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Hanne Danielsen     8. maj 
Ingelise Petersen                   22. maj  

Vi takker mange gange for den fælles gave, som vi fik i  
anledning af vore 25 års jubilæer. 

Gaven er omsat til græsser foran vores drivhus, så nu venter vi blot 
på, at grokraften indfinder sig. 

Med gildehilsen 
Jytte N. Andersen 
Kai N. Andersen 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 2019 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      2326 6032 

OBS

 

 EU  
Persondataforordning 

 
Databeskyttelsesforordnigen (populært  
kaldet Persondataforordningen) er en  
EU-forordning, som har til formål at styrke og 
harmonisere beskyttelsen af personoplysninger  
i Den Europæiske Union (EU).  
 
Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data 
mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være 
ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning stiller en række 
krav til  
foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør 
brug af personoplysninger og persondata.  
 

Vær opmærksom på, at når du i et indlæg i 
Knuden omtaler en anden person med  
personfølsomme data, er det din pligt at sikre 
at personen har indvilget og godkendt oplys-
ningerne. 
 

Det være sig billede, navn, adresse, telefon-
numre, E-mail adresse m.m.  
på personen. 
 

Redaktionen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Forordning_(EU)
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Europ%C3%A6iske_Union
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Stafetten Annie Andersen 

"Livet er en sjov størrelse" 
 
Som ung skulle jeg ikke ses og høres. 
Som gammel er det ligeså. 
I dag gøres der alt for de unge 
medens de gamle de ser på. 
Så noget bør ændres så alle 
kan føle sig ligeværdig. 
Vi kunne starte ved de daglige indkøb 
hvor der kun lefles for børnefamilier. 
Eller med rejser, hvor børnefamilierne fylder og larmer Uden hensyn til andre, 
der også holder ferie samme sted. 
Det hele er blevet for slapt, børn bliver ikke opdraget og det føles også som om 
forældrene heller ikke er blevet det. 
I Løgstør afskaffede de Janteloven 
men den lever i bedste stil. 
Som tilflytter til en ny egn 
skal du nok få at føle, at du er anderledes. 
I bedste stil har jeg gjort min pligt her i livet. 
Fået børn, haft job og klaret mig selv. 
Så nu spørger jeg bare 
hvad har det hele været værd. 
Nu sidder du her bare og er til besvær. 
Regeringen snakker kun om ældrebyrden ja tak. Det er dejlig snak. 
Nej må jeg bede om lov til at have en mening og lov til at blive hørt. 
Må jeg få at vide, jeg er noget værd 
og ikke kun til besvær. 
 
Annie 

Lisbeth Christensen skriver stafetten i juni 2019 
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– spejderidéen for voksne –  
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– spejderidéen for voksne –  
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Til gildebrødre i Ølstykke gildet 
 
Jeg vil gerne sige 1000 tak for den flotte Hytholm keramik 
fugl, jeg modtog  på gildehallen ved min lidt for tidlige  
afgang som gildekansler. 
 
Fuglen har indtaget en god plads i vores stue, hvor jeg kan 
holde øje med når den bliver flyvefærdig.  
En stor tak til Jens Erik for de flotte ord. 
 
Jeg er jo selv i gang med at lære at stå på egne ben igen, så 
nu ser vi hvem der først bliver flyvefærdig. 
 
Med gildehilsen 
Poul Erik 
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Sct. Georgs budskab 2019 
 
Mange af os blev spejdere som børn uden at vide særlig meget om, hvad spejderlivet 
havde at byde på. Vi blev spejdere, fordi vores venner var spejdere, og vi gerne ville 
være sammen med vores venner. For os, der nu er voksne, var det måske en af de få 
ting, børn og unge dengang havde adgang til. Men vi havde ikke været spejdere i ret 
lang tid, før vi begyndte at forstå, hvad spejderlivet kunne tilbyde. Som spejdere kunne 
vi udvikle os som selvstændige individer, vi var i stand til at klare opgaver – nogle op-
gaver kunne vi løse og andre ikke. Vi lærte at sætte pris på naturen og bruge den, og lidt 
efter lidt tilegnede vi os spejderbevægelsens værdier. Det skete under vejledning fra en 
ældre spejder.  
  
En af de ting, vi har med os fra vores liv som spejder, er parolen: Én gang spejder – altid 
spejder. Men hvad betyder de ord? Det er den livsstil, vi har valgt. Vi har valgt at have 
spejderlov og -løfte med os i den måde, vi lever livet på, og i vores aktiviteter.  
  
Da den tid, hvor vi som unge spejdere lærte fra vores ældre spejderkammerater, var slut, 
kom den spejdertid, hvor det var vores tur som den ældre spejder – til at lære de unge, 
hvad det vil sige at være spejder. Efterfølgende har flere af os siddet i ledelser og besty-
relser i spejdergrupper og -organisationer, hvor vi så har arbejdet for at skabe et forum 
for de unge spejdere.  
  
I vores arbejde i gilderne har vi muligheden for at videreføre vores eget spejderliv sam-
men med venner, vi har mødt på vores vej gennem spejderarbejdet. I gilderne skaber vi 
et fællesskab, der forener vores eget spejderliv med arbejdet med at hjælpe lokale spej-
dergrupper. Mange af os tager del i den hjælp, som gilderne yder verden over. Det gør 
vi ved at skaffe penge og/eller direkte at beskæftige os med projekter, hvor de måtte 
være.  
  
Venskaberne knytter vi, når vi mødes i vores gilder – lokalt og nationalt. Mange af os 
får venner og kontakter ved gildetræf og -stævner verden over.  
Uanset hvor vi mødes, harmonerer vores tanker og handlinger. Vi tænker altid på, hvor-
dan vi kan gøre spejderarbejdet bedre i vores eget spejderfællesskab eller for en flok 
spejdere et eller andet sted i verden, hvor der er brug for hjælp. Med disse tanker og 
handlinger gør vi altid vores bedste for at gøre verden omkring os bedre. Det er en af 
grundidéerne i spejderbevægelsen. En spejder er altid beredt. Og det ønsker vi også at 
være.  
  
Thorvaldur Sigmarsson NP Iceland  
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Skiftedag i Gildeledelsen 
den 10. april 2019  

Annie Andersen GK       Jens Erik Stubkjær GM       Lis Larsen GS 
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Arresø Distrikt - Sct. Georgs Gilderne 

Indkaldelse til distriktsgildeting 
Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 19.30 i 

Dragehytten 
Frydenborgvej 25 

Dagsorden. 
 
  1. Valg af dirigent og protokolfører / referent 
  2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

a. Distriktets internationale sekretær aflægger beretning 
B. Distriktets uddannelses sekretær aflægger beretning 

  3. Distriktsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab. 
  4. Behandling af indkomne forslag. 
    Der er ikke modtaget nogen forslag. 
  5. Distriktsgildeskatmesteren forelægger forslag til budget for det 

kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
  6. Valg af distriktsgildeledelse 

a.  Distriktsgildemester, Henning Rasmussen villig til genvalg 
b. Distriktsgildekansler, Peter Hovgaard-Jensen modtager ikke valg 
c. Distriktsgildeskatmester, Niels Christensen, villig til genvalg 

  7. Valg af international sekretær, Martha Nielsen 
  8. Valg af uddannelses sekretær, Bente Christensen 
  9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant 
10. Eventuelt 
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GILDEMØDE DEN 8 MAJ KL 18,30.  
 
Vi  får besøg af MAF, som vil fortælle om deres arbejde 
med hjælp til nødstedte ude i verden   
med fly og nedkastning.  
 
Vi starter med et let måltid kl. 18,30 til 19,30  
 
Der efter vil Lars Fuglsang tag over .  
 
Det koster den sædvanlig lave pris af 50 kr.  
 
Vin øl og vand på tilbud.  
 
 
Tilmelding til Tove på E-mail    47170716@dlgmail.dk 
  
Eller 2231 0751 senest 3 maj. 


