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Lykke 
Filosofferne er uenige 

Freud: 
”Mest mulig nydelse og mindst mulig smerte” – sådan kan lykke defineres ud fra Freuds 
tankegang. 
I forhold til lykke kan alting altså vurderes ud fra spørgsmålet ”Føles det rart?”.  Det skyldes ,  
at mennesket ifølge Freud blot anses for et dyr og altså er styret af sine drifter og tilbøjeligheder. 
Derfor bliver lykken for Freud lig med tilfredsstillelsen af disse drifter og behov – det være sig i 
ernæringsmæssige, seksuelle eller følelsesmæssige behov. 
 
Lykke hos Freud er noget, man er i et øjeblik: Nydelsens øjeblik. 
Det er derfor en freudiansk lykkefølelse, der kommer til udtryk, når der fortælles om lykke i en 
bestemt situation, for eksempel at holde et barn i sine arme, eller når man er forelsket. 
 
Seneca: 
Lykke handler om livsindstilling. Hos filosoffen Seneca derimod er det optimistiske mantra i 
højere grad ”Glasset er halvt fyldt”. 
Her handler lykken om, hvordan man møder Verden,  i højere grad, end hvad man møder. 
Heraf bliver lykke også en indstilling for livet eller en måde at møde verden på, modsat hos  
Freud, hvor lykke er noget man oplever i en bestemt situation. 
 
Det vigtigste råd i jagten på lykke, er hos Seneca optimisme. Hvis vi som mennesker møder verden 
med et smil og fortolker alt positivt, vil vi være aldeles usårlige følelsesmæssigt. Det bliver altså et 
spørgsmål om at sige til sig selv;  ” Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”, 
Og så fokusere på det gode. 
Pointen er hos Seneca, at følelserne skal underlægges fornuften, så mennesket ikke bliver trukket 
rundt i manegen af deres følelser og impulser. 
På denne måde bliver lykken for Seneca altså ikke nydelse i et enkelt øjeblik. 
Lykken eller sindsroen , vil sige at møde verden  optimistisk og ikke lade sig dirigere af  sine følelser 
 
Freud og Seneca er grundlæggende uenige, men vi mennesker kan alligevel have en oplevelse af 
at være  enige med dem begge 
 
Seneca sammenligner lykke med sindsro , så jeg vil her komme med ”Sindsro-bønnen” 

 
Gud, giv mig sindsro  

til at acceptere de ting,  
jeg ikke kan ændre, 

mod til at ændre de ting, jeg kan 
og visdom til at se forskellen 

Else 
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Oversigt over kommende arrangementer 2021 (se også hjemmesiden): 

 

November møde: 16. november 2021 kl. 19.00 på Rødovregaard (se nedenfor) 

FREDSLYS i Roskilde: 23. november (se nedenfor) 

KIRKETUR: 5. december 2021 kl 10.00 i Brønshøj Kirke (se nedenfor) 

 

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 december-nr. skrives venligst af gruppe 3  Nils 

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

Vi siger Tillykke til Mogens Jeberg, der fylder 

90 år den 18. november. 

Tillykke 

Tillykke 

Tillykke 

  Tillykke 

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

Gruppe 3 byder Velkommen til Novembermøde d.16.11 kl.19.00  

på Rødovregård 

Vi har fået Lars Andersen 

til at komme og fortælle 

os om De Baltiske 

Hovedstæder.  

Husk Novembermødet er et åbent møde, så 

gæster er velkomne. 

Der vil blive serveret kaffe og kage, øl og 

vand. 

Tilmelding sker gruppevis til Bodil, enten på mail eller telefon. 

Senest d.12.11. 

 
 

 

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

mailto:krogh@musling.dk
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Kirketuren søndag den 5. dec. går til: 
 

 Brønshøj Kirke 
 Brønshøj Kirkevej nr. 8 

 

Vi deltager i Højmessen kl. 10.00, 

derefter får vi en rundvisning i den 

gamle kirke, Kbh.s ældste bygning 

opført i 1180-erne af Biskop Absalon. 

Bagefter tager vi til Rødovre, Lucernevej 136 til en 

julepyntet stue, hvor vi spiser vores medbragte mad, dertil øl/vand og en snaps. Efter frokosten 

serveres der kaffe og kage. 

 Husk venligst en lille gave til ca. 25-30 kr. Prisen for juleturen er kr. 50.- 

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

 Senest mandag den 29. november 2021 

 
Referater fra MIX-MØDE 5. oktober 2021 

Tema: personlig udvikling Oplæg til mixmøder 2021: ”I Sct. Georgs Gildernes formål står at vi skal 
arbejde med personlig udvikling. ”Personlig udvikling” kan man gøre status over, ved at fortælle 
hvor man står her i den sene fase af livet, hvad gav livet mig familie, arbejde, hobbies og gildet 
med videre.” 

 

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

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

Værter      

Nils KURT ULLA BODIL   

Jørgen PREBEN MARGIT TOVE  
Jytte U GRETHE LILLI SINE  

Bjarne JYTTE W LONE BIRTHE S                           MOGENS 

mailto:mogens@jeberg.eu
https://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nsh%C3%B8j_Church
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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REFERATER 

Nils’ gruppe: Vi startede med lidt at spise for at komme i den rette stemning. Vi var jo ikke så 

mange, men til gengæld havde vi det rigtigt hyggeligt. Efter maden ved kaffen i de lidt blødere 

sofaer/stole kom vi vidt omkring mht den personlige udvikling, som vi fandt var en løbende proces 

livet igennem. 

Vi fandt også ud af, at de jobs/opgaver, som man havde inden for Gildet/Distriktet eller i sit arbejde, 

var med til at gøre en til den person, man nu var blevet til. Vi talte om at vores Ridderforberedelse 

havde været meget givende på det personlige område – samtidig med at det havde været meget 

underholdende under vejs. 

Konklusion kunne vi ikke komme med, men det var i hvert fald hyggeligt, at tale mere intensivt 

med gildebrødre fra andre grupper end vi normalt havde mulighed for ved større arrangementer. 

 

Jørgens gruppe: En lille eksklusiv gruppe Jørgen, Preben og Tove. Vi fik læst emnet op, og fik 

en dejlig snak om vores personlige forhold og problemer med at være så få, når man holdt mixmøde. 

Vi havde en dejlig aften, hvor Jørgen havde sørget for dejligt smørrebrød til os.        Preben 

 

Bjarnes gruppe: I mødet deltog: Jytte og Bjarne, Lone, Mogens og Birthe S. 

Efter at have sat os til et veldækket bord startede snakken om, hvad vi forstår ved og kan bruge 

ovennævnte. 

Emnet er foreslået af Mogens, der husker tilbage til de første gange, han deltog i Gildet. 

Vi kom ind på ritualer ved gildehal, hvor i hvert fald jeg til at begynde med, skulle vænne mig til 

ritualerne, men allerede her er der gennem tiden omtalt meget, der er med til at udvikle os. 

Vi talte om størrelsen af grupperne, hvor der nu er 2 grupper, der kun har 4 aktive gildebrødre og 

når eller hvis der vælges emner- som tidligere – kan det være svært at gennemføre. 

Derfor kom der forslag om, at vi ændrer fra 4 til 3 grupper og laver en total rokade og prøver på at 

få lige mange aktive i hver gruppe, således at vi kan arbejde med emner, der kan være med til at 

udvikle os. 

Ligeledes talte vi om, at der skal ske en ændring i sammensætningen af Gilderåd, for som det er i 

dag, deltager næsten alle aktive gildebrødre, da de enten har en tillidspost i gruppen , i et af laugene 

eller har en ledelsespost. 

Stor tak til Jytte og Bjarne for det fine arrangement og en hyggelig aften. 

Birthe Sander 

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

Referat af Oktober-gildehallen. 

Vi mødes i ”forhallen” og hilste på, til en let boblende ”Vivaldi”, for derefter at tage plads i 

gildehallen, der denne aften var henlagt til Hestestalden. 

Aktuelt var det at synge: nu falmer skoven trindt om land. Bjarnes gildemestertale handlede om at 

finde glæden gennem livet, glæden i forhold til ens partner, ens kontaktflader på jobbet og dem vi 

ellers er sammen med. Vi kan ikke altid gå rundt med et smil på læben men vi kan arbejde aktivt for 

at bringe livskvalitet, smil og glæde videre, og nå ud over os selv. 

Jytte W havde ”fem min. Sct.Georg” men var blevet syg, Bjarne  tog over og læste Jyttes indlæg. 

Jytte mindedes hvor svært det kan være at træffe hurtige valg, når man står over for mange 

alternativer. Med Coronaen gik ”Bommen” ned for de mange gøremål hverdagen ellers indeholder, 
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nu kom andre emner ind i dagligdagen, bl.a. oprydning. Jytte fandt et vers hendes mor skrev i Jyttes 

poesibog: den 19.10.1959, (d.d.????), da var Jytte 12 år gammel. 

 Lær at elske andre mer´  /  og dig selv lidt mindre 

 Lær at hjælpe hvor du ser,  /  der er nød at lindre. 

 Gem på hvert et kærligt ord  /  Slip hvert bittert minde 

 Kun i kærlighedens spor  /  er der fred at finde. 

Gildehallen sluttede og vi 14 g.b. der udgjorde den lille flok, (som man nu udgør det når man er 

mange nok, (ifl. Benny Andersen)), gik til bords. Vore pladser omkring det efterårspyntede bord, 

fandt vi, ved at trække en skrue og derefter finde møtrikken der passede og som angav hvor man 

skulle sidde. Ingen gik over gevind. 

En festlig anrettet lakseanretning og jægergryde m. ris, udgjorde det kulinariske, dertil rødvin og 

hvidvin doneret af Grethe. Kaffe, makronsnitter og en spørgeleg fuldendte middagen. 

 

 

Tak til 

gruppe 1 for 

en hyggelig 

aften,  

Mogens. 

 

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

Vestvold-gildets Fødselsdagsfest 

7. september 2021 

Et par billeder fra uddelingen af gaver.  

Referat i okt. Nr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ANNONCE 

SPEJDERNES LEJR 2022 i Hedeland 
Kunne du tænke dig, at være med til at være frivillige hjælpere i Nordens 

Største spejderlejr? Så meld dig som hjælpere af lejrorganisationen  

og være med til at skabe verdens bedste spejderoplevelse lige her i Danmark. 

Spejdernes Lejr er i perioden fra den 23. til 31. juli 2022 
Du kan tilmelde dig på følgende hjemmeside adresse: 

         httpt://spejderneslejr.dk 

   
Arne Bjerager  

Den 23.09.2021 

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

 

 

 

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens november nummer 

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. december 2021. 

 

 

 

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.: 2942 5850 

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.:2762 0524 

G. skatmester: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802 

Redaktør: Nils Krogh, Dianavej 26, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1435/ krogh@musling.dk 

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

