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Kaj Normann Andersen              10  November  
Anne-Grete Langaard              22. November  
Annie Andersen                           22. November 
Viggo Rasmussen                22. November 
Ove Søtofte                 29. November 

Redaktionen ønsker tillykke  

                          SEPTEMBER 2006  
 

 
 
 

  Tak for den smukke buket blomster 
  I forbindelse med min sygdom og 
  Indlæggelse på Hillerød Sygehus. 
 
            Gildehilsen 
 
               EBBO 
  
  Det går meget bedre nu. 
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Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. november 2006  kl. 18:00 
Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 
Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 
3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 
cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape.hoxbroe@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

 
 
 

 
 
 

På Græstedgård 2. december  2006 kl. 18.00 
 
I indbydes ALLE til Gildets julemøde på Græstedgård lørdag den 
2. dec. 2006 kl. 18:00 
Vi mener (og håber) I kan blive mætte og glade for 100 kr. pr 
”Nissehuehoved” + drikkevarer 
til  vanlige julevenlige priser. 
Adgangstegn er en Nissehue efter smag og fantasi. 
 
Præmie til den vi mener er bedst/sjovest! 
 
Tilmelding senest søndag den 19. november inden kl. 22:00 til 
 
Birgit:     telefon 47 10 02 52 
 
Vibeke:   telefon 47 17 97 75 
 
Med gode gildehilsener  -  Gruppe 4 



Side 4   Anne-Grethe Langgaard skriver stafetten december  2006 

Staetten                                        Poul Kaltoft                                        

Stafetten                                                                           november 2006 
 
Alt skal kunne siges: 
Somme tider sker det at tilfældigheder som f.eks. det at skulle skrive 
Stafetten kommer en i forkøbet, mens vi går og tænker over begivenhe-
der i dagligdagen som vi gerne vil drøfte med andre, men som vi af en 
eller anden mærkelig grund ikke orker eller tør udtrykke.. 
Sådan har jeg det med dette indlæg, hvor jeg har valgt at fokusere på, 
om ikke den sidste tids hadefulde omtale af andre mennesker f.eks. på 
grund af oprindelse, religion eller seksuel observans er en uting som 
måske burde forbydes eller i det mindste fordømmes -  men hvem skal 
så være  smagsdommer og afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert at 
sige ? 
Dette spørgsmål  bringer mig frem til temaet for denne Stafet og mit 
eget ønske om, at  ”Alt skal kunne siges” ,men hvordan foregår det i 
virkeligheden. 
I gamle dage (1972) blev der grundlagt en højt respekteret organisation, 
som advarede mod hadefuld tale, som for det meste var rettet mod ra-
cisme. 
I dag er situationen helt anderledes. Nu er det religion alle taler om, og 
nogle hævder at dårlig omtale ligefrem forbyder at diskutere religion, 
hvilket jeg mener er helt forkert. I forhold til hudfarve som man ikke 
selv kan vælge findes der et element af valg i religion og deri ligger en 
stor forskel. Vi må kunne diskutere religion uden at føle os truede – 
Vi har oplevet, hvorledes Muhammed-tegningerne satte sindene i kog i 
den muslimske verden, og senest har jeg læst om en Mozart opera i 
Tyskland, der blev taget af plakaten, fordi der var en scene, hvor en 
række religionsstiftere får hugget hovedet af som et symbolsk udtryk 
for, at en konge vil bryde gudernes magt over menneskene. Den kunst-
neriske frihed blev dermed undertrykt af frygten for repressalier, hvil-
ket jeg anser for en forkert beslutning, da alle former for ytringer skal 
have lov til at forblive i det offentlige rum også dem der er fremsat for 
at såre andre. Vi skal selv kunne vælge om vi vil tage afstand til bud-
skabet ellers går alle disse ytringer under jorden og danner en under-
grundshær, der er svær at bekæmpe. 
Så alt skal kunne siges og jeg vil til hver enhver tid forsvare alles ret til 
at tale, men hvis du i din tale bevidst forsøger at ydmyge andre, må du 
også leve med konsekvenserne. 
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Men hvem skal bedømme, hvornår der er tale om en ydmygelse 
eller blot uenighed ? Vi har en lov om ytringsfrihed, men meget 
ofte er det selvcensur, der kommer i anvendelse og det er et pro-
blem, for selvcensur er usynlig for alle andre end den, der udøver 
den.  
Kun samtalen er tilbage, men vi tør ikke tale om det vi gerne vil 
tale om, fordi vi er bange for dem, der truer med at gøre vor dag-
ligdag mere besværlig. 
 
Lad os håbe at Alt skal kunne siges også i Sct.Georgs Gilderne. 
                                                        
                                                          Poul                

Til medlemmerne af Sct. Georgs Gildet. 
 
Allerførst tak fordi et ikke medlem kan få lov at få ordet i Knuden. 
 
En lørdag for et stykke tid siden var der Børnekræmmermarked 
m.m. på Rådhus Alle´. Den morgen havde undertegnede intet-
anende været ovre at handle i Rema, og gik i egne tanker - hvis 
tanker skulle jeg egentlig ellers gå i? - nå, men jeg gik og var let-
tet over, at jeg vist nok havde fået købt alle de varer, der stod på 
min seddel. Kort efter at have forladt butikken, skar så en stem-
me sig igennem mit hoved: ”Mogens, skal du ikke have en pan-
dekage?” Jeg var slet ikke i tvivl om, hvem det var der talte, det 
var Anna (Rasmussen). 
 
”Du ved sådan en med spejdersmag!”. Den sætning ændrede 
resten af den dag, fordi den satte en lavine af minder og tanker i 
gang. Nej, nej det sidste er ikke umuligt Anna. ”For pokker da !” 
hvor var det en sjov, hyggelig, rar og lærerig tid, jeg havde i 
DDS. Naturligvis sætter man pris på det, mens man er i det, el-
lers blev man jo heller ikke så længe, men der er vist ikke nogen 
tvivl om, at jeg senere i livet har skønnet meget på min spejder-
tid, med (næsten) alt hvad det indebar. Man tilegner sig simpelt-
hen et skatkammer af f.eks. organisationserfaring og hensigts-
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mæssige måder at takle problemer på. Jeg tager f.eks. også 
hatten af for Lars Kolind, der så flot sætter ord på dette og ofte 
”vedgår”, at han har haft stort udbytte af hans spejdertid. 
 
Derfor er det også for mig dybt imponerende, at I ”holder ud” og 
i stort omfang er med til at bakke op om, at mange børn og un-
ge får chancen for at opleve noget af det, vi andre fik lov til at 
opleve. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, hygger I Jer tilmed 
ganske meget med det. 
 
Men grunden til at jeg egentligt ville skrive til Jer er, at jeg som 
formand i Ølstykke Sommerteater har haft den store glæde, at 
Sct. Georgsgildet har bakket så markant op omkring dette, som 
I har gjort. Den hjælp, I har ydet til arrangementet, har været 
guld værd og tusind tak for det. Oven i købet har I alle allerede 
sagt, at I gerne stiller op igen i 2007, hvor vi skal spille 
”Junglebogen”. ”Feedt maand !” som det vist hedder på nu-
dansk. 
 
Jeg fik vist ikke fortalt, at vi næste dag tændte bål i naboens 
have og lavede pandekager med spejdersmag. 
 
Tak for Jeres indsats og held og lykke fremover med Sct. 
Georgs Gildet. 
 
Mange hilsner 
Mogens Christensen 

PS.: Og så er jeg helt vild med Anna. Men fortæl hende det for 
guds skyld ikke. 

Kære alle sammen 
Tusind tak for gaven og tak fordi I gjorde min 
70 års fødselsdag til en dejlig dag.   
Mange hilsner fra 
Birgit  
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Arresø distrikt 
 

Afholder distriktsgildehal 
I Vikingernes fodspor. 

Onsdag den 15. november 2006 
Kl.19:30 i 

”Valhalla” 
Kalvøvej 26,Frederikssund 

Vandrehal fra kl.19:00. 
Pris 60 kr. 

Alle gildebrødre og gæster er velkomne. 
Tilmelding senest den 8. november til 

GM 2. Fr.sund: Birgit L. Nielsen 
tlf. 47 38 75 37 – mail: bln@city.dk 

Eller 
GK 2. Fr.sund: Elisabeth la Cour 

Tlf. 47 31 26 43 – mail: lafi@webspeed.dk 
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EFTERÅRS 
 

 
 

 
     Onsdag den 8 November  2006  kl.  19:30 
 

På Græstedgård 
 

Vandrehal fra kl. 19:00 
 
Efter gildehallen serveres en anretning, pris: kr. 40 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 
Derefter vil gildets GIM Mogens Nielsen berette 
om vore børn i Indien. 
 
 
Tilmelding senest den 2. november 2006 til: 
 

Ingrid:  tlf. 47 17 46 62 
 

Lene:   tff. 47 36 16 20 
 

GRUPPE 3 


