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Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste 
og største spejderoplevelse. 
     Spejdernes Verdens Jamboree er en internationalt overvældende op-
levelse, som ikke kan findes andre steder! . At opleve børn i alderen 13-
17 år, krydse så mange kulturelle og spirituelle grænser, uden nogen 
former for fordomme, men bare se, hvordan de møder hver andre med 
et åbent sind - det burde næsten udløse Nobels fredspris!  
Det er en ubeskrivelig følelse, der går igennem kroppen, når man ser 
spejdere fra Afrika lære spejdere fra Japan og Frankrig en lokal leg eller 
dans eller prøver at lære de andre ord og tegn fra sit eget sprog. 
     Jeg stod på hovedtorvet, for at fortælle om et internationalt center 
samarbejde kaldet SCENES. Jeg fik derfor en fantastiske tæt kontakt til 
både deltagere som IST'er og de day visitors, der besøgte verdens stør-
ste spejderlejr. Dette er en af de oplevelser, som jeg vil tage med mig 
resten af livet, huske samt se tilbage på og minde den vidunderlige følel-
se og atmosfære som præger en sådan lejr.  
     En lille sjov finurlighed er den svenske konge. Han var med på lejren 
og sov i telt på pladsen. Han sov i telt så længe, at hans livvagter sagde 
stop før ham. Hans spejderuniform er falmet i farven pga brug og så slut-
tede han afslutnings ceremonien af med et svensk spejderråb. - Sejt! 
 
Endnu engang et stort TAK for støtten! 
 
Spejdervenlig hilsen 
 
Alexander Krabbe= 

Julehilsen          December 2011 
 

Nu nærmer den søde juletid sig, hvor det er tid til julefrokoster, julegave-
indkøb og hygge med venner og familie. 
Tænk at vi allerede skal til det igen. Endnu et år er gået med mange 
spændende og udfordrende aktiviteter, som vi kan mindes med glæde. 
Vi i gildeledelsen vil gerne ønske alle gildebrødre og deres familier en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Gildeledelsen 

http://www.sct-georg.dk/service/tegning/farve/Jul.jpg
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Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. december 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       51 96 30 99    47 17 70 32 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

Tak for opmærksomhed ved min 75 års fødselsdag. 
 

Birgit Randløv 

  
Resultatet af indsamlingen til DANSK  
FLYGTNINGEHJÆLP 2011: 
 
ØLSTYKKE.                               Kr. 26.421,50 
GANLØSE / Stenløse: ca.    ”   25.000,00 
 
I ALT                                            kr.  51.421,50 
 
Det er ca.  Kr. 12.300 mindre end 2010 
 
Christian Petersen 
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 Christian Petersen skriver stafetten januar  2012 

Stafetten                        Ruth Pedersen 

Så blev det endelig min tur til at give et bidrag til Stafetten og 

dermed forsøge at fortælle andre, hvad jeg synes har været en 

positiv oplevelse. 

Hvilken oplevelse skal jeg så tage ? Joh – jeg var til Fellowship 

aften i Smørum mandag den 24. oktober. Jeg blev hentet og 

bragt af Lisbet og Peter – mange tak for det. Det blev en god 

og spændende aften, som blev fyldt ud af øjenvidneberetningen 

ved Kim Jacobsen om tilværelsen som feltpræst for de danske 

styrker i Afghanistan. Hans opgave derude var bl.a. at hjælpe 

soldaterne med personlige ting og at holde gudstjeneste for per-

sonellet i lejren. Han deltog også på lige fod med soldaterne i 

at patruljere i Helmand provinsen – det var ikke noget han hav-

de behøvet at gøre, men han ville og det gav respekt hos solda-

terne. 

Det var meget spændende at høre, hvordan der er derude, når 

det bliver fortalt af én, der selv har været med og man forstår 

bedre at det koster – både følelsesmæssigt og materielt. Der er 

mange ting som soldaterne ser anderledes på efter at de har væ-

ret derude. Jeg er taknemmelig for, at der er nogen der vil hjæl-

pe, hvor der er hjælp behov. 

Det blev en aften til eftertanke og jeg vil mene, at de der ikke 

deltog, gik glip af noget væsentligt. 

 

»Hvis vi er med til at skaffe bare ét barn, én 

mand eller én kvinde én dag, hvor de kan 

leve det liv, de gerne vil – så har vi flyttet 

en grænse.« 

- Kim Jacobsen 

 

Med gildehilsen 

Ruth 
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Fellowship Budskabet 2011 

 
ISGF’s verdenskonference er en begivenhed, som 

opleves af deltagere fra de fleste medlemslande. Og 
i år var Como i Italien det perfekte midtpunkt at de-

le de fælles oplevelser og knytte nye venskaber. 
 

Nu da vi alle er tilbage i vore vante omgivelser, kan 
vi på denne Fellowshipdag sprede det budskab, som 

Baden Powell gav os alle, nemlig at en spejder er 
ven med alle og bror eller søster med alle andre 

spejdere. 
 

Lad os gå væk fra vore vanlige mødesteder og som 
voksne kontakte vor nabo, vor kollega på arbejde, 

eller en, som vi ikke kender, men som gerne vil tale 

med os. Det er let at bede andre om at blive ven på 
internettet, men det er vanskeligt at spørge direkte. 

 
Her er det nødvendigt at være aktiv, så prøv noget 

nyt, prøv at lægge op til et lille møde, inviter en til 
at gå med på en tur eller til at drikke en kop kaffe, 

bank på døren i et alderdomshjem og smil til nogle 
af beboerne. Del din glæde. 

 
Personlig udvikling er en nødvendighed. Nogle me-

ner, at det at være voksen betyder at man har lært 
alt. Smil og del med andre, så vil du erfare og mod-

tage så meget mere. 

ISGF AISG 
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Nogle gilder kunne også på denne Fellowshipdag ind-

samle midler til hjælp for de medlemsorganisationer, 
som har svært ved at betale deres kontingent. 

 
Dette kunne være begyndelsen på en plan om at dele 

glæden ved at være medlem af den Internationale 
spejdersammenslutning (ISGF). 

 
Mange hilsener, 

 
Midá Rodrigues, 
Formand for ISGF’s verdenskomite  

”KNUDENS”  redaktion ønsker alle 

gildebrødre i Ølstykkegildet og Arresø 

Distrikt en Glædelig Jul og et rigtigt 

godt nytår. 

 

   Lene, Vibeke, Povl-Erik og Christian 
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Lørdag den 3. december 2011 
 

Vi mødes KL. 17.30 til en velkomstdrik. 
 

En udsøgt julemiddag vil efterfølgende blive serveret.  
 

Da gruppen er i julestemning, tilbydes denne aftens  

arrangement excl. drikkevarer til en pris af 
 

                    KR. 100,00 
   

       Drikkevarer kan købes til juletilbudspriser  
 

 

 

Kom til en dejlig gammeldags julefest,  hvor der er  

tid til at lege og  julehygge med vennerne omkring  

juletræet, og sammen finde den julestemning frem,  

der gør december til noget særligt.   
 

                                    HUSK 
 

Hver deltager bedes medbringe en gave til en  

pris af ca.     kr. 20,00 - 25,00. 
 

  
 

 Tilmelding senest søndag den 27/11-2011 til:  
           

 Jytte & Kaj N          4717 9782   jytte.normann.andersen@post.tele.dk 

 Alice & Povl-Erik   4717 7032   ape@hoxbroe.com 

                                                      

       Med julehilsen 

       Gruppe 3  
                                   

 

 
 

 

 

 

 


