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         Gildemøde. 
 

 Onsdag den 10 maj 2000 kl 1830. 
 

Vi mødes ved Græstedgård og drager derefter ud I  

det grønne. 
 

Gruppe 5 trakterer med en lille håndmad og en  

øl/vand for  

20 kr. De der ønsker kaffe eller the bedes selv med-

bringe dette. 
 

Husk praktisk påklædning 
 

Tilmelding senest søndag den 7  maj til: 
 

   Ove    tlf.47179693 

   Anette   tlf.46782868 

   Annie og Mogens tlf.47175636 
 

Tag telefonen nu inden du glemmer det.                        
  

Kulturtræf 2000 
Vi har fået stadeplads på Græstedgård lørdag d. 27. Maj 2000 kl. 
10.00 – 18.00. Arrangementet gåt på PR og ”snak” med besøgende fra lo-
kalområdet. Vi skal have mandskab på 2 timer ad gangen, og har brug for 
4 vagthold af Min. 2 gildebrødre.  
Kontakt Kirsten Ahrendt på 4717 8731 eller E-mail. 

Klipning af frimærker hos ATP i dagtimerne. 
Vi mangler klippere i dagtimerne, kontakt Lise Linderstrøm 4717 2295 
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Gruppe 1.  
Anette Stente 
Anna Rasmussen  
Viggo Rasmussen 
Jens Erik Stubkjær 
Aage Kroll 
 

Gruppe 2. 
Lisbet Hovgaard-Jensen 
Peter Hovgaard-Jensen 
Lis Larsen 
Benny Larsen 
Lise Linderstrøm 
Ingrid Petersen 
 

Gruppe 3. 
Birgit Randløv 
Tove Nielsen 
Mogens Nielsen 
Kirsten Aabo Frandsen 
Kaj Frandsen 
 

Gruppe 4. 
Vibeke Raae 
Arny Juul Munch 
Christian Pedersen 
Bjarne Sørensen 
Elisabeth Christensen 
Henning Christensen 

Gruppe 5. 
Ruth Pedersen 
Per Pedersen 
Annie Andersen 
Mogens Andersen 
Claus Beck 
Hanne Danielsen 
 

Gruppe 6. 
Jytte Normann Andersen 
Kai Normann Andersen    
Lene Mejer Jørgensen 
Poul Erik Jørgensen 
Kaj Holdrup 
Ove Søtofte 
 

Gruppe 7. 
Anne-Grete Langgaard  
Kirsten Ahrendt   
Peter Ahrendt 
Alice Høxbroe  
Povl-Erik Høxbroe 
Poul Kaltoft 
 
 
Per Holdrup ønsker i en periode at 
stå uden for grupperne. 
 
 
På første gruppemøde vælges gil-
deRådsrepræsentanten, og navnet  
meddeles til  
Mogens Andersen  4717 5636 
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Arresø distrikt kalender 2001 
      

  7/2  Distriktsgilderådsmøde 1. Frederiksværk 
14/2  Væbnerforberedelse  Distriktet 
21/2  Væbnerforberedelse  Distriktet 
22/4  I-dag    DUS/Distriktet 
  9/5  Distriktgildeting  Ølstykke 
20/5  Distriktpunktstævne  Hillerød gilderne 
19/8  Friluftsgildehal    
  1/9  Distriktsgilderådsmøde 
15/9  Væbnerforberedelse  Distriktet 
23/9  Væbnerforberedelse  Distriktet 
21/10  Fellowship aften  DIS/GIM’er 

Arresø distrikt kalender 2000 
 

  3/2  Distriktgilderådsmøde Ølstykke 
16/2  Væbnerforberedelse  Distriktet 
23/2  Væbnerforberedelse  Distriktet 
  9/4  I-dag    DUS/Distriktet 
14/5  Distriktpunktstævne  Frederikssund gilderne 
16/5  Distriktgildeting  Hillerød gilderne 
21/8  Friluftsgildehal  3. Frederikssund 
 4/9  Distriktsgilderådsmøde Gribskov 
14/9  Væbnerforberedelse  Distriktet 
21/9  Væbnerforberedelse  Distriktet 
24/10  Fellowship aften  DIS/GIM’er 

Punkstævne 2000 i århus d. 23. September 
Stævnet afholdes som nævnt i århus med  
forskellige overnatningsmuligheder, samt  
en overraskende åben gildehal. 
I programmet er bla. indlagt : 
- Besøg i den gamle by 
- Bogtårnet (aviser og udklip 
tilbage 
   til 1700 tallet) 

Indbydelsen kunne p.g.a. pladsman-
gel, ikke bringes i ”Sct. Georg”, så 
nu har I igennem ”Knuden” mulig-
hed for deltagelse.  
Tilmeldingsblanketter kan rekvire-
res hos redaktionen. 
Tilmeldingfrist 15. Juni 2000 til 
arrangørerne. Yderligere oplysnin-
ger på arr. Gildes hjemmeside 
Http://home13.inet.tele.dk/
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Stafetten   Kirsten Ahrendt 
 
 

Livskvalitet og livsnydelse er 2 ting jeg møder meget her om foråret.  
Når lammene bliver født og i løbet af et døgn springer rundt og leger ettagfat.  
Når viben og lærken kommer og slår sine triller højt oppe i himlen, når stærene  
sidder på tråden og siger mærkelige lyde med næbbet, musvitteme bygger rede i  
de gamle æbletræer, blåmejsen har fundet et knastehul i hønsehuset, katten  
sidder nedenunder og vibrere med underkæben i hare galskab over ikke at kunne 
fange dem.  
Ræveungerne leger ude på marken, og det bliver varmt nok til at vi kan gå ud,  
uden lange ærmer og nyde naturen. Så føler jeg mig rig og heldig, tænk at bo  
et sted hvor alt det, og meget mere kan opleves lige uden for hoveddøren.  
Kirsten Ahrendt 

Så lykkedes det mig at tage med på Birgit og  Lises "kom og gå med tur", og det blev en 
rigtig god og interessant oplevelse - og så var  den ovenikøbet billig - gratis entre.  
Vi mødtes kl. 12 på Stenløse station i det dejligste forårsvejr. Vi var kun 4 - Arny, Birgit, 
Lise og mig, så vi kunne sagtens være i Birgits Limousine. Målet var Højesteretssagfører 
C.L. Davids samlinger i Kronprinssessegade.  Vi var inde i god tid- og fandt også hurtigt 
en P-plads lige overfor Kongens Have. Og da vejret var godt, gik vi først en tur i Kongens 
Have, og så på alle de blomstrende Krokus i blå og hvide  nuancer, som pynter så smukt 
i græsset. Der var rigtig mange mennesker og barnevogne, og  alle nød det gode vejr og 
det smukke gamle Rosenborg. Selve Museet var en stor og spændende oplevelse, og 
Birgit og Lise skal have rigtig mange TAK for  deres gode initiativer til disse "Gå med tu-
re". Man får virkelig set noget, som man altid mener kan vente til "ved lejlighed". Tak 
Det er en righoldig og spændende samling,og de mange smukke stuer er fine omgivel-
ser for både malerier, porcelæn sølvtøj og mange andre smukke ting. Jeg kan meget an-

KOM og GÅ MED-turen i marts 

Peter Ahrendt skriver stafetten i Juni 2000 
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En forsinket fødselsdagshilsen til  
 

Lisbet Hovgaard-Jensen    7. April 
 
Hanne Danielsen    8. Maj 
 

Bankospil 2001 
 

Næste års bankospil er søsat til torsdag  
D. 8. Marts. 
 

Vi har reserveret Dennis og Ølstykke hallen. 
 

Som noget nyt, har Ølstykke kommune 
meddelt os, at vi helt frit kan servere øl, 
vand, kaffe og mad i hallen. 
 

I år måtte vi betale kr. 501,50 i proppenge 
til håndklubben. 
 

Vi vil i god tid gøre vore mange glade gæster 
opmærksom på, at de ikke behøver spise 
hjemmefra. Vi tænker på annoncering i 
dagspressen. 

Som spejder skal man aldrig give op 

Kære Gildeledelse og Gildebrødre. 

Det var en virkelig overraskelse og 

stor glæde for os, på Sct. Georgsmø-

det at modtage den smukke lille 

"KNUDE i kæde".  

Vi siger tusind tak. 

De gamle Redaktricer". 

Fødselsdag 

Redaktionen v/ Povl-Erik skal have alle indlæg  senest d. 20. Maj 2000.  
Gerne diskette eller via E-mail 

Kirsten Ahrendt     Ove Søtofte  Povl-Erik Høxbroe 
Søholmvej 7      Miklagårdsvej 5  Engvej 28 
3650 Ølstykke     3650 Ølstykke     3650 Ølstykke 
K_p@post10.tele.dk     soetofte@12move.dk ape.hoxbroe@post.tele.dk 
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Arresø distrikt 

Distriktspunktstævne 
Arresø Distrikt 

 

Søndag den 14. maj 2000 
kl. 10.00 

Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund inviterer til Distriktspunktstævne. 
 

Dagen starter med en køretur på ca. 75 km. i egne biler ad mindre trafikerede veje til hyggelige og 
måske sjældnere besøgte lokaliteter i Horns Herred afsluttende med en omvisning i Ovre Dråby  
Kirke, hvor vi får fortalt om kirkens kalkmalerier.  Aftaler om samkørsel anbefales.  
 

Pris:     Program:  Mødested på "Bløden" i Frederikssund. 
Kørslen i egen bil.              Servicegaden bag "Fakta" kl. 10.00, hvor  
      der udleveres kort med forslag til turen.  
 

På turen serveres der kaffe, te og kage ved Selsø Kirke, hvor der er gode muligheder for at iagttage 
fuglelivet ved Selsø Sø. Kikkert kan med fordel medbringes. Den medbragte mad spises kl. 12.30  
på Sogneskolen, Møllevej 100, Jægerspris. Øl og vand kan købes.   
Distriktspunktstævnet afsluttes med et besøg i Ovre Dråby Kirke kl. 13.30, hvor overlærer Herskind 
vil fortælle om kalkmalerier generelt og om kirkens kalkmalerier.  
Tilmelding: Senest mandag den 8. maj 2000 til: Henning Petersen, 4731 2258 

       Elisabeth la Cour, 4731 2643  

Fra avisen 
Slipseindsamlingen. 
I Sverige arbejder den store kristne hjæ-
peorganisation »Erikshjäl-pen« med 
mange humanitære projekter.Blandt 
andet et slipseprojekt, hvor folk tømmer 
klædeskabene for gamle slips, de allige-
vel ikke bruger. Disse slips bliver syet om 
til stilfulde veste og solgt i en af de to 
butikker, »Erikshjälpen« har i Sverige. 
Hver vest indbringer 300 svenske kro-
ner, der går ubeskåret til hjælpearbejde 
i U-lande. 
Vestene sys ved frivillig indsats i Sverige 
og til dels af de kvinder i Libanon, der får 

Min private indsamling gav 16o 
stk. flotte slips, og den overord-
nede indsamling omkring 2o-
25.ooo stk. Der må kunne laves 
mange flotte veste deraf, som så 
kan sælges til fordel for gadebørn 
i Libanon og andre steder, hvor 
der er behov. Tak til de glade gi-
vere.  

K O M  O G  G Å  M E D.   St.Bededag går turen til Æbelholt Kloster museum, der blev grundlagt i 

1175 og fungerede frem til ca.1560. Ved udgravningerne i 1935-54 fremdrog man ca. 800 skeletter.  
En del af disse er udstillet på museet. Man kan her få et indblik i hvilke sygdomme, der plagede men-
neskeheden i middelalderen, og sygdommenes relationer til nutiden, samt hvilke operationer, man 
kunne foretage. Mødested: Stenløse Station.Tid. St.Bededag den 19.maj. Kl. 10. Entre 10.kr.  

På godt gensyn Birgit og Lise  
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Når gamle spejderkammerater mødes, drejer samtalen sig ofte om alt det, som  spej- 
derlivet har givet os. Man tænker næsten altid først og fremmest på vennerne og  
kammeraterne, som man har fået som spejder. Betydningen og værdierne af de gamle  
spejdervenner og veninder bliver større med årene, og livslange uvurderlige venskaber vokser 
frem. Venskab er jo en af livets bedste gaver, virkelig værd at værne om.  
 

Spejderidealet, indholdet i Spejderloven, taler vi ikke så meget om. Det går ofte med dette, som 
med vore øvrige idealer og løfter. Man har ikke altid orket, kunnet eller villet holde det, man 
har lovet eller engang sat sig som personligt ideal. Alligevel bevares idealerne i vort indre, på 
trods af, at vi ikke altid efterlever dem. I vor samvittighed findes der en levende følelse for det 
gode og det rigtige.  
 

Det ofte gentagne motto: "Engang spejder - altid spejder" betyder jo også, at noget af spejder-
bevægelsens ideologi, konkrete livsvisdom og idealer følger os gennem hele vort liv. Også på 
dette område har spejderlivet noget fint at gi' os. Af den levemåde og de værdier jeg lærte som 
spejder, er der for mig personligt specielt tre ting som er bevaret. Deres betydning er måske i 
dag endnu større og dybere end før.  
 

Udflugterne til skovs og til søs og lejrlivet midt i naturen var for os drenge, byboere, en stor op-
levelse. Der vaktes respekten for naturen og dets liv. Senere har denne respekt udviklet sig til 
viljen til at værne og pleje. I dag er dette vigtigere end nogensinde. Selvom vi nu lever i en situa-
tion, hvor vi forstår, hvor vigtigt det er at have rent vand, ren luft og sund mad. At værne om og 
pleje naturen har en nøgleposition med tanke på vore børns og kommen- de generationers livs-
vilkår.  
 

Spejder livet bygger på samspil, og det har lært os at tage ansvar for hinanden. Det har skabt 
tryghed, øget den gensidige tillid og fostret fællesskab. l vor tid er det blevet en Sam- fundsrisi-
ko, at følelsen af social samhørighed svækkes. Vor tid, som lægger vægt på ef- fektivitet, succes 
og konkurrence, fremmer ikke de medmenneskelige hensyn. Manglen på fælles ansvar er i 
hvert fald en faktor, der kan nedbryde stabiliteten i vor fælles tilværelse. l krisetider plejer vi i 
Finland at sige: "En kammerat forlader man ikke." Denne and lever i en spejder-sjæl i såvel gode 
som svære tider.  
 

At være reel, var den egenskab, som prægede spejderlivet stærkt. En egenskab, der om- fatter 
ærlighed, retfærdighed og konsekvens i sin søgen efter sandheden. Sådanne egen- skaber væk-
ker altid tillid. Et menneske, som andre stoler på, har nået et værdifuldt mål i sit liv. Et menne-
ske med en levende samvittighed. Hun har mod til at handle i henhold til sin overbevisning, og-


