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

Redaktionen ønsker tillykke  

Et stort tillykke til frimærkeklipperne som fik en 
flot andenplads. 
 
   1. pladsen gik til Præstø med 134 kg.  
   3. pladsen gik til 2. Tåstrup med 84.08 kg. 

 



Side 3 

Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. november 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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Brev fra Sponsorbarn 
 
Må jeg benytte denne lejlighed til at takke for jeres hjælp 
og støtte, i har givet hjemmet As Nivas. Den økonomiske 
hjælp i har givet mig, er grundlæggende for min skoleud-
dannelse, tilskud til bøger og skoleuniform. Hvis denne 
hjælp ikke var der, måtte jeg stoppe skolen, på grund af 
min fattige situation og den hjælp, jeg ellers ville have 
fået. 
Jeg lover jer at holde øje med alle chancer til et godt liv. 
Mine forældre er også meget glade, og beder mig sende 
deres bedste ønsker og takke for jeres store betænksom-
hed og hjælp. Når jeg tænker på jeres breve og gaver, er 
jegmeget glad for den gavmildhed i har givet mig, ikke 
kun økonomisk støtte, men gøre As. Nivas til den helhed 
det er og give unge sponsorbørn en sommerlejr. Også at 
vi kom til at skrive brev uden ordbog og foranledige os til 
at føle den glæde ved at deltage i undevisning i skolen 
og takke for den støtte der gives As. Nivas leder F. Ku-
rian Thommas, stedets øverste leder. 
 
En gang til tak for al den støtte der gives mig. 
 
                                                                      R. Rajesh 



Side 4   Per Pedersen skriver stafetten december  2007 

Stafetten                                  Kaj Normann Andersen                                       

 
Sidst i oktober er min kone og jeg på ferie på Azorerne og oplevelsen skal vare 14 
dage. Vi har aldrig før været på de kanter - sådan midt ude i Atlanten. Nåh, det er 
nu ikke helt rigtigt. Vi har været på Tenerife og Madeira tidligere. 
     Alligevel må Azorerne være noget helt specielt og jeg håber, at glæden og over-
raskelsen, over det nye, kan leve op til den følelse jeg f. eks. får, når jeg en som-
merdag møjsommeligt har kravlet op på en bjergkam og skuer ud over en frodig 
dalsænkning med små vandløb, landsbyer, bondegårde og skovbevoksede skrånin-
ger. 
     Så føler jeg en undselig glæde midt i lyset og tænker ikke meget på de strabad-
ser, jeg har måttet tåle for at komme så vidt (det må være sådan spejderne føler, når 
de har vundet et Fællesløb). 
     Når jeg dvæler længe ved det dejlige syn, sker det, at dagen går på hæld og so-
len gemmer sig bag bjergtoppene. Det kaster lange skygger gennem dalen og jeg 
aner en smule panik i trafikken, efterhånden som tusmørket falder på. Folk haster 
af sted på de små veje, for så hurtigt som muligt, at komme hjem til indendørs lys 
og varme. Det er ikke alle, der har nogen at komme hjem til og jeg spekulerer på, 
om det er derfor, at der i nogle huse ikke ses særligt meget lys. Nå, årsagen kan 
også være, at de sparer på strømmen. 
     Mens tusmørket efterhånden bliver til nat, begynder lysene i dalen at ligne store 
og små diamanter, der er spredt ud på sort fløjl. I starten skinner de om kap med 
stjernerne, som synes at vokse i styrke som natten skrider frem. Lysene i dalen 
bliver derimod færre og mindre kraftige, for til sidst helt at forsvinde. 
     Natten synes at slæbe sig af sted. Uden lommelygte og andre lyskilder til at 
oplyse urskiven, er det vanskeligt at bevare tidsfornemmelsen. Mens jeg sidder der, 
alene og i bulder mørke, kan jeg til tider have svært ved at tro på, at det nogensinde 
bliver morgen igen. 
     Så sagte sker det – det er som om mit nattesyn bliver bedre. Jeg kan pludselig 
ane bjergenes konturer - og sandelig, et, to, mange lys bryder mørket i dalen, mens 
stjernernes lys må vige for det spæde morgengry. Solskivens rand kommer op over 
bjergenes forrevne toppe og lyser ned i dalen. Skyggerne kryber sammen til ingen-
ting og dagen tegner til at blive ligeså lys og varm som den forrige. 
     Det er nu trælsomt, at nætter kommer til os en gang imellem. De er ikke spor 
behagelige, men vi kan gøre meget for at gøre dem så korte som muligt, bl.a. ved at 
have en lyskilde. 
     Jeg skal til Azorerne og gå på vulkaner. Det gør mig forhåbentligt så træt, at jeg 
sover natten bort. 
 
Med gildehilsen 
Kai N. Andersen 
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    Lørdag 1. december 2007 
 
Ja det er ikke til at komme uden om, julen 
nærmer sig med hastige skridt, så derfor vil 
gruppe 2 meget gerne se jer alle til en hygge-
lig aften på Græsted Gård kl. 17.30 
 
Pris for julemiddag m.m. 100 kr. 
Drikkevare til rimelige julepriser. 

Alle skal medbringe en julegave som 
skal indeholde en juleting til max 25 
kr. 
 

 
 
 
 
 
 
Tilmelding senest 17. nov. til: 
 
Ruth og Per   47 17 92 67 eller   
Lis og Benny 47 17 80 75 
b.l.larsen@nrdc.dk  
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Fællesløb 2007 

 

 
 
Så blev Sct. Georgsgildets Fællesløb gennemført i et fortræffe-
ligt vejr – solskin og en passende temperatur – og dagen var jo 
søndag den 7. oktober. 
     Der var mødt unge mennesker fra ungdomskorps i Egedal 
Kommune og fra Slangerup, som er også er dækningsområde 
for Sct. Georgsgildet i Ølstykke; endvidere var der en enkelt pa-
trulje fra DDS i Frederikssund. 
     På grund af kommunesammenlægningen havde Sct. Georgs-
gildet i Ølstykke for første gang inviteret ungdomskorps fra Smø-
rum til at deltage, og Sct. Georgs-gildet i Smørum havde en re-
præsentant med som ansvarlig for en post. 
     Der deltog 96 børn i løbet og 8 ledere fra forskellige korps 
deltog som observatører og medhjælp ved opgaver. 
     Der deltog 6 hold af kategori Mini med 30 børn, 9 hold af ka-
tegori Junior med 36 børn og 7 hold af kategori Trop med 30 
børn  
     Løbet blev afholdt på Spejderengen og der var også 
løbsposter forskellige steder på idrætsarealerne. På en søndag 
er der livlig aktivitet med fodbold i området, men denne søndag 
kunne man se unge mennesker, der dystede i en helt anden 
slags sport. 
     Der var tæt kamp mellem patruljerne, men sammentællingen 
af point viste at årets vindere i kategorien Mini blev: 1. Bæver, 
De Grønne Pigespejdere, Ølstykke, 2. Pilen, Stenlænderne 
(DDS Stenløse), 3. Blå Bande, KFUM, Slangerup. 
     I kategorien Junior blev vinderne: 1. De Sene, Kong Svend 
(DDS Smørum), 2. Kulten, Kong Svend (DDS Smørum), ,). 
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3. Thor, Stenlænderne (DDS Stenløse). 
     I kategorien Trop blev vinderne: 1. The Paul, KFUM, Slange-
rup, 2. Waiwai, Kong Svend (DDS Smørum), 3. Brage, Sten-
lænderne (DDS Stenløse). 
     Løbsudvalget benytter lige lejligheden til at sige tak til alle, 
der har ydet en aktiv indsats for at oplevelsen kunne blive så 
god som muligt for de unge mennesker, der ihærdigt prøvede at 
leve op til ’Vær Beredt!’ 
 
Med gildehilsen 
Fællesløbsudvalget 2007 
 

3. Thor, Stenlænderne (DDS Stenløse). 
     I kategorien Trop blev vinderne: 1. The Paul, KFUM, Slange-
rup, 2. Waiwai, Kong Svend (DDS Smørum), 3. Brage, Sten-
lænderne (DDS Stenløse). 
     Løbsudvalget benytter lige lejligheden til at sige tak til alle, 
der har ydet en aktiv indsats for at oplevelsen kunne blive så 
god som muligt for de unge mennesker, der ihærdigt prøvede at 
leve op til ’Vær Beredt!’ 
 
Med gildehilsen 
Fællesløbsudvalget 2007 

 

Har I husket ?? …….. 
 

at sætte kryds i kalenderen søndag, den 11. november ? 
 
Det er nemlig den dag vi alle skal ud at samle ind til Dansk Flygtninge-
hjælp. 
 
Jeg håber, at rigtig mange af jer kan den dag for jeres indsats gør en 
stor forskel for de mange flygtninge, der får gavn af de indsamlede pen-
ge. 
 
I kan tilmelde jer ved at ringe eller e-maile til mig eller ved at gå ind på 
Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: www.flygtning.dk. 
 
VI MANGLER INDSAMLERE – så skulle du kende nogen ikke-
gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det gode formål, glæ-
der jeg mig til også at høre fra dem. 
 
De gildebrødre der er dårligt gående eller som helst ikke vil ”stemme 
dørklokker” behøver ikke at holde sig tilbage – vi får helt sikkert brug 
for deres praktiske hjælp ved udlevering og modtagelse af indsamlings-
bøsser og optælling af de forhåbentlig mange penge. 

 
Med gildehilsen 

Mogens A. 
Tlf. 47 17 56 36 

e-mail: mogens.annie@nrdc.dk 
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EFTERÅRETS 
 
 
 
 
 

GILDEHAL 
 

Finder sted 
Onsdag den 14. november 2007 kl. 19:00 

på Græstedgård 
 

Vandrehal fra kl. 18:30 
 

Efter gildehallen serveres boller, kage og the/kaffe. 
Pris: kr. 30 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 

Derefter underholder bedstefar om landslejren i 
Nordjylland. 

 

Tilmelding senest den 11. november 2007 til: 
Ove Søtofte: tlf. 47 17 96 93 eller 
Jytte Andersen: tlf. 47 17 97 82 

 

Med gildehilsen GRUPPE 1 


