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Bjarne Sørensen    15. December 
Birgitte Friis-Mikkelsen    18. December 
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Julehilsen December 2006 
 
Inden vi alle bliver for optaget af julefro-
koster, gaveindkøb og alt det andet, som 
traditionsmæssig tilhører den tid på året 
vil gildeledelsen benytte lejligheden til at 
sende en hilsen med ønsket om en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår til alle gildebrødre og deres 
familier. 
    Vi kan med stor glæde lade tankerne gå tilbage og 
mindes et gildeår med mange spændende og udfordren-
de aktiviteter, der har styrket vort sammenhold. 
    Det nye år indeholder også mange udfordringer i 
form af praktisk hjælp til Spejderjubilæum 100 år, divi-
sionslejr i Sverige samt gildernes dragedag i efteråret så 
vi kan med rette igen stille store forventninger til mange 
gode og spændende timer i gildet. 
 
                                                            Gildeledelsen. 
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. december 2006 
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. 

 
 
 
Tusind tak igen  ….. 
 
Denne gang for de smukke blomster jeg fik i for-
bindelse med min operation. 
 
Mange hilsner fra 
Birgit 

Anne-Grethe skriver: 



Side 4  Benny Larsen skriver stafetten januar  2007 

Staetten                                      Anne-Grethe Langgaard                                    

Nu nærmer vi os højskoletiden igen og jeg tænker tilbage på 
mit første ophold i 2005med glæde. Det var spændende at høre 
hvordan vores partnergruppe arbejdede og om deres aktiviteter. 
De tre oplægsholdere kunne virkelig holde os fangen med de-
res entusiasme. Det eneste lille minus jeg havde, var at jeg 
(fordi jeg er single) blev inkvarteret på idræts centret,mens min 
gruppe  og partnergruppe blev på højskolen… Men det gik jo 
alligevel. 
I sommeren 2005 var jeg også en uge på Kerteminde Højskole. 
Jeg har en meget ungdommelig og kreativ faster, som foreslog 
at vi tog på værkstedslinien. Vi valgte papirfremstilling og den 
videre forarbejdning. Det var mægtig spændende, så jeg fik 
rigelig med ideer til mine julekort sidste år. Men en højskole er 
ikke kun undervisning. Der sker jo en masse andre ting , f.eks. 
morgensang, udflugter, foredrag, kirkekoncert for blot at næv-
ne noget. Nu var jeg jo blevet lidt bidt af det der højskole. Og 
eftersom jeg ikke er aktiv leder mere (kun ”kom når vi kalder” 
leder) skulle jeg heller ikke på sommerlejr i år. Derfor var jeg 
ikke sen til at melde mig til højskole igen i år. Denne gang blev 
det i Uldum ved Horsens. Temaet var kreativitet, og emnerne 
var filtning, maling, fortællekunst og sølvværksted. Jeg valgte 
det sidste. Så med familien og naboers gl. sølv drog jeg til Ul-
dum og kom hjem med ting jeg er mægtig stolt af. Og så er dis-
se smykker jo unika. 
Så det er med glæde jeg igen ser frem til et nyt spændende høj-
skolearrangement, for vi fik da en smagsprøve der ikke ku’ si-
ges nej til. Og apropos højskole, så kan jeg sagtens se mig på 
højskole med mine børnebørn når den tid kommer. (nr. 2 skulle 
komme her i november!)  
 
Gildehilsen Anne-Grethe 
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Nyhedsbrev om naturen / 2                                  Egedal december 2006 
 
Prøv det – kunne måske være en mere retvis overskrift for dette indlæg om naturen, 
som skal være min julehilsen til alle gildebrødre i Ledøje-Smørum og Ølstykke. 
   Søndag den 29 oktober blev jeg sammen med 60 andre borgere i den ny Egedal 
kommune inviteret på en bustur rundt i vor dejlige kommune. 
Turen startede fra Ølstykke rådhus til Skenkelsø, videre til Jørlunde og Slagslunde 
frem til Buresø. Næste stop var Ganløse, derfra til Knardrup og frem til Ledøje-
Smørum med ophold ved Edelgave. Derefter gik turen videre over Hove, Veksø og 
Stenløse for til sidst at slutte i Ølstykke. 
   Det er utroligt hvad Egedal kommune kan byde på af natur og kulturminder som 
oplagte emner for studiekredse eller udflugter i gilde- eller grupperegi. Vi så på tu-
ren smukke landskaber med gravhøje, tunneldale og søer omkranset af dejlige sko-
ve, som vi har pligt til at beskytte og bevare for at sikre muligheder for et aktivt fri-
luftsliv til gavn for både for os selv og vore efterkommere. 
   Vi har meget, men det er ikke det samme som at sige at alt er godt nok. Vi mang-
ler nemlig stadig ordentlig planlægning af vore stisystemer, kortlægning og udbyg-
ning af friluftsfaciliteter samt mulighed for at tilbyde lokal naturvejledning til vore 
børn og voksne. 
   Til at varetage førnævnte aktiviteter foreslår regeringen derfor, at der i hver stor-
kommune oprettes et såkaldt Grønt Råd til at udbrede og underbygge mulighederne 
for frivilligt forankrede frilufts- og naturprojekter. 
   Egedal har pt. endnu ikke noget Grønt Råd, så følg med i dagspressen og giv din 
mening til kende, når der skrives om dette råd, som skal varetage Egedal borgernes 
friluftsinteresser. 
   Har I tanker og ideer, som I ønsker at drøfte, er I altid velkommen til at kontakte 
mig. 
        Med gildehilsen 
 
        Poul Kaltoft / Ølstykke 
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 Livssyn / GM tale nr.8                                   Gildehal 8 november 2006 
 
Sommeren er gået på held, og vi kan ikke sidde ved vandet og nyde den dejli-
ge sol stå op over havet, men snart kan vi i stedet erstatte denne oplevelse 
med en tur i skoven og se solen gnistre i den nyfaldne sne i træernes top. 
Måske har du for få af den slags højdepunkter i dit liv således at du bare op-
dager at tiden er gået og alting er blevet mørkt, fordi du har været fordybet i 
arbejde eller andre praktiske gøremål. 
      Nogle mennesker oplever heldigvis gennem livet mange højdepunkter, 
hvor det hele på en eller anden  forunderlig måde bare drejer rigtigt rundt et 
øjeblik. Andre har desværre kun få af den slags oplevelser i deres liv. 
For nogle mennesker hænder oplevelserne ofte under særlige omstændighe-
der, for andre  ved rene tilfældigheder, men fælles for begge er, at sommeti-
der kan en enkelt oplevelse være det højdepunkt som er med til at give det 
enkelte menneskes et positivt syn på livet. 
      Du kan ikke tvinge disse positive oplevelser frem, men du kan invitere 
dem til at komme ved at gøre dig umage med dit liv, ved at gøre dit bedste i 
enhver situation livet igennem og ved at forstå betydningen af at prøve på at 
træffe selv livets mindste valg rigtigt. 
Med andre ord prøve at forstå vigtigheden af at leve opmærksomt med hjertet 
og med en selvdisciplin, der giver styr på tilværelsen og den personlige ener-
gi. Jeg har f.eks. selv nogle gange oplevet, hvorledes en åbensindet og dristig 
livsførelse har fået mit liv til at lykkes for en kort stund. 
      Hvis jeg med en åben holdning gør mit bedste for at få styr på livet, kan 
jeg sommetider få øje på  den virkelige barriere for, at livet skal lykkes. Det 
opstår når jeg ser min egen virkelige blokering for livsudfoldelse, som jeg 
tror er : 
Min egen manglende forståelse af livet, af mig selv og den verden jeg 
lever i.  
      Denne forståelse af ens liv er ikke kun en intellektuel eller en rationel 
indsigt, men først og fremmest en viden, der er forbundet med det at være 
virkelig til stede i livet – det som nogle mennesker betegner som visdom. 
      Modsat visdom anser jeg mangel på visdom som summen af alle mine 
personlige fejl. Det er denne mangel på forståelse for egne fejl, der gør, at vi 
tilfældigt spilder vores livsenergi og trækker spor af spildt energi efter os. 
Energien efterlades i små portioner hos alle de mennesker vi møder og skæn-
des med dagen igennem, alle de små ting vi irriteret eller bekymret har tænkt  
på i løbet af dagen, samt alle de situationer, hvor tingene er gået os imod og 
vi har ondt af os selv over alle de chancer vi har fået, men ikke turde udnytte. 
     Men hvorfra kommer så den personlige energi? Jeg tror det er et livssyn, 
der som små gnister med varme og kraft gør, at vi føler os helt i live - et svar 
som fører os frem til det næste spørgsmål om, hvorfor  har nogle mennesker 
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så ganske tydeligt mere energi end andre. Hvorfor er de mennesker  så langt 
mere i live, så langt mere livsduelige og bedre til at leve deres liv og udnytte 
livets muligheder end alle vi andre ? 
      Jeg tror på, at livsenergien kort fortalt kommer fra oplevelsen af, at livet 
har en mening. Den som kender sit livs mening, kæmper også ihærdigt for at 
virkeliggøre de drømme og længsler, som hjertet og sjælen rummer. Den, som 
ved, hvad han eller hun dybest set vil med livet, vil kæmpe en vedholdende 
kamp for virkeliggørelsen af sine drømme og idealer. 
      Men der er også mange mennesker, som ikke stræber efter livskvalitet i 
betydningen livssyn, men som bare vil have det godt og leve det trygge og 
forudsigelige liv, hvor de dyrker de mere overfladiske glæder og umiddelbare 
nydelser. Et sådant livssyn, som jeg anser for mere afslappet, skal der også 
være plads til, for det er et livssyn, der betegner mennesker, der ofte tager tin-
gene, som de kommer og ikke så let lader sig bekymre. 
      Når der dukker problemer op for de mennesker, stiger fristelsen til at over-
lade ansvaret for deres liv til de mange eksperter, som omgiver os i hverdagen. 
At overlade ansvaret til andre stiller helt naturligt spørgsmålet, om ikke vi i 
mange tilfælde kan gøre mere for os selv end nogen ekspert er i stand til. 
Jeg er af den opfattelse, at når vi begynder at investere vore egne ressourcer i 
vor egen tilværelse, så er det muligt gennem lang tids kamp, ofte er forbundet 
med store personlige anstrengelser, at opbygge et livssyn, som på væsentlige 
områder kan være med til at forbedre både vort eget liv, men også tilværelsen 
for andre. 
      I aften skal jeg naturligvis ikke forsøge at give en konkret opskrift på det 
gode liv og det rigtige livssyn. Det er og bliver en individuel sag. 
Jeg tror på, at hvert eneste menneske må finde sin egen vej og følge sit eget 
hjerte, men håber samtidig på, at samværet i gildet og vort kammeratskab vil 
bidrage positivt til den enkeltes livssyn og dermed være med til at skabe gode 
rammer for et fælles godt liv. 
 
 
                                                            Poul 
 

 
 
. 
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Invitation 
 
Spejderbevægelsen fylder 100 år i 2007 
 
Kære Gildebrødre i Frederikssund og Ølstykke, BUS medlemmer i Egedal 
og Frederikssund, samt   øvrige interesserede ledere og bestyrelsesmedlem-
mer i spejdergrupperne 
     Vi invterer til fælles informationsmøde om projekterne i forbindelsen 
med 100 års jubilæet i spejderbevægelsen. 
 
Mødet holdes den 8. januar kl. 20.00 – 22.00  
Sct. Georgs Gildernes lokaler, Rosenfeldt (hjørnet af Roskildevej og 
Bjergvej) 
3600  Frederikssund 
     Formålet med mødet er, at præsentere projekterne og arrangementerne 
og få skabt et lokalt netværk, som kan være tovholder på de forskellige pro-
jekter: 
 
Fredsgaven 
Spejderdagen den 22. februar 
Sunrise den 1. august 
Reload den 25. august i Roskilde 
Patruljedysten 
 
Kort information om fredsgaven. Det er et internationalt fællesprojekt. 
Hvert land har sit eget fredsprojekt. 
     I Danmark er vores fredsprojekt et fælles projekt med Unicef. Vi skal 
finansiere 100 skoler i Angola. Fredsgaven skal koordineres på tværs af 
grupperne, så hver kommune samler pengene ind til en skole – gerne 
10.000 EURO. Unicef skal efterfølgende sørge for driften af skolerne i An-
gola. 
     Vi håber, at I vil være med at løfte en fredsopgave og deltage i koordi-
neringen af de øvrige arrangementer. 
 
Giv gerne besked til Tove og Flemming Ulstrup på telefon 47 31 22 18  
eller mail flemming@fam-ulstrup.dk senest den 4. januar 2007 
 
Spejderhilsen 
 
 Tove og Flemming Ulstrup                           Alice Linning 
Ambassadør for Fredsgaven  Formand for BUS, Frederikssund 
 
 
 



Side 9 

Indsamlingssteder: 
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En dejlig aften i Ølstykke                                                                               
 
Arresø distriktet havde i år besluttet at gennemføre Fellowship aftenen på 
Græstedgård, hvor ca. 100 gildebrødre og gæster havde valgt at tage imod 
invitationen. 
Aftenens tema, som var Dansk Flygtningehjælps arbejde nationalt og inter-
nationalt, blev præsenteret af Andreas Kamm, der på en særdeles levende 
og nærværende måde kunne berette historien om en humanitær organisati-
on, der startede med Svend Petersens Ungarns udsendelse på TV i 1956 og 
rakte ind i nutiden og betydningen af det hjælpearbejde i Liberia, som gil-
derne den 12. november  skal være med til at samle ind til.  Blandt de man-
ge indtryk jeg modtog under Andreas foredrag, er der særlig en sætning, jeg 
som indsamler vil huske, når jeg er ude med bøssen, det er ordene: 
Bliv leverandør af en hverdag, så skal du se, hvad du får tilbage. 
Aftenens foredrag blev på effektfuld måde efterfulgt af et kaffebord forsy-
net med kager bagt efter multietniske opskrifter fra mennesker integreret i 
vort område. 
To søstre Eise og Jeldis fra tyrkisk Kurdistan berettede herefter en solstrå-
lehistorie om deres families integration i Danmark for 20 år siden  og deres 
møde med Valborg, der er GB og som også deltog i mødet. Det var beta-
gende at opleve de varme relationer, der var mellem pigerne og Valborg, en 
oplevelse som satte positive tanker i gang om betydningen af integrations-
arbejdet.  
Aftenen sluttede med  en eksotisk musikoplevelse udført af en kvinde fra 
tyrkisk Kurdistan og en fra Iran samt dans af Eise, Jeldis og Birgitte. 
Det er derfor med stor glæde, at jeg kan sige tak til de gildebrødre fra di-
striktet samt vor egen Birgitte, Tove og Mogens for et veltilrettelagt og 
spændende arrangement i Ølstykke. 
 
                                                           Poul     

 
Tak for de skønne blomster i forbindelse med Per’s 
indlæggelse. Buketten blev sendt hjem til adressen, 
da den bedre kunne nydes der.  
 
MGH Ruth og Per 
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Lørdag den 13. januar 2007 kl. 1800. 
 

Spejdergården, Maglevad, Stenløse. 
 

Vandrehal fra kl. 1730. 
 

Vi mødes i festtøj 
. 

 
 
 
 
 

 
Servering af nytårsmenu, kr. 100. 

 
Vin, øl og vand til sædvanlige priser. 

 
Hyggepianist og anden relevant underholdning. 

 
Tilmelding senest 3. januar 2007 til 

 
Tove og Mogens Nielsen, 47 17 07 16 

eller 
Lisbet og Peter Hovgaard-Jensen, 47 17 51 35. 

 
Gruppe 5 
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Husk ! 

På Græstedgård 2. december 2006 kl. 18.00  
 
 

Glem ikke NISSEHUEN 
 
 

På glædelig julemøde-gensyn 
 
 

GRUPPE 4 
 

 
 


