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Gildemøde 10 oktober 2018 
 

Gruppe 4 Inviterer hermed til et spændende Gildemøde på Græ-
stedgård  10 oktober kl. 19.00 
Vi vil starte med at servere et let aftensmåltid  
Kl. 20 vil vi få besøg af skuespiller Niels hinrichsen  

Prisen er de sædvanlige 50 kr og drikkevare til de sædvanlige 
priser 
 

Tilmeldning senest 3 oktober til 
 

Jens Erik 20 19 70 73  jestub@pc.dk           Eller                  
Lis              26 53 01 69  b.l.larsen@cdnet.dk 

Jeg er Opvokset i Åbenrå og fortæller sønder-
jydske historier. Jeg Kom som 17 årig ind på det 
Kgl teater med Poul Reumert som lærer. 
Jeg fortæller om tiden på det Kgl teater i  
60 erne og Har gennem et langt liv samlet en  
buket af monologer, digte, vitser, eventyr, Storm 
P historier, anekdoter osv. Jeg  har guitar med og 
synger skillingsviser så jeg  Tror ikke i kommer 
til at kede jer. 

Til venstre står Nils som Løjtnant Adam Lercke, som er forelsket  
i Oberstens datter , Lone Hertz. 
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Redaktionen ønsker tillykke  

  Mogens Andersen                       25. Oktober 
  Jens Erik Stubkjær                           26. Oktober 
  Povl-Erik Høxbroe             29. Oktober 

Årsplan 2018 - 2019 
 

2018 
  

25-26/08 Gildeweekend  Udvalg  
12/09 Gildemøde    Gruppe 3  
10/10 Gildemøde    Gruppe 4   
24/10       Fellowshipday  DIS+GIMmerne  
14/11       Gildehal     Gruppe 5  
08/12       Julegildemøde   Gruppe 1  
  

2019 
  

12/01     Nytårsgildehal  Gruppe 2  
13/02     Gildemøde    Gruppe 3  
13/03     Gildeting     Gruppe 4  
10/04     Sct. Georgs gildehal Gruppe 5  
02/05     Distriktsgildeting  Hillerød  
08/05     Gildemøde    Gruppe 1  
12/06     Gildemøde    Gruppe 2  
17/06     Friluftsgildehal   DIS  
25/08     Gildeskovtur   Gildeledelsen  
 
Poul Erik Jørgensen GK  
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Udvalget skal have stor tak for en rigtig god Gildeweekend.  
Selv regnvejret havde de styr på. 
 

På sporvejsmuseet er der sket en masse siden vores besøg for 15 år siden. 
For nu kan man køre på knap 2 km. skinner ud i det blå med de mange   
restaurerede sporvogne. Der er kommet et stort antal busser til på museet. 
 

Ishøj vandrehjem viste sig at være et hit. Rimelige værelser, god mad og flink 
betjening. Der blev hygget, snakket og sunget. 
   

På Bredekærgaard  så vi udstillingen ”Fyrsten fra Ishøj ”. En rigmand 
 

I efteråret 2007 foretog Kroppedal Museum en arkæologisk udgravning i  
udkanten af Torslunde Landsby i Ishøj Kommune. Det, der ved udgravnin-
gens start var en fodboldbane skulle snart vise sig at dække over en rig  
fyrstegrav fra romersk jernalder. Graven kan dateres til omkring år 250 e.Kr.  
I de efterfølgende godt 150 år blev mænd, kvinder og børn gravlagt rundt om 
fyrste - graven, som derved blev centrum for en hel gravplads. De døde blev 
begravet med gravgaver i form af lerkar, perlekæder og dragtnåle. 
 

A & PE 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 oktober 2018 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 
5196 3099       4717 7032 

OBS

Information fra gr. 3. 
 
Da vi inviterede til gildemøde i september indkøbte  
vi 4 sæt salt og peber samt 1 kg sukker.  
 

Det der ikke blev brugt, blev anbragt i vores rum på  
Græstedgård.  
 

Det er til fri afbenyttelse. 

Kære Gildebrødre 

Glæder os til at sætte indlæg i Knuden for november 2018 
 
Stafetten er vores faste indlæg hvilket også gælder for bagsiden. 
 
Glæd andre med indlæg kommentarer, oplevelser, events m.m.  

Med gildehilsen 
Lene og Povl-Erik  
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Stafetten Ingelise Petersen 

 
 
Så blev det min tur til at skrive Stafetten, og hvad skal man så 
finde på. Jeg har valgt at skrive om det der fylder hos mig lige 
nu. 
 
Vi har efter 11 ½ år måttet sige farvel til vores dejlige hund, 
der hver dag har bragt os glæde og været der for os I lyst og 
nød.  
 
En hund eller kat indtager en plads I ens familie, og det kan 
nok være svært at forstå for de som ikke selv har prøvet det. 
Men det er som at miste en ven.                              
 
I den forbindelse kom jeg til at tænke på disse citater fra Peter 
Plys, som gælder for både dyr og mennesker. 
 
 
 
• Hvordan er det man staver til kærlighed?” spurgte     

Grisling. “Man staver det ikke, man føler det.” Svarede 
Peter Plys. 

• Hvis der nogensinde kommer en dag, hvor vi ikke er 
sammen længere, så skynd dig at gemme mig i dit hjerte. 
Jeg vil blive der for evigt. 

• Gode venner kan lave alting sammen, men kun de    
bedste bedste venner kan lave ingenting sammen. 

Vibeke Raae skriver stafetten i november 2018 
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Ølstykke Sogn 

Til Skt. Georgs Gildet i Ølstykke  
  
        Ølstykke august 2018  
  
  
Vedr. Kirkebladet  
  
Kære Gilde  
 
Ølstykke menighedsråd har ved menighedsrådsmødet i maj 2018  
besluttet, at vi ikke vil udgive flere kirkeblade. Det betyder, at I  
desværre har delt kirkebladet ud for sidste gang i marts/april måned  
her i 2018.  
 
Vi vil hermed sige tak for samarbejdet med jer og jeres indsats med  
uddelingen af kirkebladet for os i de forgangne år.  
  
Med venlig hilsen  
Lotte Nielsen  
Redaktør af kirkebladet  
Webmaster  
2347 3871  

Ølstykke Sogn  
Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke  

Telefon: 4717 8163, mail: 7409@sogn.dk  
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Tale ved Erik Harefod’s 50 års jubilæum 

Tilbage i 1907 blev ideen til spejderlivet afprøvet 
pa  øen Brownsea Island af Robert Baden-Powell 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denne lejr skabte en bevægelse, der pa  utrolig kort tid  
forma ede at, sprede sig hele verden rundt og samtidigt har  
været i stand til at, udvikle sig sa  det hele tiden har tilpasset  
livet for børn og unge i de 12 gange spejderbevægelsen har  
gemmen levet et ti a r. 
 

Spejder livet var i tresserne ogsa  i vores lokalomra de med. 
I 1968 kom spejderlivet for alvor til Ølstykke.                              
Takket være en gruppe spejdere, med bl.a. Anna, Viggo, Lis og 
Benny blev Erik Harefod Gruppe (EH) skabt, og de der satte 
spejderlivet i gang i Ølstykke, ma  for altid have en stor plads i 
gruppens ”dna”. 
EH var fra starten en drenge gruppe og pigernes gruppe blev 
startet a ret efter og hed Værebro Gruppe.  
  

Navnet Erik Harefod stammer fra kong Erik Emune (1134-
1137) som var søn af Erik Ejegod.  Efter at Erik Emune havde 
dræbt Magnus den Stærke og Harald Kesja, flygtede han til  
Ska ne, hvor han kaldte sig, Erik Harefod. 
 

Mange børn, unge og voksne har siden opstarten haft utrolige  
mange oplevelser i Erik Harefod gruppe, oplevelser som har sat 
sine spor i deres videre liv. 
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Jeg selv har været et lille ”tandhjul” i EH levetid, en tid som for altid 
efterlader et varigt minde. 
Den glæde ved at, genopleve barndommens spejderliv blev forstær-
ket i Erik Harefod og spejderglæder er der forsat og brænder aldrig 
ud. 
 

I 1968 foregik spejderlivet dels i private hjem og pa  Græstedga rd. 
Siden kom der barakker, som blev gruppens ”hjemsted”. 
Ølstykke kommune besluttede at spejderlivet i Ølstykke skulle have 
et løft, og i 1982 kunne EH indvie den hytte som er pa  spejderengen 
i dag. 
 

Som sa  mange fritidsaktiviteter er der perioder, hvor der er opgang 
eller nedgang. Pga. af en afmatning i tilgangen af nye spejdere, blev 
de to grupper, efter mange møder hvor ogsa  mange følelser var i 
spil, blev de to grupper enige om en sammenlægning der skete i 
2002, sa  EH i dag er en gruppe for ba de piger og drenge. 
 

De to grupper Erik Harefod & Værebro kunne i 1986 indvie spej-
derhytten i Hove, og det var Benny der stillede op som var den  
drivende kraft, med den til tider vanskelig bygge opgave. 
Sammen med andre gæve spejdere og hjælpere blev der brugt 
mange tusinde timer pa  det der i dag er et aktiv for gruppen. 
  

Som afslutning pa  denne hilsen vil jeg bede jer alle om at, rejse sig 
og give Erik Harefod et stort Tikker - Likker som et tillykke med EH 
50 a rs jubilæum. 
 
                                                                                                                
Med spejderhilsen: 
 

Ulve Per 


