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Onsdag den 2. maj 2012 
går turen til museet på  
Psykiatrisk Center Sct. 

Hans  
i Roskilde med guide 

 

Vi har været heldige at få åbnet uden for  
normal åbningstid, 

og vil blive ført rundt med guide. 
 

Museet har til huse i Kurhuset, et bygningskompleks, 
som er tegnet af den kendte guldalderarkitekt  
Gottlieb Bindesbøll, som også er arkitekten bag  
Landbohøjskolen og Thorvaldsens museum. 

 

Vi mødes på Græstedgård kl. 18.00,  
og kører til Roskilde. 

 

Vi får efterfølgende the, kaffe, 
boller med pålæg og kage. 

Pris kr. 40,00 
Mulighed for køb af vand og øl.  

 

Tilmelding senest søndag den 29. april 
Til Alice og Povl-Erik 
ape@hoxbroe.com 

Tlf. 4717 7032 / 2326 6032 
 

Adresse er 
Boserupvej 2 
4000 Roskilde 
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Hanne Danielsen    8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Redaktionen ønsker tillykke  

Sagn og skikke 
Måneden er opkaldt efter den romerske natur- 
gudinde Maja. 
 

De sidste trækfugle vender hjem - og hvis skaden 
bygger sin rede højt til vejrs, bliver sommeren 
regnfuld, siger en gammel regel. 
Af gøgens kukken tog man varscl af det rette 
tidspunkt for såningen af byg: 

Kuk-kuk! Så byg vel tyk! 
En tønde til begynde. 

Gøgen gav ogsä besked om, hvor mange leveär man 
havde igen, og om hvor længe landsbyens mø skulle 
vente pä at blive gift. Stolede hun ikke på gøgen, 
kunne hun tage del i de ugifte pigers kapløb til 
majtræet - først fremme, først gift.  
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Arresø distrikt afholder friluftsgildehal 

Mandag den 18. juni 2012 på Spejderpladsen 

Klintevej 8 Frederikssund. 

 

Kør ad J. F. Willumsensvej, lige før broen drejes  

Ad Strandvejen og 1. vej på højre hånd er Klintevej. 

 

Distriktsledelsen afholder gildehallen og derefter er 

der spisning og hyggeligt samvær i de grønne pigers 

hytte. Hvis vejret er godt eventuelt lejrbål. 

 

Medbring: Stol, madkurv, tallerken, bestik, glas, krus 

og drikkevarer. 

2. Frederikssund-gilde sørger for kaffe og the. 

 

Tilmelding  senest 12 juni til: 

John Pri: tlf. 47 31 31 94,  

E-mail: john.pri@mail.tele.dk 

Eller Inge Christensen: tlf. 32 53 26 09 

E-mail: inge1@gmail.com 
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Sct. Georgs Budskabet 2012 

Forny dit spejderløfte! 
 

På verdensjamboreen 2011 fornyede alle deltagerne deres 

spejderløfte ved afslutningsceremonien. Det blev et højtide-

ligt og mindeværdigt øjeblik for de over 40 000 deltagere. 

Samhørigheden, arbejdet for en fredeligere verden og viljen 

til at forandre føltes i luften. Alle sagde løftet på deres eget 

sprog. Da føltes det endnu tydeligere at – her og nu - er det 

mig, som lover efter bedste evne at adlyde spejderloven. 

Det er mig som vil være med til at bygge en fredeligere ver-

den i den del af verden, som jeg befinder mig i. Nu tager jeg 

tilbage til mit fædreland, min hverdag, og så er det mig, der 

skal dele ud af mine erfaringer fra verdensjamboreen. 

     Snart er der gået et år siden jamboreen blev den store 

oplevelse. Hvad er det så tilbage af alle indtryk? Mange gla-

de stunder, mange nye erfaringer, men også stunder til ef-

tertanke og stolthed lokkes frem af billeder og kontakter 

med spejder venner. 

     Vi som er medlemmer af gildebevægelsen er også med 

og fejrer Sct. Georgs dag – en dag for fællesskab i hele den 

verdensomspændende spejderbevægelse. Lad fejringen ha-

ve et punkt på programmet, hvor spejderløftet fornyes!  

Vi hører sammen, unge og gamle, både nye medlemmer og 

de, som har været med i mange år. Vi forenes af vor spej-

derlov og vort spejdeløfte. Løftet aflægger vi på ny på vore 

egne sprog, det er virkelig mit eget løfte, jeg fremsiger. 

     Når vi sidenhen fremsiger mottoet: En gang spejder – al-

tid spejder,  markerer vi endnu en gang, at spejdernes vær-

dier også er mine egne og dem vil jeg følge ind i fremtiden. 
 

Gunilla Engvall 

National President, S:t Georgs Scoutgillen i Sverige (ISGF 

Sweden) 
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Overhold venligst deadline  

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20 maj 2012 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       5196 3099   47 17 70 32 

OBS. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Storedam 
Uge 31 - 30 juli til 5 august 

 

Så er det tid til at tilmelde sig til Storedam, 

håber der er flere, der vil med i år.  

Hvis der er 2, der vil dele en uge, kan vi finde ud 

af det, giv besked til mig. Vi skal være mindst 12 

pers. håber vi ses, pris stadig 1100,00kr. for op-

hold-mad-kaffe-the-kage-og man få en øl eller 

vand til frokost 

 

hilsen Mogens og Tove  
mail. 47170716@mail.dk eller 47170716 
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Anna Rasmussen skriver stafetten  juni 2012 

Stafetten                   Birgit Randløv       

 

    
               Kære alle som læser dette. 
 
Ind imellem syntes jeg det er pokkers svært at blive gammel. 
For få år siden, nå ja, det er nok 10 – 15 år siden, hvad kunne 
jeg dog ikke dengang. Hver dag var besat. Pust og Støn 
(gymnastikforeningen) blev passet 2 gange om ugen, Petan-
que, Bowling,  Teater, Bio. Og de søde børnebørn, står man til 
rådighed for, morgen, middag og aften. Sct. Georgs gildet er 
også kommet ind i mit liv, med mange dejlige oplevelser og 
spændende ture, gode venskaber er også fulgt med. Nu kan 
jeg desværre ikke så meget mere. Heldigvis for bofællesska-
bet, der er altid nogen som gider snakke. Jeg er da for resten 
også blevet ret glad for mit eget selskab. Bare sidde i min go-
de stol, læse, se TV, sætte en CD i gang, lave en kop kaffe, 
komme Bailey i (i stedet for skummetmælk).  Så har jeg jo og-
så min dejlige lille bil. Køre ud i det blå (gå en tur), både med 
og uden venner på passagersædet. Det er bare så dejligt. Mad 
skal der til. Efterhånden er det sådan, at meget kan købes 
halvt eller helt færdig. Og det benytter jeg mig af. Men så har 
jeg fået den gode ide, ingen benzinpenge for kørsel, et måltid 
mad, tak. Jeg har jo også 3 dejlige børn, som gerne står til rå-
dighed dag og nat. De bor heldigvis ikke så langt væk. De gør 
de ting som hjemmehjælpen ikke må. Så det går såmænd me-
get godt. Jeg kommer op hver morgen, når jeg selv har lyst. 
Gør det der skal gøres. 2 gange om ugen SKAL jeg til vand-
gymnastik, og de andre dage ud og gå en tur. Det gamle skrog 
må jo holdes i gang. 
 

Birgit Randløv 
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Efter således at ha’ fået åndeligt føde var klokken blevet næ-
sten 1300 og vi kunne mærke, at ånd ikke gør det alene – der 
skal også fast føde til. Vi havde bestilt bord til 8 på restaurant 
’Kabyssen’ – Ishøj havn. Stedet var valgt fordi de havde et 
frokosttilbud, som lød på ’3 håndmadder, ½ l Tuborg og 1 
glas snaps’ for kun 80 kr. Det kunne vi ikke stå for og da kva-
liteten var over forventning i forhold til prisen, så er det ikke 
sidste gang jeg vil besøge stedet. 
Vi kørte lidt rundt på Ishøj havn, kørte derpå over til Vallens-
bæk havn for at finde Restaurant Krabben, som jeg og Jytte 
tidligere havde besøgt. Her meldte kaffetørsten sig, men pris-
niveauet var for højt, så tilbage til Ishøj havn – denne gang til 
Ishøj Sejlklub, hvor kaffe og æblekage ikke kostede en bonde-
gård. 
Da vi havde nydt eftermiddagskaffen, sagde vi pænt farvel til 
hinanden, tak for en dejlig dag og udtrykte ønsket om en god 
påske til alle. 
 
Med gildehilsen 

Kai 
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Gruppetur til Arken 
Vi havde aftalt, at tirsdag den 27. marts skulle gruppe 3 ha-
ve en kulturel oplevelse efterfulgt af en frokost ’til ingen 
penge’. 
Så en kølig, klar formiddag samkørte vi derfor til Arken, 
med en forventet ankomst kl. 1100, for at blive fascineret 
af Dronning Margrethe II’s kunst. Den del af dronningens 
produktion, der er udstillet i Arken, har titlen ’Farvens sjæl’ 
og består af mange malerier og flere 
eksempler på découpager. Det er en 
imponerende produktion dronningen 
har frembragt i de 35 år, som udstillin-
gen spænder over og det er også inte-
ressant at se de skift i valg af motiv og 
form, som hun har gjort gennem årene. 
Hendes découpager er anvendt som 
baggrund til filmatiseringen af H. C. 

Andersens eventyr ’De 
vilde svaner’ og ’Snedronningen’. Dronnin-
gen selv optræder som statist i ’De vilde 
svaner’ og har haft stor indflydelse på de 2 
produktioner. 
 
Vi havde afsat ca. 2 timer til at nyde udstil-
lingen i og alt efter interesse, så var det for 
lidt tid for nogen mens andre syntes at det 
var lovlig lang tid at bruge på det. 
Personligt kunne jeg godt ha’ ønsket mig 

længere tid til at studere og fordybe mig i malerier og især 
découpager, for det var ikke altid åbenlyst for mig hvad der 
var opad eller nedad på dem. 
Hvis der er nogen, som har en dag tilovers inden 1. juli, så 
vil jeg anbefale at man besøger udstillingen – den gav mig 
et helt nyt indtryk af vores dronning og det var et meget 
positivt et. 
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Sct. Georgsgildehal 18. april 2012 

 

Kai Normann Andersen blev indsat som  

Gildeskatmester. Vibeke Raae blev ind-

sat som Dørherold. 

 

Povl-Erik Høxbroe fik overrakt Gildenålen 

for  25 års medlemskab som gildebroder. 

 

Redaktionen ønsker de 3 gildebrødre til-

lykke med  værdighederne 
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Gruppe 3’s tur til Planetariet 
 
Jytte og Kai har et medlemskab hos Tycho Brahe 
Planetariet. 
De modtager årligt et antal fribilletter, som Jytte 
og Kai tilbød at anvende på en gruppetur til Tycho 
Brahe Planetariet i København. 
 

Søndag den 26. februar 2012 tog vi alle toget fra Egedal  
station ved 11 tiden, stod af på Vesterport Station og gik til  
Planetariet. 
 

Inden forestillingen nød vi den permanente udstilling i forhallen. 
Vi meldte os til rundvisningen med guide, som var en kvindelig 
studerende på linje Astrofysik. En guide som virkelig havde 
check på solsystemet og verdensrummet.  
Sikke en god oplevelse. 
 

Først hørte vi om solsystemet.  
Alle planeterne er hængt op i loftet og vist på gulvet i afstand til  
hinanden. Begge steder i minimeret størrelse og i korrekt  
størrelse/afstand til hinanden. 
 

De indre planeter er Merkur, Venus, Jorden og Mars. 
De ydre planeter er Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. 
Pluto var tidligere sidste planet i den ydre ring, men er nu en  
dværgplanet, hvoraf der findes et antal af i vores solsystem. 
 

Vi tog endnu en tur med guiden, og hørte om stjerner, hvordan 
stjerner dannes, kometer, asteroider, stjernestøv, døende stjerner 
(som ender som et sort hul) og meget mere.  
 

Stor tak fra os til den unge Astrofysiker. 
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Så til filmen: Universets 
mysterier 3D  

 
Vi måtte bruge vores ben godt for at 
komme helt til tops i salen. 
Senere opdagede vi at en elevator 
kunne have sparet os for turen. 
 

På med brillerne og så i gang med 
den spændende film. 
 

Vi tog på en forunderlig rejse i universet og kom tæt på Solen, 
planeterne, stjernetåger og gigantiske galakser. 
  

Med rumsonder og teleskoper i rummet studerer astronomerne 
universet - fra vores egen stjerne, Solen, til de fjerneste galak-
ser i universet. Vi tog med på en rejse i tid og rum og kom tæt 
på universets mylder af både smukke og fascinerende objek-
ter. 
 

Vi kom tæt på gigantiske stormvejr på Solsystemets største 
planeter, Jupiter og Saturn, og besøgte glitrende stjernetåger, 
hvor masser af nye stjerner blev født. Vi blev vidne til, hvor-
dan universets gigantiske stjernesystemer, galakserne, stødte 
sammen som umådelige kosmiske trafikuheld. Endelig  ople-
vede vi, hvordan rumsonder holder øje med enorme udbrud på 
Solen, der bl.a. kan være til fare for satellitter i rummet. 
 

Efter alle de mange indtryk ville det være godt at slappe af og 
hygge sig sammen. Kai havde reserveret bord på Jensens Bøf-
hus lige over for Palads. Her fik vi stillet den værste sult.  
Flere i gruppen havde i Kvickly købt gavekort til 2 for kr. 
199,00, som kunne omsættes til en frokostbøf og valgfri des-
sert.  
Hos Alice og Povl-Erik sluttede dagen med en forfriskning. 
 

En dejlig dag med masser af oplevelser, som vi varmt kan  
anbefale.  
 

På gruppe 3’s vegne/ Povl-Erik 


