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Gruppe 1 har igen arrangeret et spændende udenbys besøg 
med forevisning af 
Københavns Brandmuseum, Hanstedsvej 7 i Valby ons-
dag den 12. oktober. 
 
Lisbeths bror Johannes Thomsen, som selv er tidligere 
brandmand, vil med stor 
indsigt føre os rundt i brandmandens fascinerende  - og 
samfundsnyttige liv. 
 
Transport foregår fra Græstedgård, hvor vi mødes kl. 
17.30, fordeler os i 
 bilerne for derefter samlet at drage mod Brandstationen i 
Valby. 
 
Efter besøget vil der være fælles spisning i Brandstatio-
nens kantine, hvor 
der vil blive serveret en let anretning.  
 
Pris kr. 40,00 eksklusiv drikkevarer, som kan købes. Du 
skal selv medbringe 
kaffe/te samt krus. 
 
Betaling for transport afregnes med chaufføren. 
 
 Tilmelding senest  søndag den 9. oktober 2011 til 
 Henning Christensen 48184084 / 29861840 
 

  Hilsen Gruppe 1 
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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

  Birgit Randløv                         9. Oktober   

  Mogens Andersen                       25. Oktober 

  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 

  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

Hjælpere søges 
 

Ølstykke Gildet står for afholdelse af distriktsgildehal fredag d. 11. novem-
ber 2011. 
Arrangementet foregår på Græstedgård, hvor der vil være gildehal med 
efterfølgende spisning og underholdning. 
Der søges hjælpere til det praktiske arbejde i forbindelse med arrange-
mentet: 

 Opsætning og nedtagning af gildehal 

 Borddækning 

 Servering og afrydning 

 Kaffebrygning og opvask 

Oprydning 
Interesserede bedes henvende sig til GM Peter Hovgaard-Jensen  
tlf. 47 17 51 35. 
 

 
                                           Fællesløb  2/10-2011 
 
Gildebrødre mødes ved Sundbyhytten Ganløsevej 8, 3540 Lynge 
til fælles  morgenbord kl 8. 
Man skal selv medbringe kop,  kaffe/te til morgenbordet, hvad 
man vil nyde i løbet af dagen skal man selv sørge for. 
 

MGH Fællesløbsudvalget 
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Alle spejder- og ungdomsorganisationer i Egedal kommune samt 

Slangerup by inviteres til 

 

 
 

Løbet er for spejdere fra 8 år og opefter og løber af stablen 

 

søndag den 2. oktober  

 

ved Ganløse Eged, Stenløse. 

 

Mødetid: kl. 10.00  

Mødested: ved parkeringspladsen ved ’Røde Rose 2’. 

                   Lyngevej 97, Stenløse 

Forventet afhentningstidspunkt: kl. 15.30.  

Telefon på dagen: 24 49 61 82   

        

Hver deltager skal medbringe en madpakke samt drikkelse. 

 

Hver patrulje skal lave en ´Thors hammer’ som foropgave. Hamme-

ren skal kunne kastes gennem et hul på ?? centimeter. 

 

Efter løbet bliver der serveret kyllingelår, en sodavand og lidt til den 

søde tand. 

 

Endelig tilmelding senest lørdag den 24. september til 

 

Til Kai Andersen, tlf. 47 17 97 82 

               eller til Poul Kaltoft, tlf. 47 17 81 55  
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Landsgildeting 2011 

 

Dette års landsgildeting i Aarhus i den forgangne weekend havde to store 

emner på dagsordenen. 

 

Der var en gennemgribende ændring af lovene og en ny handlingsplan for 

den kommende to årige periode. 

 

DE 18 distriktsgildeledelser og landsgildeledelsen havde i fællesskab frem-

sat en række ændringer til lovene, som i de fleste tilfælde blev vedtaget. 

Dog faldt forslaget om en ændring af § 3. Gildelov og gildeløfte samt § 12. 

Suspension, eksklusion, slettelse. 

 

En grundigere gennemgang af ændringerne vil blive givet på gilderådsmø-

det d. 6. oktober. 

 

De fire projekter der blev vedtaget som handlingsplan for perioden 2011 – 

2013 er: 

 Deltage i Spejdernes Lejr 2012 

 Deltage i lokale projekter, der gør os synlige 

 Udvikle nye former og tilbud om personlig udvikling 

Indsamle oplysninger om gildernes engagement i Spejdernes Lejr 2012 

 

De tre af projekterne er beskrevet i 4 nummer af Sct. Georg. 

 

Søndag morgen afleverede Frimærkebanken kr. 65.000 til Landsgildeledel-

sen og  spændingen blev udløst om, hvem der havde samlet flest frimærker 

i den forgangne to årige periode. Ølstykke Gildet kom ind på en flot 2. 

plads med ca. 60 kg.  kun overgået af Nykøbing Sjælland med ca. 90 kg. Et 

stort TILLYKKE til ”frimærkebanden”. 

 

Alt i alt et godt gennemført Landsgildeting. 

 

Næste Landsgildeting afholdes af Sønderjyllands Distrikt i byen Slesvig. 

 

GM Peter Hovgaard-Jensen 
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Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 oktober 2011  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.com 

47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Kære Gildebrøder nu er det tid til at melde sig til  

Arresø distriket Fellowskip-aften 24-10 kl.19 

i konfirmadthuset flodvej 73 2765 Smørum 

Som omtalt af sidste nr.af knuden bliver det en  

spændene aften sidste tilmelding er 16-10 til 

Mogens Nielsen Gim pris 50kr. 

47170716 

mail 47170716@mail. dk 

LANDSGILDETING I AARHUS 2011 
 
FRIMÆRKEBANKEN; Indsamlingsresultat. 
 
Indsamlet i perioden 19. september 2009 — 17. september 2011. 
De tre første pladser: 
 
  1. Nykøbing F 2.  94,040 kg. 
  2. Ølstykke           68,600 kg. 
  3. Hobro Stad    50,200 kg 
 
Det samlede resultat fra 115 gilders indsamling = 
             943,875 kg 

mailto:47170716@mail
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  Kai Norman Andersen skriver stafetten november  2011 

Stafetten                                Jytte N, Andesen  

Storm P. 
Robert Storm Petersen (1882-1949) var omkring 17 år, da han 
kastede ’Petersen’ bort og kaldte sig Storm P. Hvad det navn 
skulle dække, var han endnu ikke klar over, men han ville male 
og tegne, skrive og optræde, det var han ikke i tvivl om. Han kom 
aldrig i lære som kunstner, måske fordi hans fantasi og hele ind-
stilling til hele verden fyldte så meget. 
Når han optrådte i egne roller, talte han som hans opfundne mo-
deller gjorde. Senere skrev han det ned, og det er som sådan, 
han er kendt som forfatter. Når han tegnede og malede, valgte 
han en enkel næsten barnlig stil, som enhver kunne genkende. 
Som i en barnetegning er den svær at kritisere, for vi ser kun no-
get, der ikke kan være anderledes. 
     Storm P. havde et skarpt blik for vores ufattelige evne til at 
indordne og tilpasse os, hvor tilværelsen synes at krympe sig og 
blive livløs og grå. Frihed og originalitet er nøgleord i alt, hvad 
Storm P. foretog sig. Netop fordi mennesket opfører sig så ufrit 
og uoriginalt, blev han inspireret. Det var en måde at vise os på, 
at tryk og ensretning kan blive tilværelsen orden, som har gjort os 
blinde for, at livets rigdom udfolder sig lige for vore øjne. Og det 
er lige så fornøjeligt eller tragisk, som vi gør det til. 
 

Lidt citater fra Storm P’s side: 
Livet er en cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt, 
bukker igen og går ud.  
 

Den største skuespilkunst oplever man altid udenfor scenen.  
 

Har man ikke andre glæder her i livet, så har man dog selv-
glæden!  
 

Med gildehilsen 
Jytte 
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Efter længere tids svær sygdom døde Else Birch mandag den 29. august 2011 på pleje-

hjemmet i Nørre Nebel. 

 

Else blev optaget i Sct. Georgs Gildet i Frederikssund kort før Ølstykke Gildet blev 

stiftet, og blev overført til Ølstykke Gildet ved indvielsesgildehallen den 29. september 

1976. 

Else markerede sig hurtigt i Gildet. Hun var ikke bange for at sætte en ”varm kartoffel” 

på bordet, og tage en debat om de svære spørgsmål. Hendes mål med aktionerne var 

altid positive, og hendes positive holdning til sine medmennesker gjorde hun rede for i 

Stafetten i 1982, hvor hun giver sin fortolkning af: ”Du skal elske din næste som dig 

selv”. ” Først må du lære at acceptere dig selv. Du må være glad for det, som du har 

fået givet i vuggegave. Du må acceptere de muligheder, du har haft og vil få, og du må 

være glad for det resultat, som du efter dine evner har opnået. Da vil du være glad hver 

morgen, når du slår øjnene op til en ny dag, og du vil have et sjæleligt overskud, og 

betragte din næste som et menneske på godt og ondt – et menneske du kan holde af. 

 

Else blev indsat som Gildemester den 14. april 1982, og var Gildemester i 2 år. Det 

blev en periode med nye aktiviteter, som har præget vort gilde siden. 

I september bliver der truffet aftale med Banko Carl, om, at der skal være Kæmpe Ban-

ko Spil den 15. marts 1983. Der blev igangsat en debat om regler for Hjælpefonden, og 

den 21. september 1983 blev Ølstykke Sct. Georgsgildefond stiftet. På Gildetinget i 84 

blev vedtægterne tilrettet hertil. 

Else var også drivkraft i Prison Visitor, hvor hun sammen med andre fra vort gilde 

”gjorde livet gladere og lysere” for de indsatte. 

 

Else blev sammen med Per overført til 1. Varde Gildet den 27. august 1994. 

 

Vi vil mindes Else som en meget initiativrig og engageret gildebror. 

 

Else Birch 


