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Gruppe 3 inviterer til 
 

Gildemøde 
 
 

Onsdag den 12. oktober 2016  
 

Vi mødes kl.1830 på Græstedgård og fordeler os  
ved bordene i salen. 

 

 Mens vi sidder der, kan vi indtage et let 
måltid, som vi har betalt for ved indgangen. 

 

Det koster standard prisen, 50 kr., 
at deltage i aftenens møde. 

 

Drikkevarer kan købes til de sædvanligt billige priser. 
     

Landsgildeledelsen vil gerne have vore synspunkter 
på bl.a. ’Spejderideen for voksne’, så gildet har  

modtaget et samtalespil, som vi vil gennemføre denne 
aften. Vores mening vil så indgå i den samlede under-

søgelse. 
  

Tilmelding senest onsdag den 5. oktober til:  
 

Kai N. A.      Mobil 24 49 61 82  

Jens Erik S. Mobil 20 19 70 73 
 

På gensyn  
Gruppe 3 
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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 

 
Kilde: Wikimedia Danmark 
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Gildeweek-end - Zen Garden, Geomuseum Faxe og Næstved 
Den 3 og 4 september 2016 
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Fellowship-aften 
 

Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 19.00 i  
 

Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum.  
 

I år har vi aftalt med CARE Danmark, at der kommer repræsentanter fra deres  
organisation og fortæller om arbejdet bl.a. i Nepal. 
 

De hedder Signe Buchholz Andersen og Marie Vestergaard Bjerre.  
 

De har begge været i Nepal og rejst rundt med CARE. De kan både fortælle om 
CARE’s arbejde med landbrug og CARE’s arbejde med skolebørn i bjergene.  

Aftenen vil desuden byde på samvær med andre gildebrødre, Fellowship-
budskabet og servering af smørrebrød og kaffe. 
 

Prisen for aftenen er 60,- kr. og der kan som sædvanlig købes drikkevarer til 
billige priser. 
 

Tilmelding senest mandag d. 14. oktober 2016 til din lokale GIM eller gilde-
mester, hvor der ikke er en GIM. 

 

Med gildehilsen 
Arresø distrikts internationale medarbejdere mfl. 
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OBS. 

Kære gildebrødre 
Mange tak for den flotte æske chokolade 
jeg fik i forbindelse med min fødselsdag i 
sommer.  
 
Gildehilsen Ruth 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 2016 kl. 18:00 
Meget gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen        
Strandbakken 39        
3600 Frederikssund      
lene-j@email.dk      
Tlf. 5196 3099    

NB. kun 

Kære Gildebrødre      
Da vores gildeblad  
er lidt tyndt for  
tiden, må i meget  
gerne komme med  
nogle indlæg. Det kan være hvad som 
helst, alt bliver publiceret.   
Redaktionen 



Side 4 

Stafetten Hanne Danielsen 

Ved runde fødselsdage og jubilæer ser 
man som regel tilbage. 
 
Det vil jeg også gøre.  
Vi  synes sikkert alle, at det var godt, at Viggo tog initiativ 
til at få et gilde i Ølstykke. 
 
Vi er mange der kan se tilbage på mange gode oplevelser. 
Vi er ganske vist ikke så friske som dengang, men er glade 
for, at vi stadig er mange, der har hinanden og kan grine 
sammen. 
 
Mange ting har vi haft gang i. Jeg vil ikke nævne dem, 
som jeg kan huske. Det kunne jo være, at jeg ikke fik det 
hele med og måske ikke fik nævnt det, som du synes     
var særlig godt. 
 
Vi har også været vidt omkring…..ja selv i udlandet. 
 
Vores spejderidealer slår også igennem selv om mange af 
os ikke længere er i stand til aktivt at vise os som spejdere. 
 
Jeg vil ikke undvære min tid som gildebroder.  
Min ”gildefamilie” betyder meget for mig. 
 
Hanne.  

Helge Erichsen skriver stafetten i november 2016 
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Hilsen fra gildets fadderskabsbarn 


