Side 12

Gruppe 6.

Med gildehilsen fra

Tilmelding til:
Hanne Danielsen :
47 17 88 28
Lisbeth Christensen :
48 18 04 84

Der vil blive serveret en let anretning pris: 40 kr og drikkevarer
til gildepriser

Vi får besøg fra Stenlænderne som vil fortælle om
Egedivisionens Sommerlejr på Getnø Gård i Sverige.

Onsdag d. 10 oktober 2007.
Kl. 19.30
På Græstedgård

Gildemøde
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
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9. Oktober
25. Oktober
26. Oktober
29. Oktober

Lise Linderstrøm

Frimærkebanken

Vi arbejder videre mod en første plads ved Landsgildetinget 2009. Og håber alle i Gildet vil hjælpe
til.

Præstøgildet blev nr. 1.
Ølstykkegildet blev nr. 2.

Vi har fra gildeledelsen fået at vide at:

FRIMÆRKEBANKEN.

Med gildehilsen
Lise Linderstrøm.

Jeg sender en stor tak til alle i Ølstykke Gildet. For
den Smukke Orkide og alle de gode ønsker jeg fik da
jeg kom hjem fra Hørsholm hospital.

Redaktionen ønsker tillykke

Birgit Randløv
Mogens Andersen
Jens Erik Stubkjær
Povl-Erik Høxbroe

Referat fra sidste møde
Orientering fra gildet v/ Lisbeth Christensen
Orientering om økonomi v/ Hanne Danielsen
Orientering fra Distriktet v/ Christian Petersen
Orientering om PR v/ Jens Moestrup
Pause
Orientering fra udvalgene
Orientering fra GIM v/ Mogens Nielsen
orientering fra Fonden v/ Lis Larsen
Orientering fra grupperne
Eventuelt

GM
GS
DGR
GIM
PR
Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 5
Gr. 6

Lisbeth Christensen (e-mail)
Hanne Danielsen (e-mail)
Christian Petersen (e-mail)
Mogens Nielsen (e-mail)
Jens Moestrup (e-mail)
Jytte Andersen (e-mail)
Birthe Christiansen(Lis) (e-mail)
Christian Petersen (e-mail)
Vibeke Raae / Birgit Randløv
Mogens Nielsen (e-mail)
Hanne Danielsen (e-mail)

Udsendt til

Lis
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Eventuelt afbud til Lis på b.l.larsen@nrdc.dk eller 47 17 80 75
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Med venlig gildehilsen

Dagsorden:

Der afholdes gilderådsmøde hos Lis 3. oktober 2007 kl. 19,30.

Gilderådsmøde

SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKK
Ølstykke 18.09.2007
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Kirsten og Peter Ahrendt har meldt sig ud af Ølstykke
Sct. Georgs Gilde.

Gildeledelsen meddeler:

På Telefonbogsudvalgets vegne
Kai N. Andersen

Udvalget forventer, at folk tager samme ruter som
sidste år.
Hvis der er frafald, vil udvalget selvfølgelig gerne have besked så hurtigt som muligt.

Nærmere info ved Gildemødet d. 10. oktober,
hvor ruterne vil blive udleveret.

Vi har samme opbevaringssted som sidste år, nemlig
’Slettegård’, Kurrebrovej 24, Laugø.

OBS.

Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
47 36 16 20
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Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 17 70 32

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 2007 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

Overhold venligst deadline

PS. Du kan parkere v/ Rådhuset.

Vi glæder os til at se dig.
Mogens.

Tilmelding til dit gildes GIM senest 9. Oktober.
Mogens Nielsen.
47170716. mail: 47170716@mail.dk

Aftenens tema vil derfor være verdensjamboreen i England. Der
vil være indslag fra spejdere og ledere, der har deltaget i denne, ligesom lejrkogebogen danner baggrund for aftenens lette
traktement til en pris af 50 kr. eksklusiv drikkevarer.
Spejderchefen fra Det Danske Spejderkorps vil også del-tage i
mødet.

Onsdag, d.24. oktober 2007 kl. 19,30 i Grønnegadecentret,
Grønnegade i Hillerød.
Spejderne har 100 års jubilæum, hvilket ikke er nyhed for gildebrødrene.

Fra ’De Gule Sider’ har vi fået brev om, at Regionalbogen 2008 forventes leveret i uge 41.

Hvis det holder, har vi fra 13. til 28. oktober til at
overholde vores del af aftalen.

Arresø distrikt afholder fellowshipaften

Telefonbøger

Jytte Normann Andersen
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Kai Normann Andersen skriver stafetten november 2007

og er det ikke sådan, at det også er det, vi oplever i vores hverdag ( også
inden vi fik en borgmester i Egedal kommune ). Det er mit indtryk, at

at man skal gøre gode miner for slet spil
at man ikke skal skue hunden på hårene
at ingen kender dagen før solen går ned
at man kan smykke sig med lånte fjer

Det er historien, og hvad kan vi så lære af den ? Joh – blandt andet

Ved genforeningen i Sønderjylland 1920, hvor Kongen red over den gamle grænse på en hvid hest, rakte en mor sin datter iklædt hvid kjole op til
Kongen på hesten. Kongen tog imod pigen og red resten af vejen over
grænsen med pigen på hesten.( Denne scene er gengivet på fotos i historie-bøgerne ).
Det var en god og smuk ide, der blev et symbol på kongens folkelighed
og billedet er gået over i historien til stor gunst for Kong Christian X.
Sandheden er imidlertid en helt anden.
Kongen var aldeles rasende over dette pludselige indfald, som han ikke
på forhånd var blevet gjort bekendt med. De ansvarlige blev irettesat og
selvom episoden var til stor fordel for Kongen, så han kun det negative i
situationen.
Senere var Kongen mere eller mindre nødsaget til at holde forbindelse
med den symbolske pige.
Givet var det, at dette arrangement ikke passede Kongen. Det er derfor
ikke rigtigt, når der skrives, at Kong Christian selv havde taget pigen op
på hesten.
Denne hest var i øvrigt fra naturens side slet ikke hvid, men med brune
pletter. Til lejligheden var pletterne kalkede hvide, så den fremstod som
den historiske ”hvide” hest. Prins Knud har senere berettet om, at prinserne altid kaldte hesten for ”den kalkede hest”.

Historien hedder Kongen og den lille pige

Jeg har ledt i mine gemmer for at finde en lille sjov historie, og jeg fandt
en i bogen ”I Kongens tjeneste”. Bogen er skrevet af Helge Stub, og han
beret-ter om sin fars oplevelser som Kgl. Jæger for Kong Christian den X.

Stafetten

Landsgildemester for Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Hanne Borgstrøm
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Det er i mine øjne betænkeligt, at nogle kommunale toppolitikere
og embedsmænd misbruger den vundne retssag, som kort fortalt
bl.a. drejer sig om ejendomsretten til en bygning, hvorfra der drives
børnehave, til at kritisere helt uvedkommende personer og organisationer - i dette tilfælde spejderne og Sct. Georgs Gilderne, som slet
ikke er parter i sagen. En kommune har vundet en retssag, men det
giver dem bestemt ikke ret til gennem Nyhedsmagasinet Danske
Kommuner at gå ud med usande påstande om "malkning" af de offentlige kasser. Denne fremgangsmåde skader en lang række ildsjæle hos spejderne. Den rammer også bestyrelsesmedlemmer
rundt omkring i de berørte institutioner og gildebrødre i Sct. Georgs
Gilderne, som frivilligt og ulønnet gør en stor indsats for det danske
samfund.

Som jeg oplever det, er der ikke nogen, der har malket eller snydt
kommunerne. Derimod er det et kompliceret juridisk problemsæt, der
nu har fået sin afklaring i Højesteret. Sct. Georgs Fonden fik ikke
medhold, og nu må sagens parter rette ind i henhold til højesteretsafgørelsen. Længere er den jo ikke. Vi taler om en civil sag og ikke
en straffesag. Rettens prøvning var nødvendig, da de mennesker,
der - frivilligt og mod et særdeles beskedent honorar - har sæde i
Sct. Georgs Fondens bestyrelse, kunne risikere at blive pålagt personligt bestyrelsesansvar, hvis de uden videre havde imødekommet
kommunernes krav.
Derfor er kommunernes nuværende fremfærd både skuffende og lidt
for kreativ. Man kunne få mistanke om, at det hænger sammen med
mange kommuners uvilje mod privat ejede og drevne institutioner.
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Sct. Georgs Fonden blev i 1966 oprettet af en kreds af gildemedlemmer, bl.a. for at afhjælpe den daværende mangel på daginstitutioner.
Den er en selvejende institution, organiseret som en erhvervsdrivende fond. I de senere år har landsgildeledelsen for Sct. Georgs Gilderne i Danmark ifølge fondens vedtægter, som landsgildeledelsen i parentes bemærket ikke har haft nogen indflydelse på udformningen af,
skullet udpege tre af fondens fem bestyrelsesmedlemmer. Deres opgave er imidlertid IKKE at varetage Sct. Georgs Gildernes interesser,
men alene fondens.
Sct. Georgs Fonden er således IKKE Sct. Georgs Gildernes ejendomsadministrationsselskab. For de pågældende ejendomme tilhører ikke Sct. Georgs Gilderne og har aldrig gjort det.

Det er i mine øjne useriøst og uetisk, når man fører sig frem, som tilfældet er. For det første har spejderkorpsene i Danmark absolut intet
med Sct. Georgs Fonden at gøre og har aldrig haft det. For det andet
har jeg som landsgildemester for Sct. Georgs Gilderne i Danmark –
en sammenslutning af voksne mennesker med baggrund i spejderbevægelsen - heller ikke noget med Sct. Georgs Fondens beslutninger
at gøre.

Det er i hvert fald den oplevelse jeg sidder tilbage med, efter at Nyhedsmagasinet Danske Kommuner i kølvandet på en højesteretsafgørelse gik i luften med udsagn om, at kommunerne var blevet franarret millionbeløb og brugt som malkeko - en udmelding, der også i
andre medier kom til at fremstå, som om spejderne i bred forstand
havde snydt og bedraget.

I deres jagt efter billige politiske points skyder nogle kommuner åbenbart på alt, hvad der rører sig uden hensyntagen til, hvem der uforvarende kommer i skudlinjen og uden at lade sig forstyrre af de faktiske
kendsgerninger.

Kommunalpolitisk plat skader spejderarbejdet

Hold spejderne udenfor!

Nu har jeg brug for et lille madhold igen – måske er det en opgave,
som nogle gildebrødre kunne tænke sig. Jeg er med i planlægningsgruppe for at planlægge DC mødet den 9.- 11- november 2007.
Mødet starter fredag aften kl.21.00 – her skal der serveres lidt natmad ca. kl.22.30.
Lørdag skal der være fuld forplejning hele dagen og søndag slutter
med en let frokost.
Vi tror vi bliver ca. 50 deltagere og det holdes på Holmen.
Opgaven omfatter indkøb, madlavning, opvask og oprydning.
Tror du der er nogle gildebrødre, som kunne hjælpe os med denne
opgave?
Hilsen
Alice Linning
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Kære gildebrødre
Jeg har modtaget denne opfordring er der nogle som har lyst, jeg vil
gerne hjælpe men kan jo ikke gøre det alene. Giv mig besked hurtigst muligt.
Gildehilsen
Lis

Med gildehilsen
Jytte Andersen

uanset hvad vi læser i aviser og dameblade, uanset hvad vi hører i radio og
ser i TV, så er det ikke altid sandheden, der bliver serveret for os. Jeg synes, at spin, udeladelser og fordrejninger er ved at være et fast indhold i de
oplysninger, som vi får i vores hverdag.
Men det har måske altid været sådan ! Vi har bare ikke opdaget det !
Vi har måske været for enfoldige, ikke været oplyste nok, ikke før set så
mange politikere springe som lopper fra det ene parti til det andet - og til
tider helt udenfor partier ! ( Holdningsløse Tidende var engang betegnelsen på en udsendelse i radioen )
Eller også havde vi så rigeligt at gøre med arbejde, bolig og børn til, at
bekymre os om den slags. Hverdagen skulle jo hænge sammen.
Men nu er vi heldigvis blevet ældre og kan læne os mod klogskabens
træ. Og vi har megen tid til at tænke over verdens fortrædeligheder – og vi
behøver ikke at gøre os de store anstrengelser for at finde dem ! Det går
nærmest helt af sig selv !
Hvad var det nu, at historien også fortalte ? Joh – hvis du kan få andre til at opleve verden lysere end den egentlig er, ved at udelade betydnings-løse bagateller, så er det jo faktisk ikke så galt !

august 2007
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Med gildehilsen
Poul / Ølstykke

Gennem Den store Paddejagt har vi nu fået viden om de 14 danske paddearter
og konkret fået dokumenteret lokaliteterne for alle padderne, hvilket er en vigtig viden ikke mindst for truede arter som den store vandsalamander og spidssnuede frø. Der er nu lokaliseret en lang række vandhuller med disse padder,
som vi skal værne om.
Det er også blevet dokumenteret at den sjældne latterfrø trives og formerer
sig på Danmarks østligste bastion Christiansø. Her var det den lokale skole, der
gjorde opmærksom på frøens status og eleverne kunne samtidig gøre opmærksom på at mange af øens grønne frøer havde mærkværdige fysiske skader, der
ikke kunne forklares.
Friluftsrådet er meget glad for den opbakningen til Den store Paddejagt
som både enkelte gildebrødre som grupper har taget aktivt del i. Jeg håber , at
gildebrødrene i Ledøje-Smørum og Ølstykke stadig har lyst til at være med i
kommende projekter og vil deltage i den førstkommende naturjagt, som vil
være Muslingejagten i september-oktober 2007.
For at deltage skal I blot gå ind på obsnatur.dk, hvor I også kan læse forskellige Muslinge –artikler, jeg vil ønske jer alle en rigtig god fornøjelse.
Til slut kan jeg meddele, at vi i Friluftsrådet er i gang med at indsamle materiale til brug for en samlende naturfolder og ideoplæg for Egedal kommune.

Spændende nyopdagelser.

Den store Paddejagt, der sendte mange gildebrødre og borgere i Egedal kommune ud med net og kamera og indbragte spændende nyopdagelser til eksperterne, er nu afsluttet. Blandt andet blev klokkefrøen fundet på Nordfyn, hvor
den ikke før er blevet registreret.
I dette forår har børn og voksne over hele landet været med til at indsamle vigtige oplysninger om den danske natur. Denne gang var det padderne, altså frøer, tudser og salamandre, der var i fokus. Mere end 1400 padder er blevet registreret, og observationerne er nu godkendt af eksperter fra Nordisk Herpetologisk Forening.
De mest truede og sjældne paddearter i Europa er beskyttet af EU’s habitatdirektiv . Det vil sige, at ikke blot er dyrene fredet, men også deres levesteder.
Paddejagten har vist os, at de truede arter,som er beskyttet af EU’s direktiv,
også er de mest sjældne i Danmark – det er altså fuldt berettiget, at de har en
høj beskyttelsesstatus.

Nyhedsbrev om naturen 4
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Med ca. 300 deltagere startede Landsgildestævnet lørdag d. 15/9
2007. Fanerne blev ført ind..Landsgildemester Hanne Borgstrøm
bød velkommen.
Der blev valgt to dirigenter. Dags orden for gildetinget begyndte.
Hanne Borgstrøms skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt,
dog var der nogle spørgsmål til Sct. Georgs Fonden. Hanne borgstrøm svarede, at disse ting ville blive udførligt behandlet senere på
dagen, hvor der var afsat tid. Næste punkt var så godkendelse af
regnskabet, dette blev også godkendt, der var kun få uddybende
spørgsmål.
Næste punkt var de indkomne forslag. Af disse var der et forslag der
blev vedtaget, til videre behandling, det var ang. ændring af betaling
for kørsel i egen bil til møder.
Handlingsplanen for den kommende periode, blev også godkendt.
Budget for den næste periode med uændret kontingent blev også
vedtaget.
Så kom valg til de forskellige poster i Landsgildeledelsen, som der
har kunnet læse i Sct Georg bladet var der flere opstillere til de forskellige poster. Men efter afstemninger blev følgende valgt.
Landsgildemester vil fortsat være Hanne Borgsrøm.
Landsgildekansler blev valgt Søren Silving.
Landsgildeskatmester Margit Toxværd.
International sekretær Niels Rosenbom.
Uddannelsessekretær Lone Erkmann.
PR- sekretær Kjeld Krabsen.
Revisorer og suppleanter blev alle genvalgt..
Næste sted til afholdelse af landsgildeting blev Ålborg..
Hele dagsordenen blev gennemført lørdag, med undtagelse af
indsættelse af den nye landsgildeledelse, det blev derfor besluttet at
noget af søndagen skulle bruges til cafe møder, hvor der ville være
muligheder for at drøfte visioner for Gildet.
Lørdag aften var der fælles middag, med efterfølgende underholdning af Godthåbsrevyen, en rigtig god oplevelse, der blev grinet meget.
Søndagens cafe møder gav også en god debat, hvor vi fik ny inspiration fra andre gildebrødre.
Efter frokost var det så farvel og på gensyn i Ålborg 2009.
Med gildehilsen Lisbeth..

Kort referat fra Landsgildestævnet 2007.

