan 

glæde os over. 

På den anden side er det en dybt bekymrende tid, vi går i møde med al den corona. Det ser ud 

som om, at vi snart skal lukke Danmark lidt mere op, men hvad så med alle os ældre, der jo på den 

ene side ikke må gå ned og handle for ikke at blive smittet, og på den anden side heller ikke kan 

holde ud at blive ved med at gå hjemme !!!!!. Vi har et stor LYSPUNKT, vi er i maj, solen skinner 

heldigvis meget mere, end hvis vi var i november måned. 

 DET MÅ VI VIRKELIG SKØNNE PÅ.       

Ligesom vi i gildet også må skønne på at bevare en positiv ånd, så vi ikke bliver ved med at miste 

gildebrødre, det har vi ikke råd til. Lad os være mod andre, som vi gerne vil ha´, andre skal være 

mod os. 

Vores barnebarn Emilia ringede til mig for nylig, hun var ude at gå en dejlig tur i København. 

Pludselig siger hun, vil du med på turen, JA, selvfølgelig og vips var jeg med på den dejligste tur, 

hun gik, og jeg fulgte med via skype og video ud til Gefion springvandet, den Lille Havfrue, vi så de 

flotte blomstrende kirsebærtræer på Langelinie.  Emilia satte sig på en bænk og viste mig rundt, en 

pragtfuld tur. Da hun var på hjemvejen, viste hun mig Marmorkirken og Odd Fellow Palæet, som 

jeg så kunne fortælle hende lidt om. Ja det var en rigtig god oplevelse i disse coronatider. 

Birthe A. grp. 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 juni-nr. skrives venligst af gruppe 1  Nils 

mailto:krogh@musling.dk
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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. 

Det er også besluttet, at Redaktøren sender Voldstafetten pr. post til de gildebrødre, der ikke må 

besøges. Samtidig er det besluttet at indkøbe en printer, som har stået på budgettet i flere år.  

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

 

Sct. Georgs budskabet 2020 
Dit samfund, dit medansvar! 

 

1920 er året for Danmarks genforening med den nordlige del af det tidligere Hertugdømme Slesvig, 

det nuværende Sønderjylland. Efter krigen mod Preussen og Østrig i 1864 måtte Danmark afhænde 

Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til Preussen. 

Første Verdenskrigs afslutning åbnede muligheden for en demokratisk afstemning om landegrænsen 

mellem Danmark og Deutsches Reich Preussen. 

Det er en tid så fjern og dog så nær, at den stadig præger min hverdag i det danske mindretal syd for 

den dansk-tyske grænse. Så nær, at mine forældre som 12- og 13-års børn oplevede afstemningen i 

det gamle Hertugdømme Slesvig. Så fjern at jeg selv ikke har oplevet den, men dens følger har 

påvirket hele mit liv. 

I tiden før 1920 har man sikkert diskuteret nationalt sindelag. Var man nu dansk, var man nu tysk? 

Det danske nederlag i 1864 betød, at alle værnepligtige skulle kæmpe for den tyske kejser under 

Første Verdenskrig. For de dansksindede var det en tort, men i 1920 kom chancen for at kunne 

stemme sig hjem igen til Danmark. 

I 1920 blev Hertugdømmet Slesvig delt op i tre afstemningszoner. Første zone gik fra Kongeåen til 

den nuværende grænse. Anden zone indeholdt Flensborg, Flensborg Amt og Mellemslesvig. Tredje 

zone gik til Slien og langs med Dannevirke. Det var en glædens dag, da 1. zone stemte sig hjem den 

10. februar 1920 og en sorg for de tilbageblevne dansksindede i 2. og 3. zone. 

Disse begivenheder førte til, at der nu er et dansk mindretal syd for den dansk/tyske grænse og et 

tysk mindretal nord for. 

Min barndom, ungdom og voksentilværelse har været præget af en stort set fredelig kappestrid 

mellem dansk og tysk her i Sydslesvig. Men det har været trange år at komme igennem for mine 

forældre og deres samtidige. 

Mine forældre oplevede både Første og Anden Verdenskrig. På grund af sit tyske pas skulle min far 

endda i seks år – heraf et af dem i krigsfangenskab – være tysk soldat under Anden Verdenskrig for 

et forhadt regime. Han havde stærke forbehold over for Tyskland efter krigen. Det prægede os børn 

og var svært at komme væk fra.    fortsættes side 3 
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Nu lever vi dog fredeligt side om side med det tyske flertal ofte i blandede ægteskaber, men i 

respekt for hinandens identitet. De unges ståsted er ikke mere så udpræget et ”enten eller”, men nu 

mere et ”både og”. De unge har en sydslesvigsk identitet, der også bunder i en dyb kærlighed til 

Danmark. Danmark er deres hjerteland, som 18-årige sydslesvigske gymnasieelev Johanne Juul 

Olsen så smukt udtrykte det i sin tale til H.M. Dronning Margrethe, da hun gæstede Sydslesvig i 

september 2019. 

København/Bonn-erklæringerne af 1955 dannede grundlaget for et nyt forhold til hinanden i det 

dansk/tyske grænseland. De gav nemlig befolkningerne ret til at erklære sig som enten dansk- eller 

tysksindede uanset passets farve. 

Denne udvikling er fortsat indtil nu, hvor mottoet faktisk er blevet til et for hinanden og med 

hinanden i gensidig respekt, og det går rigtig godt. Der skal dog fortsat arbejdes på det gode 

forhold, som bliver bedre og bedre. 

Hvad har Sct. Georgs Budskabet nu at gøre med Danmarks Genforening med Sønderjylland? 

Mit svar er, at afstemningen i 1920, der lod folk selv bestemme, om de ville være borgere under 

Danmark eller Tyskland, viser, at en fredelig dialog er den bedste vej for al sameksistens. Kun 

sådan kommer man videre i et samliv med andre. Kun gennem samtalen kan freden bevares. Kun 

gennem respekten for den andens identitet, kan man udholde at leve side om side. 

Intet menneske skal assimileres i flertalssamfundet, men mennesker skal integreres i respekt for 

deres identitet. 

Det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland er integrerede dele af den 

samlede befolkning. Gode samlivsforhold skal findes ved at søge konstruktive muligheder i stedet 

for at fokusere på mulige barrierer. Dem må m 

an naturligvis tage i betragtning, men de skal overvindes via konstruktive løsninger. 

Sct. Georgs Gilderne i Norden og Litauen samt ISGF på verdensplan har en stor opgave, en 

forpligtelse til at arbejde på, at samarbejdsrelationer bliver forbedret uafhængigt af etnisk baggrund 

eller religion. Hver personlig positiv indsats gør en forskel og smitter af på andre. 

Husk: En lille indsats kan gøre en meget stor forskel! 

Tænk på Baden-Powells ord om altid at arbejde på at kunne forlade verden en lille smule bedre, end 

vi forefandt den. Det er kun os - som enkeltpersoner eller i fællesskab med andre - der kan gøre en 

lille eller stor forskel, der hvor vi bor – i familien eller i det omgivende samfund! 

Vær beredt og tag din tørn, dit medansvar for freden, hvor du end er! 

Med hjertelig gildehilsen 

Anne-Margrete Jessen (Ami) 

Gildemester for Flensborg Gilde 

 

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

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 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. 

 

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

 Med gildehilsen Gruppe 1 

 Else 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mødereferater: 
I sagens natur er der ingen mødereferater denne gang. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

OBS 

Efterlysning/fremlysning: 
Ved gildetinget i marts, blev der efterladt et lilla plasticomslag, 

det indeholdt en notesbog og en hvid kuglepen. 

Hvem savner det? 

Mogens vil gerne høre fra ejermanden. 

 

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

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens maj nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. juni 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: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.:2762 0524 

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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