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Er det atter tid til at tænke på jul  
og i den anledning vil gruppe 5  
gerne invitere jer alle til et  
hyggeligt julemøde på  

Vi vil servere en lækker  

Kaffe/te med hjemmebagte  

Da vi også skal danse om 

Bedes alle medbringe en     til max 30 kr.  
(skal være en juleting)   

Prisen for denne hyggelige aften vil være 125 kr.  
Drikkevarer til de sædvanlige gildepriser. 
 

Mange julegildehilsner gruppe 5  
Tilmelding senest 1. dec. Til 
 

 Lis 26 53 01 69 b.l.larsen@cdnet.dk 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

39. Årgang 
 

Nr. 395  

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 

DEN 
   2016 
 

    KNU 
December 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dk-kogebogen.dk/billeder-opskrifter/billeder/183/4_300.jpg&imgrefurl=http://www.dk-kogebogen.dk/opskrift2/visopskrift.php?id%3D183&h=200&w=300&sz=25&tbnid=V5fKFQW35qd_kM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3Dfl%25C
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.bestrong.dk/wp-content/uploads/risalamande.jpg&imgrefurl=http://www.bestrong.dk/bestrong-julemiddag/risalamande/&h=463&w=617&sz=97&tbnid=iQWkdKL_YdbvWM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/search%3Fq%3Drisalamande%26tbm%3Disc
javascript:void(0)
mailto:b.l.larsen@cdnet.dk


Side 2 

Stafetten                         Inge Hallum 

Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din ! 
 

Dagen i går slap dig ud af hænderne; 

den kan ikke få andet indhold, end det, du al-

lerede har givet den. 
 

Dagen i morgen har du ikke noget løfte på. 

- du ved ikke, om du kan regne med at råde 

over den. 
 

Men dagen i dag har du— 

det er det eneste, du kan være sikker på. 

den kan du fylde med, hvad du vil. Benyt dig 

af det ! 
 

I  dag kan du glæde et menneske. I dag kan du 

hjælpe en anden. 
 

I dag kan du leve således, at nogen takker Gud 

for, at du er til. 
 

DAGEN I DAG ER EN BETYDNINGS-

FULD DAG - DEN ER DIN. 
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Lørdag den 7.januar 2017 kl. 18.00.  

På Græstedgård 

Vandrehal kl. 17.30 
 

Efter gildehallen  

Serveres en festlig nytårsmenu 

Prisen er 125kr. ekskl. drikkevarer  

 Så find festtøjet frem og kom og vær med til 

at vi får en festlig og hyggelig aften. 

Vin, øl og vand kan købes. 

 

Tilmelding senest 30.december  2016 til  

Henning og Lisbeth mobil 2986 1840  

eller Annie mobil 2551 8949 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 december 2016 kl. 18:00 

Meget gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen      Povl-Erik Høxbroe 

Strandbakken 39      Engvej 28 

3600 Frederikssund       3650 Ølstykke 

lene-j@email.dk      ape@hoxbroe.com 

OBS

Redaktionen ønsker alle gildebrødre i  

Ølstykkegildet og Arresø Distrikt en  

glædelig jul og et rigtigt godt nytår. 
 

 HUSK HUSK HUSK 
HUSK HUSK HUSK 
HUSK  HUSK HUSK  
 
Fremover kan jeg kun 
kontaktes på  
mobil nr. 24 82 36 53.  
 
Med gildehilsen Anna Rasmussen  



Side 4 

Fellowship Dags budskabet den 25. oktober 2016 
 

Ved en rundspørge blandt de norske spejdere er man kommet frem til en del ord, 

som viser de værdier fra spejderlivet, som vore spejdere betragter som de vigtigste, 

selvstændig, inkluderende, venlig, friluftsliv, Gud, fælles-

skab, åben, medmenneske, miljø, engageret, pålidelig, an-

svarlig, samarbejdsvillig, ansvarsfuld, natur, ven, sjovt, fred, 

respekt, venskab, hjælpsom, tro, kristendom, tager ansvar, 

Når de oversættes, fortæller de, at venskab, fællesskab, samarbejde og respekt 

er de vigtigste aspekter af spejderlivet – i tillæg til natur og udendørs aktiviteter. 
 

Disse ord: venskab, fællesskab, samarbejde og respekt er nøjagtig de ord, vi 

ville bruge, når vi beskriver, hvad vi forbinder med gildebevægelsen og de  

værdier, den er baseret på. 

Når vi mødes hvert år for at fejre Fellowship Dag, er det for at minde hinanden 

om, hvor vigtige disse værdier er for os. 
 

Det er nemt at forstå hvorfor det, der er vigtigt for spejderne, også er vigtigt for os. 

De fleste af os har en spejderbaggrund, hvor vi oplevede værdien af samarbejde  

og fællesskab. 

Som spejdere fik vi opgaver og udfordringer, der førte til vores egen udvikling 

både som individer og som gode teammedlemmer. Hvad der er lige så vigtigt er,  

at fællesskabet betød, at vi kunne bidrage til en lignende udvikling for vores  

medspejdere. 
 

Disse spejderoplevelser gjorde, at vi blev medlemmer af gildebevægelsen.  

Vi må dog ikke glemme, at bevægelsen er åben for personer, der ikke har været 

spejdere – samt at disse personer bidrager yderst positivt til vores fællesskab. 
 

Det er vigtigt at gøre sig klart, at forholdet mellem spejderverdenen og gildeverde-

nen ikke er en énvejs proces men et tovejs samarbejde, som illustreres af det  

slogan, som er valgt af den norske Gildebevægelse: Sammen støtter vi spejder-

ne. Mange gildebrødre er hjælpere ved spejderlejre og andre aktiviteter, både på 

nationalt og lokalt plan.  
 

Nogle gilder har deres egne aktiviteter, hvortil de inviterer lokale spejdergrupper – 

dette fører til begejstring og godt fællesskab. Gilderne i Norge har igennem de 

seneste år gjort en betydningsfuld indsats for at øge samarbejdet med spejderne 

både på korpsniveau og lokalt. Dette har resulteret i tæt kontakt med spejderne, 
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Dette samarbejde er en vigtig del af vore bestræbelser for at få nye, yngre  

medlemmer – det er nødvendigt for at sikre, at vores gildebevægelse vil fortsætte 

fremover. For at det skal lykkes, må vi modtage vore nye medlemmer med respekt 

og forståelse. De kommer til os med nye tanker og nye idéer, og vi må være åbne 

for disse, og vise en imødekommende holdning. Hvis vi klarer dette, kan vi glæde 

os til fremtidige Fellowship Dage med nye venner, hvor vi sammen opbygger nye 

og vedvarende venskaber. 
 

Endelig skal vi huske, at vores Fellowship Dag bliver fejret over hele verden som 

oprettelsesdagen for ISGF, International Scout and Guide Fellowship, der illustre-

rer det vigtige og internationale aspekt af gildebevægelsen. Samarbejde og fælles-

skab på tværs af internationale grænser giver os nye venner og værdifulde nye 

idéer fra andre verdensdele. Når vi møder nye venner fra andre lande, bliver vi 

hurtigt klar over, at ved at have en fælles række grundlæggende værdier skabes der 

en positiv følelse af fællesskab og venskab. 
 

Derfor vil vi bruge denne lejlighed til at sende vores bedste ønsker til vores egne 

gildemedlemmer og til gildemedlemmer i de andre lande i den Nordisk-Baltiske 

underregion – samt til resten af verden. 

 

På vegne af 

St. Georgs Gildene i Norge 

 

 Inger Merli   Knut Jorde   Ivan Chetwynd 

 Landsgildemester  International   Sekretær Sekretær 


