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Lise Linderstrøm      8  februar         

Vibeke Raae    15  februar       

Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2014 

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 

OBS. 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

Tak for en festlig Nytårsgildehal med god gildemestertale 
og Inges tænksomme 5 min. Sct.Georg, og ikke mindst 
tak til gruppe 1 for et fint arrangement med fint dækkede 
borde og en lækker Menu ,  sange og en sjov historie. 
Og så var der kun 3 afbud ! det var da et fint fremmøde. 
 

Poul og Vibeke  
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Sct. Georgsgilde-løb 
 

Lørdag d. 18 januar samledes omkring 200 spejdere og FDF’ere til et løb - afholdt af 

Sct. Georgsgilderne -  i Stenløse by, og selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side, 

så var humøret højt. Temaet var ”Star Wars”, og da stilen var lagt med introhistorie fra 

Darth Vaders tvilling, drog 28 patruljer ud i byen. Disse patruljer var dannet på tværs af 

aldre, korps og grupper. På løbet stod den på madlavning, morsekoder, orientering og 

ikke mindst samarbejde. 

Vi snakkede med Kristian fra DDS-gruppen Erik Ejegod og Marius fra Ebbe Skjalmsøn 

(DDS), som udtalte, at konceptet med at inddele spejderne på tværs af grupper var godt, 

fordi man så lærte nogle nye personer at kende. De fortalte desuden, at de syntes at 

løbet var sjovt, og godt planlagt af Sct. Georgsgilderne. 

Til sidst da alle patruljerne havde været igennem alle 7 poster, var der fælles afslutning 

på Spejdergården Maglevad. Her blev der udråbt tre vindere fra aldersgruppen 6-12 år 

og tre fra aldersgruppen 12-16 år. 

Alt i alt havde alle en dejlig og aktiv dag i stjernekrigens tegn. 
 

Skrevet af Frederik ”Tavi” Thurøe, Kong Svend  

Billeder af Bjarke Waltenburg, Kong Svend 



Side 4 
Lene Mejer Jørgensen skriver stafetten  marts 2014 

      Stafetten                               Nils Jacobsen       

Fem storme som ændrede verdenshistorien 
  
1. I 480 f.kr. førte kejseren af det mægtige persiske imperium,Xerxes, store 
styrker mod Grækenland for at erobre de besværlige grækere. Men mere 
end en trediedel af hans flåde blev smadret mod Grækenlands stenede  
østlige kyster af en voldsom sommerstorm. Hans svækkede flåde led  
herefter nederlag til Grækerne i et af historiens vigtigste søslag, Salamis, 
Demokratiet blev redet, og engræsk guldalder gryede.  
  
2. Det mongolske imperium strakte sig fra Stillehavet til Sortehavet. 
I 1274 og 1281 ville imperiets hersker, Kublai Khan, invadere Japan ved 
hjælp af et stort antal skibe med utallige soldater, som havde de nyeste  
våben. Men en tyfon ramte flåden, så skibene sank. Præster navngav  
tyfonen "kamikaze", som betyder "guddommelig vind". Japans uafhængihed 
var sikret, det samme var landets betydelige følelse af uforgængelighed. 
  
3. I juli 1788 blev den franske høst ødelagt af et tredages haglvejr. Haglene 
var på størrelse med en knytnæve, og det tog flere dage, før de smeltede. 
Herefter kom en dårlig høst efterfulgt af, at brødpriserne, som i forvejen var 
høje, steg yderligere. Folkets vrede var rettet mod kong Louis XVI, og et år 
senere begyndte revolutionen for alvor. 
  
4. Storebritannien er blevet reddet fra invation af vejret så mange gange, 
atbriterne plejer at insistere på, at "Guder englænder". 
I 1744 var den geniale franske general, de Saxe, klar til at krydse Den En-
gelske Kanal. Bonnie Prince Charlie var klar til at bllive sat ind som fransk 
marionetkoge, men i februar sank alle de franske flådefartøjer og transport-
skibe på grund af en voldsom storm. Frankrig opgav planerne om erobring, 
og Storebritanniens opstigning til global dominans fortsatte uafbrudt. 
  
5. I oktober 1941 indledte Hitler et angreb på Moskva. En erobring af Stalins 
hovedstad kunne have betydet, at Tyskland havde vundet krigen. Et frygte-
ligvejr gjorde dog, at  tyskerne sank ned i ufremkommeligt mudder, og  
derefter kom rædselsvækkende, rekordlave temparaturer og snestorme.  
Millioner blev dræbt og såret, mens tyskerne kæmpede for at  komme tæt på 
Kreml. 
Sovjetunionen blev reddet og Hitlers bedste chance for at vinde Anden  
Verdenskrig blev knust. 
 

Med Gilde hilsen Nils 
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GRUPPE 4 SIGER. 
Noget om ordsprog og skikke 

 
”Stikke blår i øjnene” 
At stikke blår i øjnene på nogen, er når man prøver at narre en 
eller flere personer. 
Og hvad er så blår? Blår er rester af forarbejdning af hamp og hør 
som blikkenslageren bruger til tætning af rørsamlinger. Vi spejde-
re kender det som et led i båltændingen når man startede med 
ildbor. Selvfølgelig er det ikke DET blår man stikker i øjnene på 
folk. 
Det gamle udtryk en blåne, der betyder en tågeplet, hedder i fler-
tal blåner. Det er formentligt det der er blevet til blår. Når man er 
klar over dette, giver udtrykket straks mening, for hvis man får en 
tågeplet i øjnene, kan man jo ikke se klart. 
 
”Over stok og sten” 
Håndværkerudtryk, der betyder at male en bindingsværksmur 
over stok (træværk) og sten, så alt får samme farve. Synd, men 
logisk udtryk ikk`. 
En anden forklaring er at der ikke er tale om byggematerialer, 
men om træstammer, trærødder, sten og klipper i uvejsomt ter-
ræn. Udtrykket menes at være lånt fra tysk ” uber Stock und 
Stein” med samme betydning. Stokkene kan være den type der 
indgår i skel gærder, der er dog stadig tale om en bevægelse ind 
over en forhindring. 
 
”Fanden løs i Laksegade” 
I september 1826 blev der flere gange affyret skyts såsom kartof-
ler, tørv og pindebrænde mod Laksegades beboere og deres hu-
se i København. Politiet kunne ikke finde gerningsmændene eller 
de steder, der blev affyret fra. Dette styrkede virkelig folks tro på, 
at det, der foregik var fandens værk. Fanden var løs i Laksegade. 
 
”Falde i staver” 
Når bødkervarerne, der var af træ (tønder, kar m.m) stod ubenyt-
tede hen uden fugt og tomme, tørrede de ud og faldt i staver, som 
os når vi har svært ved at koncentrere os om de /den ting vi er i 
gang med.  
  



Side 6 

 
                  Januar 2014 
Gildebrødre er ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting 
12-03-2014 
 
Med henvisning til § 7 i vedtægterne gøres opmærksom på, at be-
retninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig 
fremsendes til kansleren senest 30 dage før gildetinget. Samme 
frist gælder for forslag, der ønskes behandlet under pkt.3. Det vil 
sige senest mandag den 10. februar. 
 
Det drejer sig om følgende: 

Gildemesterens beretning. (Peter) 
Forslag til behandling under pkt. 3 (Gildebrødre) 
Regnskab 2013 samt forslag til budget 2014. (Kai) 
Beretning fra grupper og udvalg: 

Gruppe 1 (Inge) 
Gruppe 2 (Hanne) 
Gruppe 3 (Birthe C.) 
Gruppe 4 (Henning) 
Gruppe 5 (Poul) 
Gruppe 6 (Jens Erik) 
DGR (Christian) 
Frimærkebanken (Lise) 
BUS (Annie) 
Gildeløbet 2013 (Udvalg) 
Knuden (Redaktionen) 
PR (Inge) 
Gilde-Scrapbog (Poul Erik J.) 
SØS (Udvalg) 
Dansk Flygtningehjælp (Udvalg) 
Friluftsråd (Poul) 
Kirkebladsudvalg (Udvalg) 
Gildefonden (Fondsbestyrelsen) 
Skovtur (Gildeledelsen) 

 
                 Med gildehilsen 
   Gildeledelsen 
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Indkaldelse til  
      Gildeting 

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til Gildeting. 
 
Onsdag den 12.  marts 2014 kl. 19:30 

 
På Græstedgård, og med følgende dagsorden: 
 

Valg af dirigent og referent. 
Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse. 
Behandling af indkomne forslag. 
Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til 

godkendelse og forslag til budget for det kommende år, 
herunder fastsættelse af kontingent. 

Beretning fra grupper, udvalg og enkelt funktioner. 
Valg af gildeledelse og 2 suppleanter. 
Valg af herolder. 
Valg af repræsentant til distriktet. 
Valg af gildebrødre til udvalg og enkelt funktioner. 
Valg af revisor og suppleant. 
Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra Øl-

stykke Sct. Georgsgildefond. 
Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen. 
Valg af revisor og suppleant til fonden. 
Eventuelt 

 
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behand-
let under pkt. 3 skal skriftligt fremsendes til gildemesteren senest 
30 dage før gildetinget. 
Hvis der skulle være gildebrødre, som er forhindret i at komme til 
gildetinget, skal det meddeles til Gildekansleren senest den 8. 
marts. 
 
   Med gildehilsen 
   Gildeledelsen 
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Velkommen gildemøde onsdag 12 feb. 2014 
På Græstedgård kl. 19.00 

 
Hvor  Yvonne Skovgård-Holm  fra Blå kors  

kommer og fortæller om  
organisationens forskellige opgaver 
Se evt. på   http://www.blaakors.dk 

 
Bagefter vil vi serveret et let måltid  

(som var meget brugt i vores ungdom) 
 

Pris 50 kr. + drikkevarer 
 

Tilmelding senest 3.februar 
til Lis 2653 0169 eller 
B.l.larsen@cdnet.dk 

 


