
Side 8 

GILDEHAL 
 
 

Onsdag d. 9. november er der gildehal 
 

på Græstedgård 19.30. 
 

Der er vandrehal fra 19.00. 
 

Vi serverer en let anretning for 40.00 kr. 
 
 
 

Senere finder vi Højskolesangbogen frem 
 

og hygger med gode sange. 
 

Tilmelding senest 6. november til: 
 

Anne-Grethe 47174643 
a.langgaard@mail.dk 

 
eller Jens-Erik 47179165 

jestub@pc.dk 
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Side 2 

Kaj Normann Andersen              10  November  

Anne-Grete Langaard              22. November  

Annie Andersen                           22. November 

Ove Søtofte                 29. November 

Redaktionen ønsker tillykke  

 

 
 

En herlig søndag med morgentåge, eftermiddagssol, ingen blæst og ca. 90 

spejdere, som gjorde deres bedste for at løse de opgaver, som ca. 40 gilde-

brødre havde udtænkt til dagen. Løbet var henlagt til Ganløse Eged og det 

er vores opfattelse, at såvel spejdere og gildebrødre havde en dejlig dag. 
 

Vinderne af fællesløbet 2011 for aldersgruppen Trop blev ’Kingninerne’,  

Egedal KFUM, tæt fulgt af ’Rødfodfalkene’, Egedal KFUM og på 3die 

pladsen kom ’Pluto’, DGP Ølstykke. 
 

Vinderne for aldersgruppe Senior blev ’Basserne’, Erik Ejegod, DDS Slan-

gerup, tæt fulgt af ’Blandede Bolcher’, Erik Harefod, DDS Ølstykke og på 

3die pladsen kom ’Ebbe 3’, Ebbe Skjalmssøn, DDS Ganløse. 
 

Vinderne for aldersgruppe Mini blev ’Elefanterne’, Erik Harefod, DDS 

Ølstykke, tæt fulgt af ’Tumlinge 1’, FDF, Stenløse-Veksø og på 3die plad-

sen kom ’Svalerne’, Erik Harefod, DDS Ølstykke. 
 

Løbsudvalget siger tak for den opfindsomhed og engagement, som gilde-

brødre har udvist ved at udforme posterne, således at fællesløbet kunne 

blive en sjov og meningsfyldt begivenhed for spejdere – og for os selv. 
 

P.u.v. 

Kai N. Andersen 

 

Side 7 

Gildehal i Arresø Distrikt 
Fredag den 11. november 2011 

på Græstedgård i Ølstykke 
 

Vandrehal fra kl. 19:00 
Gildehal kl. 19:30 med Ridderoptagelse 

 
Efter gildehallen er der underholdning ved  

Sognepræst i Ølstykke, Jørgen Anker Jørgensen. 
 

Der serveres en let anretning og kaffe. 
Pris 100,- excl. Drikkevarer, som kan købes til  

sædvanlige gildepriser. 
 

Tilmelding senest fredag den 4. nov. til  
 Peter Hovgaard-Jensen lp.hovgaard@mail.dk 

Eller på tlf. 47 17 51 35 
 

Adressen på Græstedgård er: 

Udlejrevej 13B  
3650 Ølstykke 
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Side 6 

Khmer’ernes gamle hovedstad, Angkor, indeholder flere imponerende 

bygningsværker på sine 200 km². Det man hører mest om, er templet 

Angkor Wat. Det ligger lidt nord for Tonle Sap søen. Da vandstanden 

varierer i søen, bygger man huse på pæle, men man har også flydende 

landsbyer i søen.  

Det næste mål var Phnom Penh for at opleve de uhørligheder, som  

Khmer Rouge regimet udsatte sin egen befolkning for. Vi så masse-

grave, kranie tårnet og en skole, som var ombygget til forhørs- og 

torturinstitution.  

Vi forlod Cambodia ad vandvejen og brugte Mekong floden til at 

komme ind i Vietnam. Her besøgte vi en muslimsk enklave og der-

efter fik vi et indtryk af Cu Chi tunnelsystemet. En veteran fra Viet 

Cong fortalte om hvordan han overlevede 12 år under jorden, så at 

sige – udsat for bomber, giftgas og Agent Orange. 

Efter rejsen sidder jeg med indtryk af store riger, fattigdom, ondskab, 

venlige mennesker, håb, arbejdsomhed, kontrolleret kaos og et sved-

dryppende klima. 

Side 3 

Redaktionen  skal have indlæg  senest d. 20. november 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 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

OBS. 

Har I husket ??  
at sætte kryds i kalenderen søndag, den 13. november? 
Det er nemlig den dag vi alle skal ud at samle ind til Dansk Flygtninge-
hjælp. Vi 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 penge. 
I kan tilmelde jer ved at ringe eller e-maile til os 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, glæder vi os til også 
at høre fra dem. 
  
I Ølstykke er der udlevering fra kl. 11.00 og aflevering senest kl. 14.45 i 
Nordea. 
I Stenløse er der udlevering fra kl. 10.00 i Sognegården Engholm 6 og afle-
vering fra kl.12.30 i Nordea Stenløse. 
 
Med gildehilsen 
 

Lis Larsen                                             Inge Hallum 
Tlf. 47 17 80 75 / 26 53 01 69              Tlf. 47 17 67 01/ 20 20 93 97 
e-mail: b.l.larsen@cdnet.dk                  e-mail: ingemariehallum@gmail.com  

HUSK! 
 

Spejderlederaften onsdag den 15. november 2011  

kl. 19:00 på Græstedgård . 

http://www.flygtning.dk
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Side 4 
Ruth Pedersen skriver stafetten december  2011 

Stafetten                                 Kai Normann Andersen     

 

 

 

 

 
Vi ankom planmæsigt til Bangkok og efter at have set Bangkoks templer og 

livet langs ’klongerne’ fortsatte turen til den gamle kongeby Ayutthaya, 

nord for Bang-kok. 

Her skulle vi også se kongens sommerpalads og heldigvis var floden ikke 

steget så meget, at seværdigheden var lukket endnu. Men der var over-

svømmelse i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter et hotel ophold fortsatte vi næste dag med at forcere vandmasser på 

vej til ruinerne af datidens ’Grand palace’, templer og over 150 andre byg-

ninger fra byens storhedstid til midt i 1700 tallet. Stedet er Thailands svar 

på Angkor Wat i  Cambodia, hvad vi senere kunne bekræfte. Der var fak-

tisk kun bygningsmaterialerne til forskel. 

 
                                

Mandag den 3die oktober kl. 10:00 skulle min kone og jeg på en rundrejse 

i fjernøsten – efter et forhåbentligt vellykket fællesløb om søndagen. Man-

dag morgen kl. halv 8 ser jeg, at en skovflåt havde bidt sig godt fast i mit 

venstre ben – den havde formentligt sneget sig derop under udførelsen af 

mine opgaver i Ganløse Eged. Jeg ringer til lægehuset og får en tid klok-

ken halv 9 for at skovflåten kan blive fjernet professionelt. Det lykkedes 

og efter et par telefon-opkald, som vi må afvise, når vi vores tog mod luft-

havnen. Men det blev en temmelig stresset indledning på ferien - det fandt 

vi ud af p.g.a. et par småting, som vi glemte at få med i farten. 

Side 5 

Efter en nats ( forsøg ) på søvn, kørte vi østover mod den Cambodianske 

grænse. Undervejs kunne vi betragte liver langs landevejen og vi fik set 

Phimai ruinerne. Phimai blev opført under Khmer’ernes herredømme 

( ikke at forveksle med Khmer Rouge ) i 11 og 1200 tallet. 

Turen fortsatte til Cambodia, hvor hovedattraktionerne var Angkor Wat 

ved Siem Reap og ’Killing Fields’ ved Phnom Penh. Det at krydse 

grænsen mellem Thailand og Cambodia var noget af en oplevelse.  

Bagagen blev transporteret af dragere og vi var spændte på, om alle  

kufferter kom med over – det gjorde de. Der var en livlig trafik over 

ingenmandsland, noget som jeg ikke har set ske ved Kruså.   

Da vi havde forladt heksekedlen ved grænsen, kom vi ind i et land, 

som var meget anderledes end det vi forlod. Landet var meget fladt og 

fyldt med vådområder med ris. 


