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Gruppe 2. inviterer til 

Gildemøde 
Onsdag den 14. oktober kl. 18.30 

Vi er så heldige, at vi har fået Peter Arnfelt til at  

komme og fortælle om sine oplever med skoleskibet  

Georg Stage. 
 

Vi starter mødet med at få lidt at spise og efter  

foredraget slutter vi af med kaffe og lidt sødt. 
 

Pris som vanlig 50,00 kr. + drikkevarer 
 

Tilmelding til Arny eller Anna senest 6. oktober 2015 
 

Anna tlf. 4717 8252 mob. 2482 3653 
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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

  Mogens Andersen                       25. Oktober 

  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 

  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

Normaltal for oktober 
 

 Middeltemperatur: 9,1 °C 

 Nedbør: 76 mm 

 Soltimer: 87 
 

Vejrrekorder for oktober måned 
 

 1905 – Den koldeste oktober med en middeltemperatur på  

5,2 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 14,6 og -8,9 °C 
 

 1922 – Den tørreste med kun 12 mm. nedbør 
 

 1967 – Den vådeste med hele 177 mm. nedbør 
 

 1976 – Den solfattigste med kun 26 soltimer 
 

 2005 – Den solrigeste med hele 162 soltimer 
 

 2006 – Den varmeste oktober med en middeltemperatur på  

12,2 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 20,5 og  

-0,9 °C.  
 

 2011 – Tidligere varmerekord slået.  

Ny varmerekord 1. okt. 2011 26,9 °C 
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Fellowship-aften  
afholdes torsdag d. 22.oktober 2015  kl. 19.00 i  

Kulturhuset, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.  

(det gamle Stenløse rådhus) 
 

Det internationale islæt bliver et spændende foredrag med en dansk 

organisation ved navn Mtoto Tanzania, der har til formål at gøre en 

forskel for fattige børn i Tanzania. 

 

Mtoto blev stiftet i 2011 af Laura Olsen fra Jægerspris og  

Kathrine Gaardsted Nielsen fra Skibby. 
 

Mtoto Tanzania har to projekter: 

 Genesis Orphanage og Mtoto Tanzania Orphanage 

og du kan læse mere om projekterne på  

organisationens hjemmeside: mtoto tanzania 
 

Prisen for aftenen er på 60,- 
  

og der kan købes drikkevarer til alm. billige priser. 
 

Tilmelding senest mandag d. 12. oktober til  

GM Peter Hovgaard-Jensen, tlf. 4717 5135 eller 

mail: lp.hovgaard@mail.dk 
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NYHEDER FRA  
 

Landsgildetinget 2015 i Køge  

den 18. – 20. september 2015 
 

Stort tillykke med 3 pladsen til frimærkeudvalget 
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Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 18 oktober 2015 kl. 18:00 

Meget gerne 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 

Gildeløb 2016 er Lørdag d. 16. januar 2016  

fra 10:00 til 15:00  

 

Kontaktperson er Jens Erik Stubkjær. 

Tak for gaverne til min 60 års  

fødselsdag, og fordi I var med til  

at gøre dagen mindeværdig  

 

Mgh Lene 
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Stafetten Anna  Rasmussen 

Sprællemanden 
 

Han hænger der på væggen med et evigt venligt smil  

hvert år, når vi når hen mod juletid.  

Og selvom han er gammel, er han ikke helt senil.  

Et træk, og han bli'r kåd som gedekid.  
 

Da ler den lille dreng så forventningsfuld og spændt.  

En funke fløj fra juleglædens brand.  

Man ser den i hans øjne, og det er også hændt,  

han ønsked' , alle var som denne mand.  
 

Ak, kun et lille lønligt håb, en barnefantasi,  

der siden flyder bort som smeltevand.  

Men indtil da er drengen med al sin energi  

Jens Erik Stubkjær skriver stafetten i november 2015 
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Til  Sct. Georgs Gildet Ølstykke 
 

Tak for sponsorstøtte til sommerlejren Fra Istid  
til spejder 

 

Vi har været 425 spejdere på sommerlejr på spejdercenter 
Toggerbo i Mols Bjerge. Vi har haft nogle gode dage og mange 
af spejderene har lært andre at kende og været på aktiviteter 
sammen.  
 

Med denne beskrivelse siger Ege Division mange tak for  
jeres støtte til lejrens aktiviteter. 
 

Der har været en del spejdere på forskellige ture rundt i Mols Bjerge. 
Spejderne startede med at gå fra lejren til Molslaboratoriet eller til  
Naturcenter Syddjurs.  
På Molslaboratoriet mødte de en naturvejleder, som tog dem på  
krybdyrtur. Her var der mulighed for at se hugorm, stålorme og de  
helt specifikke planter i området.  
Enkelte spejdere har været på naturtur en tidlig morgen for at opleve 
dyrelivet i morgendisen. 
 

På mountainbiketuren fra Naturcenter Syddjurs cyklede spejderne  
sammen med en guide. Turen tog ca. 2 timer med fuld fart på cykler. 
Turen blev på ca. 12 km. Turen gik bl.a forbi Trehøje, Agri Baunehøj, 
som er Danmarks midtpunkt og nogle ishuller. 
Undervejs fik alle spejderne uanset turen et godt indtryk og god viden 
omkring Mols Bjerge naturen, geologien, kulturhistorien, lokale sagn og 
historier om Molboerne.  
Turen har skabt en god forståelse for brug af naturen i spejderarbejdet 
og naturens muligheder for udvikling og oplevelser. 
 


