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Gruppe 2 indbyder til  
Sct. Georgsaften  

 

Onsdag den 14. April 2004 
på Græstedgård 

 

Vandrehal kl. 19.00 
Sct. Georgsaften kl. 19.30 

 

Tilmelding: 
 

Lise Linderstrøm 4717 2295 
 

Ruth og Per 4717 9267 
 

Pris kr. 35,00 
 

Su 7. April 2004 pga. påsken 
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Side 2 

 
Lisbet Hovgaard-Jensen (10.01.96)  7. April 
Kirsten Ahrendt                (14.11.90)  9. April 
Benny Larsen                    (13.01.82) 10. April 
Kaj Frandsen                     (25.04.82) 18. April 
Poul Kaltoft                       ( 8.09.76) 24. April 
 

Redaktionen ønsker tillykke  

I-dag  med Værdier 
 

På en dejlig solrig dag havde næsten 100 gildebrødre fra København og 
Nordsjælland sat hinanden stævne til Distriktets I-dag i Hillerød, hvor te-
maet var noget så aktuelt som ”Værdier” 
Forventningerne til mødet var store ikke mindst hos de 9 deltagere fra Øl-
stykke gildet, der i næsten et par måneder har prøvet at forstå og beskrive 
dette komplicerede tema. Spillereglerne for I-dagen var af hensyn til tiden 
begrænset til, at vi gruppevis skulle forsøge at nå frem til en fælles forståel-
se og beskrive de værdier, som vi tror er Gildelovens intention. 
Formiddagen blev indledt med et spændende foredrag om den vanskelige 
proces det er, når en arbejdsplads vælger at styre dagligdagen efter værdier 
i stedet for efter regler. Vi oplevede, at det er ligegyldigt om vi er på arbej-
de eller i gildet/fritid,  begge steder møder vi næsten de samme værdier 
som f,eks. respekt, åbenhed, engagement, ansvarlighed, faglighed og loyali-
tet m.m.  Værdier kan ikke observeres, de udtrykker noget der er ønskvær-
digt for en selv, men efterlader  spørgsmålene: Gør jeg det selv ? og  hvor-
dan kan jeg se at jeg gør det? Vores øjne blev åbnet for et emne som kræver 
fordybelse, men som resultat også vil kunne give os alle større kvalitet i det 
daglige samvær. 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. april 2004 
Meget gerne på diskette eller 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@post.tele.dk 
47 33 58 96       47 36 16 20    47 17 70 32 

Annonce: 
 

Sommeren med campingture og skovture står for døren. Måske trænger du 
til nye bøtter, kasser eller skåle. Åse Fynsk kommer og demonstrerer  
Tupperware i havestuen hos Peter og Kirsten, Søholmvej 7  
Onsdag den 28 april kl. 19,30. 
Tilmelding er ikke nødvendig, men da jeg har lovet at bage en eller flere  
kager, ville det være rart med en lille ide om hHvor mange der kunne tænke 
sig at komme.  
 

Med gildehilsen 
Kirsten 47 17 87 31 

Det næste foredrag indeholdt mange praktiske og let forståelige eksempler 
på, hvorledes man kan arbejde med værdier både i positiv og negativ for-
stand. Forklaring på hvorledes vi skal opleve/føle dybden af ordet værdi, 
når vi tillader os at bruge det, blev udtrykt med bl.a. dette eksempel: ” 
Tænk på, hvad der glædede dine forældre mest” --- Foredraget var stærkt 
medvirkende til,  at deltagerne kunne  knytte en fysisk dimension til ordet 
Værdi. 
Efter frokost var der et meget engageret gruppearbejde, hvor vi skulle  for-
søge at beskrive vores opfattelse af de værdier, som vi mener er indeholdt i 
gildeloven. Det lykkedes selv om tiden var knap og meningerne mange, 
Her er stof nok til mange gode gruppemøder, så har det interesse, er I vel-
kommen til at få spørgsmålene af mig. 
Dagen blev afsluttet med et causeri over emnet ” Værdiernes værdi”, hvor 
det blev fremhævet, at der er tale om decentralisering af ledelse, men ikke 
manglende ledelsesansvar, Nutidig værdi opstår af ånd, humanitet og histo-
rie med respekt for virkeligheden og det talte ord . 
 

                                                     Din GUS         
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Stafetten Viggo Rasmussen 
 
Vores gus har sat os i gang med at se gildets værdier og hvad de bety-
der for den enkelte gildebror, hvad det betyder at bekæmpe det onde i 
os selv, hvad betyder lov og løfte for den enkelte hvad ligger vi det. 
Jeg kan huske da jeg skulle aflægge mit spejder løfte første gang under 
overværelse af hele troppen man kunne ligefrem mærke den tillid der 
strømmede en i møde nu hvor man var blevet optaget i broderskabet det 
betød mejet for en drengesjæl i en verdenskrig skygge, den samme fø-
lelse havde jeg da jeg blev optaget i Sct Georgs gilderne i Danmark for 
over 30 år siden og siden da jeg aflagde Væbner og Ridder løfte. 
Ligeledes har vore ritualer stor betydning for mig ved overværelse af en 
gildehal bliver jeg påmindet om mine løfter og det er en god ting. 
Et andet værdifuldt gode er begynder kræfterne at svigte bliver og man 
ikke kan påtage sig de store opgaver bliver der ikke set skævt til en af 
den grund. 
Jeg er stolt over at være i en bevægelse der har hjælpsomhed som sit 
formål 
 

Med gildehilsen 
Viggo 

Anette Stente skriver stafetten i maj 2004 

Bogmarked 
 

Den 12. juni 2004 gentager vor lille Amnesty lokalforening succesen 
med bogmarked i Stenløse Centret.   

Vi er derfor de glade modtagere af bøger, som kan afleveres til  
Nattergalevej 14, Stenløse eller Sønderparken 22, Slangerup.   

Lise og Arny 
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Nedenstående er hentet fra referatet fra  
Økonomiudvalgs møde 17/3 

 

Hilsen 
Benny og Lis 
 

Ferieophold for russiske børn 
 

ASF-Dansk Folkehjælp har igen rettet henvendelse til  
Kommunen med opfordring til at modtage en gruppe børn fra 
Rusland til et sommerferieophold i 2004. Det drejer sig om  
ferieophold i juli måned for en gruppe på 20 børn og 2 voksne 
russiske tolke. 
 

Projekt ”Tjernobyl-børnene” er ophørt med udgangen af som-
meren 2002. ASF-Dansk Folkehjælp har i år i stedet inviteret 
russiske forældreløse børn til Danmark. 
 

Det kan oplyses, at udgiften til ferieopholdet i 2001 (20 børn 
og 2 voksne) er opgjort til ca. kr. 77.800. 
ASF-Dansk Folkehjælp aflyste ferieopholdet i 2003. 
 
Forvaltningens indstilling: 
Økonomisk forvaltning indstiller, at økonomiudvalget drøfter og 
beslutter om Sct. Georgs Gilderne skal spørges om de vil og 
kan gennemføre et nyt arrangement. 
 

/. Bilag: Brev fra ASF-Dansk Folkehjælp. 
 

Økonomiudvalgets beslutning:  
Der gives ikke tilskud. 

Ølstykke Amatørscene opfører for børn , forældre og  
Bedsteforældre  
                          PETER PAN 
 

d. 17 + 18 /4   og 24 + 25 /4 
Lørdage kl. 11 og 14 og Søndage kl. 14.    

v.h.  på Vibekes vegne Arny 


