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11. april 2007 kl. 19.30 
Vandrehal kl. 19.00 

 
Gruppe 2 glæder sig til at se jer alle til årets 
Sct. Georgs gildehal med indsættelse af  
vores nye gildemester.  
 

   Vi skal denne aften også fejre Tove og 
Mogens 25 års jubilæum 

Pris 40 kr. eks. drikkevarer  
Tilmelding senest  4. april 2007 
 
Til Birthe          47100155  eller 
     Birgitte    48180302  
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Side 2 

Lisbet HovgårdJensen    7. April 
Kirsten Ahrendt     9.April 
Benny Larsen   10. April 
Kaj Frandsen   18. April 
Poul Kaltoft    24. April 

Redaktionen ønsker tillykke  

                                                                                                                      
Knuden april 2007 
                                                 • 
Det er med sorg, at gildeledelsen den 7 marts 2007 modtog den 
triste meddelelse, at vor gildebror og gode ven Ebbo Holm Christi-
ansen havde tabt kampen mod sin sygdom. 
Ebbo var  på mange måder et usædvanligt  og dejligt positivt men-
neske, hvis hjerte bankede for  spejderbevægelsen og de idealer 
som Ebbo også fandt i gildebevægelsen. 
Det sidste år var kampen mod sygdommen svær, men det forhin-
drede ikke Ebbo i at deltage i vores gildearrangementer, når kræf-
terne tillod det. 
Jeg mindes blandt mange gode stunder med glæde Fællesløbet i 
2006, hvor Ebbo trofast mødte op for at glæde sig over spejdernes 
aktiviteter i et hyggeligt kammeratligt samvær med vennerne fra 
gildet. 
Birthe har mistet sit livs ledsager og vi i gildet en god kammerat, 
som altid vil blive husket. 
 
Ære være Ebbo Holm Christiansens minde. 
 
Poul 

Side 7 

GILDETING  (afmagt) 
 
Tak for en hyggelig aften den 14-3, med et skulderklap til Lisbeth der 
meldte sig som kommende gildemester og optimistisk  fremlagde en me-
get positiv  ”programerklæring”, der lover godt for vort arbejde i fortsæt-
telse af tidligere år. 
 Jeg følte dog i løbet af aftenen at kunne spore en vis afmagt i for-
bindelse med visse opgaver, bl.a. bankoshow og opfattede generelt at vi 
var for gamle og ikke orkede. Fordi man er oppe i årene er man ikke 
nødvendigvis  for gammel (jeg kende en der ikke føler sådan). Naturligvis 
må vi have respekt for at vi alle har forskellig formåen uanset alder. 
 At der kom ca 300 færre til bankoshow end beregnet er naturligvis 
en skuffelse for os alle, men resultatet blev jo som tidligere. Et er det for-
ventede et andet det reelle. Vi må iøvrigt bestræbe os på at undgå at de 
ansvarlige for arrangementer kommer i en hård stresset situation. 
 Fællesløbet var det næste punkt hvor afmagten stak sit grimme 
ansigt frem. Desværre trak ”løbsgruppen” sig, det var på demokratisk vis 
og OK. Grupperne fik lov at snakke sammen, men ”in plenum” var tilmel-
dingen svag. Der var dog overvejende enighed om at Fællesløbet skulle 
fortsætte (lidt paradoksalt). 
 Dette var baggrunden for at Gr 1 efter en hviskende og snigende 
overenskomst indså det positive i at melde sig til opgaven, vel vidende at 
det ikke bliver nemt, men vi stoler på gildebrødrene og så skal det ikke 
undre om repræsentanter fra de forskellige grupper bliver anmodet om 
assistance allerede i planlægningsfasen. Altså Annies gode forslag modi-
ficeret. 
Så vidt jeg har opfattet kæmpede SCT.GEORG mod overmagten med 
simple midler og vandt. Lad os hanke op i os selv og komme videre trods 
overmagten, hver efter sin formåen, det skylder vi gildet og den kommen-
de gildemester. Bankoshow og fællesløb har jo hidtil være successer. 
Der er altid en vej gennem krattet eller ”damn the torpedoes, go ahead” 
 
                                           Med gildehilsen 

Ove 
 Honi soit qui mal y pense 



Side 6 

Nyhedsbrev om naturen  3                        stykke marts 2007 
 
Så kan fuglene i Egedal kommune ånde lettet op – Den store Vinter-
fugletælling er slut for denne gang. De sidste 6 uger har alle bruger-
ne og heraf en del fra Egedal kommune indsendt  53000 rapporter 
fra de danske haver til obsnatur.dk. 
Friluftsrådet  er meget glad for den store opbakning til projektet 
som både enkelte gildebrødre som grupper har taget aktivt del i. Vi 
håber , at I også vil deltage i de næste Vinterfugletællinger i 2008 
og 2009. 
Resultatet blev,  at Skovspurven blev den suveræne vinder som den 
mest sete fugl  med Grønirisken som  den næstmest sete fugl. Over-
raskende er Munken fra Centraleuropa også blevet iagttaget flere 
steder. 
Nu gælder det padderne  for allerede 1 april 2007 starter Den store 
Paddejagt, hvor vi skal kortlægge de 14 danske paddearter – jeg hå-
ber at gildebrødrene i Ledøje-Smørum og Ølstykke igen får lyst til 
at deltage. 
For at deltage skal I blot gå ind på obsnatur.dk, hvor I også kan læse 
forskellige padde –artikler. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god fornø-
jelse og husk, at man skal kysse en masse frøer, før man finder sin 
prins eller prinsesse. 
Til slut er der kun at sige, at vi i Friluftsrådet arbejder stenhårdt for 
at  etablere et grønt råd i Egedal kommune med det perspektiv at 
skabe rammerne for et sammenhængende sikkert stisystem , sunde 
søer og vandløb og med tiden en skovskole til glæde for os alle i vor 
dejlige kommune. 
 
Med gildehilsen 
Poul / Ølstykke 

Side 3 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20, april 2007 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 

OBS. 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

INVITATION 
 
I anledning af min fødselsdag vil jeg meget gerne se gildebrødre m. fæller 
til lidt mad og drikke tirsdag den 8. maj 2007 kl. 18.30. 
Adressen denne dag er Sigurdsvej 7, Ølstykke. 
Benyt venligst gæsteparkeringspladsen. 
S.U. senest den 25. april (tlf.: 47 17 88 28 mail: hanneda@mail.dk) 
 
Med stor gildehilsen 
 
Hanne 

RØDE KORS 
 
I Slangerup sidder ”NØRKLERNE” og mangler garn. 
Har I noget, der ikke bliver brugt, kan det afleveres til 
mig. 
 
Med gildehilsen 
 
Arny  
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Stafetten                                           Jens Moestrup                              

Arny Juul Munch skriver stafetten maj 2007 

Knuden. 
 

 Hver gang jeg en af de sidste dage i 10 måneder om året har hentet 
Knuden i min postkasse, glæder jeg mig til at læse den. 
 Har du det på samme måde? 
  ”Vores avis” opfylder klart det behov, som gildet har i forbindelse med 
orientering om kommende aktiviteter, herunder indbydelse til gildemøder 
m.v. Hertil kommer, at den nuværende gildeledelse har været flittige til at 
orientere om diverse aktuelle emner. 
Men .. sidder du også til tider med en følelse af, at Knuden til tider kan være 
lidt tynd.? Den følelse kan jeg godt have. Er der noget at gøre ved det? Efter 
min mening ja. Nedenfor har jeg listet nogle områder, som efter min mening 
vil være oplagte til nærmere omtale og diskussion, f.eks.: 

Gildets fremtid og udvikling. Skal vi øge (begynde) arbejdet med rekrut-
tering af nye gildebrødre? 

Skal vi undersøge, om der er mulighed for at skabe alternative indtægts-
muligheder, der er tilpasset vor fysiske formåen? 

Nyt fra fonden. Efter min mening bør fondsbestyrelsen orientere i Knu-
den hver gang gildet har støttet humanitært eller givet tilskud til spej-
dere. Vi bidrager jo alle. 

Relevante indlæg fra diverse udvalg. Vi har alle behov for at være fuldt 
orienteret om det, der foregår i gildet. Kommunikation er vigtig. 

Beskrivelse af gruppeaktiviteter, som kan anbefales til andre. 
Korte indlæg, der inviterer til diskussion om vort gildearbejde. Kunne 

give gildeledelsen et fingerpeg om, hvad der rører sig blandt os meni-
ge medlemmer, og givet være et godt udgangspunkt for nogle spæn-
dende eftergildehaller. 

 Ja, men vi har jo vores gildeting. Rigtigt, men alene af tidsmæssige år-
sager bliver diskussionerne her meget korte og derfor måske ikke fuldt dæk-
kende. Men initiativet med skriftlige afleveringer og efterfølgende udsendel-
se er klart et skridt i den rigtige retning. 
 Det var min mening.  
 Hvad mener du? 
 
Med gildehilsen   
Jens 
 
PS1. Dette indlæg er afleveret til redaktionen inden gildeting 2007. 
PS2. Hvad taler imod, at vi bruger vores ”avis” til korte anmeldelser af anbe-
falelsesværdige bøger og teaterstykker.? 
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Der er penge i brugte frimærker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frimærkerne bliver fra Landsgildet solgt til opkøbere, som igen sælger 
dem i poser til frimærkesamlere. 
På denne måde støtter Sct. Georgs Gilderne humantært arbejde i den 
tredje verden og i Danmark 
På de to billeder ses en fast kerne af gildebrødre under ledelse af ølstyk-
kegildets frimærkebanks mangeårige leder Lise Linderstrøm hver an-
den tirsdag at afrive brugte frimærker. Frimærkerne bliver leveret i store 
poser til Frimærkebanken. 
 
cfp 
 
 


