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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

Afholder 
 

                            Gildeting 
 

                 Onsdag den 14. marts 2007 
 

                   på Græstedgård 
 

Ølstykke Gildet byder på GULE ÆRTER  
kl. 18.30-19.30 i Hestestalden 

Der bydes på en øl eller vand pr de 
 

Derudover kan der købes øl – vand—snaps.  
 

Gildetinget starter kl. 19.30. 
 

Dagsorden - se Knuden fra februar. 
 

Husk: Denne aften er der mødepligt ! 
 

            Er du alligevel forhindret i at deltage  
         i Gildeting eller middag, skal du 

senest den 10. marts  
melde afbud til: 

 
Gildekansler Lis Larsen, tlf. 47 17 80 75 

 
   På gensyn 

Gruppe 1 
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Christian Petersen             1. Marts 
Anna Rasmussen                     25. Marts 
Ingrid Petersen                 28. Marts 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

 

Hjælp til spejdernes 100 års jubilæum       marts 2007 
 
Gildet har fra DDS modtaget en henvendelse om hjælp til bemanding af  poster i 
forbindelse med Patruljedysten, som skal foregå den 11-13 maj 2007 på Egemose 
Centret og i Ganløse Egede, der er skoven omkring centret. 
Jeg formoder, at Ølstykkes GB forventes at deltage fra den 12 maj kl.0800. 
Ud over bemanding af posterne, hvor der også er mulighed for aktiviteter om nat-
ten, er der behov for at hjælpe til med maden og mad udlevering til spejderne. 
DDS oplyser, at der vil være behov for ca. 15 gildebrødre til hele denne spændende 
weekend, hvor al hjælp er velkommen – jeg vil tro at det er muligt at aftale ” kun” 
at  deltage en af dagene, hvis det passer bedre med kalenderen. 
Tema for Patruljedysten bliver Gøngehøvdingen, hvor posterne primært ønskes 
bemandet af friske gildebrødre . Det forventes at ca. 250 spejdere vil deltage og de 
vil møde op lørdag den 12 maj kl. 0900 til lejretablering og start på aktiviteter og 
madlavning. 
Gildets kontaktperson er DDS  Keld Andreasen tlf. 3887 8783. I kan læse mere om 
100 års jubilæet og patruljedysten på www.spejderne.dk 
Af hensyn til planlægning af  Patruljedysten bedes I hurtigst mulig tilmelde jer 
gerne gruppevis til enten Keld eller undertegnede. Gildet håber projektet har jeres 
interesse og ser frem til nogle dejlige dage 
med friske og udfordrende spejderaktivite-
ter. 
 
                                                        Med gildehilsen 
 
                                                               Poul 
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                                    ARRESØ DISTRIKT 
Spejdere i 100 år 

Hvordan med Sct. Georg de næste 100 år? 
 

Arresø Distrikt inviterer til I-dag, 
 11. marts 2007 fra 09.30 til 16.00 

Græstedgård, Udlejrevej 13B, 3650 Ølstykke 
 Program: 
 
 09.30 – 10.00  Ankomst og kaffe 
 10.00 – 10.15  Velkomst 
 10.15 – 11.30  Spejderbevægelserne før og nu og i fremtiden,   
    Spejderbevægelsernes syn på gildebevægelsen 
    Hvordan kan gildebevægelsen hjælpe spejderne? 
 11.30 – 12.00  Film 
 12.00 – 13.00  Frokost 
 13.00 – 14.00  Gildetroppen  
                            B-P stammen 
    Fremtidens gildebror – gildebror i fremtiden. 
 14.00 – 14.30  Kaffe 
 14.30 – 15.30  Bør spejder- og gildebevægelsen være en samlet bevægelse? 
                            Bør gildebevægelsen deles i to sektioner under samme hat? 
    1) Gildebrødre med interesse for gildehaller og gamle ritualer 
    2) Gildespejdere med egen retorik og et mere naturorienteret  
    sigte 
 15.30 – 16.00   Opsamling og afslutning. 
 
 Indlæg:   KFUM-Spejderne ved Allan Bæk 
    DDS ved Helle Dydensborg      
    De Gule Spejdere ved Poul Wilcke     
    De grønne pigespejdere ved Jette Thaarup    
    Gildetroppen ved Niels Rosenbom     
    B-P stammen        
    Landsgildet ved Hanne Borgstrøm  

 
 Pris: 50 kr. (kaffe + frokost + øl eller vand). Øl og vand kan købes for 5 kr. stk. 
 
 Tilmelding senest 3. marts 2007 til: 
 
 
 Bodil Davidsen  Britta Bang Bæk 
 48 26 36 03             47 17 76 12 
 msdkget2net.dk  bbbaek@mail.dk 
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Info fra Landsgildeledelsen                      marts 2007 
 
Landsgildeledelsen har den rigtig gode vane at udsende info breve til alle 
gildeledelser og dette indlæg er således et forkortet udgave af det tredje brev 
som vi har modtaget. 
LGL har netop afholdt Distriktsforum, hvor der blev sat fokus på  Gildebe-
vægelsens fremtid. Endnu et møde er planlagt for at følge op på tanker og 
ideer.  
I anledning af Spejderbevægelsens 100 års jubilæum opfordres flest mulige 
gildebrødre på Spejderdagen 22 februar 2007 til at bære det specielle arm-
bånd eller en pin, som vil være til salg i spejdernes butikker. En god ide til et 
festligt gruppearrangement kunne være, at deltage i det nærmeste Sunrise – 
arrangement 1 august 2007 kl. 0800. 
LGL opfordrer til, at flest mulige gilder afholder Åbent Hus arrangement den 
30 september 2007 og  har udarbejdet inspirationsmateriale, der gør denne 
dag til Danmarks Dragedag. Husk at formålet med Dragedagen er at informe-
re om Gildebevægelsen 230 gilder. Begivenheden vil løbende blive fulgt op 
med pressemeddelelser. 
Småt og godt:        
Der afholdes Udviklingsstævne for DUS’er og GU’er den 14 april 2007. 
DIS –avisen ophører og vil blive erstattet  af en nyhedsmail til DIS’erne 
Der arbejdes på muligheden for at kunne downloade gildebrevpapir fra LG 
hjemmeside. 
√ På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til forhøjelse af landsgildekon-

tingentet. 
ISGF har fra Frimærkebanken modtaget  2645,75 EURO. 
LGL har ydet et tilskud på 6000 kr. til  projektet Scout & Guide Spirit Flame. 
Det er en nyhed, at der vil blive afholdt et Landsgildestævne for alle gilde-
brødre den 7 juni 2007 
Der vil blive udgivet en PR-avis i forbindelse med Åbent Hus arrangement i 
2007 og i forbindelse med vort 75 års jubilæum i 2008. 
Ølstykke gildet støtter mange humanitære formål . For at profilere denne 
aktivitet overfor  offentligheden opfordres de gildebrødre, som sidder i fond 
og andre udvalg, der sponsorerer div. projekter om at kontakte og informere 
Kirsten på Landsgildekontoret snarest 
. 
 
                                                       Gildeledelsen   
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OBS. 

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. marts2007 
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 

               

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

HUSK: 
 
             Vedrørende gildetinget! 
Som gildebroder har du mødepligt til gildetinget, afbud sen-
des til Gildekansleren. 
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Jens Moestrup skriver stafetten april 2007 

Stafetten                                           Lise Linderstrøm                          
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Lejre Historisk Arkæologisk Forsøgscenter       marts 2007 
 
Vi har fra gildet i Frederiksværk modtaget en spændende invitation til gratis at deltage 
i en Seniorsammenkomst på Lejre Forsøgscenter ved Roskilde lørdag den 14 april 
2007. 
 
Vi starter kl.10:00 med morgenkaffe og rundstykker og slutter dagens arbejde kl. 
1800 med en god middag med vin / øl/ vand som tak for indsatsen. Du skal kun med-
bringe madpakke og drikkevarer til frokosten. 
 
Jeg håber, at jeres interesse allerede nu er vagt så det er på tide, at fortælle om de for-
skellige arbejdsopgaver som centret ønsker vores hjælp til: 
 
Efter udvidelsen af sumpbroen i efteråret skal vi bygge 2 bænke på broen. 
 
Vi skal montere 51 nye orienteringsskilte om seværdighederne så der bliver rig lejlig-
hed til at nyde naturen. Skiltene findes og pælene er stillet op. 
 
Vi skal som tidligere år lappe jernalder dragterne m.m. og evt. pakke reklamer og til 
det formål har vi fået stillet Vævehuset til rådighed. 
 
Jeg synes det er en spændende mulighed vi tilbydes og opfordrer derfor alle grupper, 
GB og/eller ægtefæller om at deltage i denne udfordring. 
Tilmelding  til Gunnar Birch Olsen tlf. 47 74 73 08 eller undertegnede. 
 
                                                          Med gildehilsen 
                                                                  Poul 
 
 


