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Grp. 2 inviterer til en 
rigtig hyggelig julefest 
lørdag d. 4/12-2004  
         kl. 17.30 
Hver enkelt julegæst skal 
medbringe 1 stk. pynt til 
træet + 1 gave t.  kr. 20,- 
Vi lover jer: 
- God julemad 
- Masser af hygge 
- Dans om juletræet +            
   gaver  

Julen 2004 

Tilmelding senest 21/11 til 

Ruth & Per  4717 9267 
Bjarne          4717 904   

Pris kr. 100,- 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

27. Årgang 
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Bjarne Sørensen   ( 9.01.91)  15/12 
Birgitte Friis Mikkelsen   (1.01.04) 18/12 
 

 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

  FN`s menneskerettighedsdag markeres i   
 Stenløse Rådhushal  

Onsdag d. 8.december kl.19.30 
 

  Skuespilleren LONE HERTZ  læser  
tekster om kærlighed. 

Desuden medvirker  Vokalgruppen HYLDEMOR og  
Blæsekvintetten KVINTUS. 

Generalsekretær LARS NORMANN JØRGENSEN   
indleder aftenen. 

Billetter (pris kr. 40.00 ) kan købes ved indgangen eller forud-
bestilles på tlf. 48 18 48 84 og 47 33 58 96 0g 47 17 08 84 . 

 

Rådhushallen vil være åben fra kl. 19 ,hvor der vil være  
lejlighed til at se Amnestys billedudstilling ”De løsladte” og  

vi vil  have en bod med varer og brochurer. 
 

Arrangør AMNESTY INTERNATIONAL,  
Stenløse lokalforening, som dækker området STENLØSE,  

ØLSTYKKE og SLANGERUP 

Tak til alle i gildet for den dejlige gasvarmeovn, som vi rigtig kan hygge os lunt 
omkring i forteltet, når vejret kræver dette i Rågeleje. 
Også tak til alle jer der mødte op på dagen, og gjorde den dejlig og munter for mig 
og alle mine kære. 
 

Med gildehilsen 
Povl-Erik 
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Lørdag 08.01.2005 

 

 
Så er det atter blevet tid til at finde festtø-
jet frem af mølposerne, for vi vil gerne se 
alle gildebrødre med påhæng til en festlig 

gildehal. 
 

Vi mødes kl. 17.30 til vandrehal 
kl. 18.00 går vi ind i nytårsgildehallen. 

Bagefter vil der blive serveret  
en 3 retters festmiddag  

til den fantastisk billige pris af  
100 kr. 

 
Tilmelding til Tove og Mogens 47 17 07 16 
Eller               Jytte og Kai       47 17 97 82 
Aller senest 20 dec. 
 

Festlig nytårshilsen gruppe 4 
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Frimærkernesvej.  
Når frimærkerne når Frimærkebanken i Århus.  
Bliver de ikke sorteret på anden måde end de bliver delt i danske og uden-
landske mærker. Frimærkerne bliver solgt i Kg. Det er bla. til Frimærkehand-
lere. Der er f.eks. en Frimærkehandel på Fyn der aftager ganske mange.  
Nogle bliver solgt pr. annonce i et Frimærkeblad. Andre bliver solgt til Fri-
mærkeklubber. Der er nogle, hvor Hans Fink selv køre ud til med Frimærker.  
Hvert år får Landsgildet ca.25.000 kr. fra Frimærkebanken.  
Heraf går halvdelen til dansk spejderarbejde. Dette kan vi læse om i 
Sct.Georg. Den anden halvdel går til udenlandsk spejderarbejde. Hvor penge-
ne bliver brugt i landet til at oprette eller videreføre spejderarbejde.  
Men for at alt delle kan lykkes kan arbejde Så er det op til dig kære Gilde-
bror, at samle hos venner-familie-virksomheder. Jeg håber vi alle får rigtig 
mange julekort. Ølstykke Gildet får Frimærker fra Hillerød-Ugé Nyt- Dam-
gårdsparken-Aktions Børnehjælp-Forsvarets Værnepligt og Rekuttering og 
fra mange som kommer og lægger en kuvert i min Postkasse.  

Med venlig “Klippehilsen’  Lise.  

          VENTETIDEN 
 

Nu er året blevet slidt 
dagene bli´r korte. 
Himlens stjerner lyser hvidt. 
Nætterne er sorte. 
Gadelygters vågeblus 
danner perletråde 
som med deres blege lys 
altid er en gåde. 
 

Efter som´rens festlighed 
kommer efteråret, 
som naturens sovetid, 
gæsterne er gået. 
Derfor løfter jeg min hat 
Inden lyset slukkes. 
Og jeg ønsker den ”Godnat” 
Før dens øje lukkes. 
 

 Buskene ta´r tøjet af,  
blomsterne forsvinder, 
ligger som et falmet lag 
gyldne sommerminder. 
Under sneéns hvide dun 
sover alle planter 
sødt- med smil om deres mund 
og hvide, varme vanter. 
 

I denne mørke vintertid 
bringer Julens stjerne 
bud om håb og kærlighed, 
bud, vi lyder gerne, 
så vil busk og blomsterløg 
tænde vårens kærter 
langs hvert hegn og kæmpehøj 
og i vore hjerter 

    (Ove Mejsløv) 
GLÆDEIIG JUL 
Fra Vibeke 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 18. december 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 

Bankomøde. Bankoudvalget holder næste  
 

møde 6. januar 2005 hos Per kl. 19.30. 
Evt. afbud 4717 0933 / 4717 7032  

OBS. 

From all of us to all of you 
Med dette kendte citat fra Disney som vi kommer til at høre mange 
gange i den kommende tid sender gildeledelsen ønsket om en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår til alle gildebrødre og deres familier. 
Vi kan med stor glæde lade tankerne gå tilbage og mindes et gilde år 
med mange spændende og udfordrende aktiviteter, der har styrket 
vort sammenhold og som stiller store forventninger til det kommende 
år. 

Gildeledelsen. 

 
 Biografturen  
 finder i 2005 sted den 29. januar  
 i Slangerup Bio. 
  
 Filmen kender vi  endnu ikke. 
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5 MIN. SCT. GEORG 
 

AT HOLDE 5 MIN. SCT. GEORG UDEN, AT VÆRE TIL STEDE ER DER NOK 
INGEN I VORES GILDE DER HAR PRØVET FØR. MEN LODDET PÅ DENNE 
OPGAVE FALDT PÅ MIG DA VI, I GRUPPEN LAVEDE VORES ARBEJDSFOR-
DELING TIL DENNE GILDEHAL/MØDE. 
 

JEG VAR IKKE ET SEKUND I TVIVL OM HVAD DISSE 5 MINUTTER SKULLE 
INDEHOLDE OG JEG ER OVERBEVIST OM, AT DE ØVRIGE I VORES GRUP-
PE, UDEN AT SIGE NOGET, GODT VAR KLAR OVER HVAD INDHOLDET 
VILLE BLIVE. 
 

MENINGEN MED, AT SKULLE HOLDE 5 MIN. SCT. GEORGS ER, AT GIVE 
ALLE GILDEBRØDRE   - STOF TIL EFTERTANKE - - - OG DET ER MIT  
INDERLIGE HÅB, AT DETTE INDSLAG OPFYLDER DETTE FORMÅL.  
  

SOM LÆSER AF KNUDEN KAN I GENKENDE FLG. SPØRGSMÅL:  
 

♦ ER VI ALLE KOMMET SÅ HØJT OP I ÅRENE, AT VI HAR ÆNDRET 
DET, SOM ALTID HAR FASCINEREDE MIG OG MANGE ANDRE MED 

 SPEJDERÅND? - - - - - 
 

JEG VIL IKKE I AFTEN REPETERER BAGGRUNDEN FOR MIT SPØRGSMÅL 
MEN BRUGE TIDEN TIL, AT DVÆLE OVER GILDEBRØDRENES REAKTION  
 

INGEN SVAR - - KUN TAVSHED 
 

OG DET ER LIGE FRA DE GILDEBRØDRE MED LÆNGSt ANCINITET TIL DE 
GILDEBRØDRE MED KORTEST ANCINITET.  
LIGE FRA DE GILDEBRØDRE SOM ER VALGT TIL DE FORSKELLIGE EMBE-
DER TIL DEN GILDEBROR SOM ER PASSIV 
 

INGEN SVAR - - KUN TAVSHED   
 

DET ER IKKE FØRSTE GANG I VORT GILDES HISTORIE, AT DER HAR VÆ-
RET EMNER SOM VI IKKE HAR, MED RET RYG OG ÅBEN PANDE, DRØFTET 
MED HINANDEN - - -  OG HVORFOR- - -  
 

DET HAR HVER ISÆR NOK ET SVAR PÅ - - - MEN VORES SVAR DELER VI 
KUN MED FÅ ANDRE --- FOR SÅ KAN DEN GRUPPE GILDEBRØDRE BLIVE 
ENIGE - - - 
 

HVAD MED DE ØVRIGE GILDEBRØDRE - - - 
  

VI HAR I DEN SIDSTE TID VÆRET IGEMMEN EN SPÆNDENE TID, MED 
DRØFTELSER UDE I GRUPPERNE OM VÆRDIER OG ETIK I VORT GILDE. 
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Tusind tak ….. 
 
 

til de gildebrødre, der gav en hjælpende hånd ved Dansk Flygtninge-
hjælps landsindsamling i Ølstykke den 14. november. 
 

Det var dejligt, at så mange var villige til at bruge noget af deres søn-
dag på det gode formål. 
 

Som I jo nok allerede ved blev det et meget flot indsamlingsresultat. 
De 31 indsamlere i Ølstykke fik nemlig kr. 40.642,50 i bøsserne.  
Hertil 1 D-Mark (som jo desværre ikke er kurant længere) og 1 stk. 
mønt til indkøbsvogne. 
 

Så derfor en stor tak til Jer, til de øvrige indsamlere og til Nordea Bank 
og deres 2 søde medarbejdere. 
 

Vi håber, at I vil være med igen til næste år, hvor indsamlingen løber 
af stabelen den 29. maj. 

Med gildehilsen 
Kaj F., Ove, Viggo, Jens og Mogens A. 

Fundet på Internettet /ritzau/ - 18:55 - 14. nov. 2004 
    

Over 10 mio. kr. samlet ind i dag   
 

Dansk Flygtningehjælp regner med at nå et indsamlingsresultat på 11 mio. 
kr., ca. en mio. mere end sidste år 10,3 mio. kr. til flygtninge rundt omkring i 
verden, bl.a. i Darfur-regionen i Sudan. Det blev resultatet af Dansk Flygtnin-
gehjælps landsindsamling søndag, og organisationen regner med, at det ende-
lige resultat runder de 11 mio. i kraft af, at der traditionelt kommer mange 
efterbetalinger fra folk, som ikke var hjemme, da indsamlerne ringede på. 
Flygtningehjælpen glæder sig over et resultat, der ligger en mio. kr. over sid-
ste års indsamling. Godt 11.500 var rundt med indsamlingsbøssen over hele 
landet. Når det lykkedes for Dansk Flygtningehjælp at mobilisere så mange 
indsamlere, skyldtes det bl.a. et samarbejde med flere uddannelsesinstitutio-
ner, de politiske partiers ungdomsorganisationer og Sct. Georgs Gilderne, 
oplyser Dansk Flygtningehjælp.  
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Svar til Per Holdrup 
Kære Per. For at der ikke skal være tvivl om  gildeledelsens holdning til dit 
indlæg til sidste gildehal præsenterer vi vort svar i Knuden, så alle i gildet 
bliver bekendt med ledelsens holdninger. 
 

Med reference til Knuden sep. 2004 angående etik i gildet kan vi  kun bekla-
ge, at du ikke blev informeret om, at der blev kampvalg til posten som fane-
herold. Gildeledelsen vælger at tro, at den hændelse mere skyldes en for-
glemmelse før gildetinget end en bevidst handling - vi er trods alt kun men-
nesker. 
Vi mener også, at du skyder lidt for højt over målet, når du fraråder andre 
gildebrødre at lade sig opstille til tillidsposter, hvis de er det mindste i tvivl 
om de har tid. 
At det skulle være mere politik end spejderånd, som præger vort samvær i 
gildet antyder en slags          ” Kongekabale ” som vi kan love at den nuvæ-
rende gildeledelse altid vil forsøge at bekæmpe 
 

Med reference til dit 5 min. Sct. Georg indlæg har vi følgende kommentarer 
til om vi med alderen har ændret vor opfattelse af begrebet spejderånd. Vi 
tror at vor måde at opfatte begrebet spejderånd ændres i takt med vor livser-
faring uden det af den grund behøver at betyde en forringelse. 
Du fremhæver et problem som ”indlæg ingen svarer på og som kun møder 
tavshed ” Du savner vilje og lyst til en mere åben debat - det gør gildeledel-
sen også.  
Derfor startede vi værdidebatten og vi mangler i dag kun at få indsamlet de 
sidste informationer, der fortæller, hvorledes grupperne omsætter de valgte 
værdier til praktisk virkelighed. 
Resultatet vil fortælle gildeledelsen, hvilken vej vi skal styre gildet i fremti-
den, men det vil også give et fingerpeg om grænsen for, hvor tæt den enkelte 
gruppe og gildebror ønsker at drøfte vore værdier og etik. 
Gildeledelsen vil respektere det fælles resultatet selv om nogle gildebrødre 
godt kunne tænke sig at føre vort samvær et spadestik dybere og lade diskus-
sionen ” klemme på tæerne”, men er det ikke det vi forstår ved god etik og 
spejderånd at vi respektere andres meninger ? 
Kære Per: Tak for dit bidrag til denne debat. Vi tror du har meget mere på 
hjerte og er åben for alle nye synspunkter, som kan være med til at styrke 
den rette spejder- og gildeånd  i Ølstykke gildet. 
 
                                                     Med gildehilsen 
                                                       Gildeledelsen 
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I VORES GRUPPE HAR VI FORSAT EN DYBT GÅENDE DRØFTELSE AF DISSE 
EMNER OG JEG GLEMMER ALDRIG FØLGENDE MUNDLIG REAKTION FRA 
EN GILDEBROR, SOM SAGDE EFTER DET FØRSTE GRUPPEMØDE HVOR 
VÆRDIER OG ETIK VAR DAGSORDENEN: ”ALDRIG HAR JEG VÆRET TIL ET SÅ 
GIVTIGT GRUPPEMØDE SOM VI HAR HAFT I DAG”. 
 

NÅR JEG SAMMENHOLDER DENNE DEN FØR OMTALTE TAVSHED, OVER-
FOR MIT SPØRGSMÅL I SEPT.  KNUDEN, MED DE DRØFTELSER OM  
VÆRDIER OG ETIK I VORT GILDE ER DER OPSTÅET ET NYT SPØRGSMÅL 
TIL JER: 
 

♦ ER DER GRÆNSER FOR HVOR TÆT - - VÆRDIER OG ETIK I VORT        
GILDE MÅ KOMME PÅ DEN ENKELTE GILDEBROR?  

 

NÅR VI LÆSER AVISER, SER TV ELLER HØRE RADIO OPLEVER VI ALLE DE 
TING DER SKER UDE I VERDEN, OG SÅ ER DET IKKE SVÆRT AT UDTRYKKE 
SIN HOLDNING OM VÆRDIER ELLER ETIK I DE FORSKELLIGE SAGER. 
 

DET SAMME SKER HVIS DER SKER NOGEL I DANMARK.  
 

DET SAMME SKER HVIS DER SKER NOGET I VORT LOKALOMRÅDE. 
 

MEN NÅR EN GILDEBROR LADER NOGET TRYKKE I KNUDEN SOM OPFOR-
DRER DE ØVRIGE GILDEBRØDRE TIL, AT YTRE SIG OMKRING EN BESTEMT  
OPLEVELSE I VORT GILDE, ER ALLE GILDEBRØDRE TAVSE ! 
- - - JEG FATTER DET IKKE --- GØR DU!  
 

OM JEG  SKAL FORVENTE NOGLE SVAR PÅ MINE 2  SPØRGSMÅL, ER OP TIL 
DEN ENKELTE GILDEBROR - - - FOR ER SPØRGSMÅLENE, OM VÆRDIER OG 
ETIK,  NU  KOMMET HELT OP OG STÅ PÅ ”DINE SKO” - - - OG KLEMMER 
DET ? 
 

KLEMMER - - - JA DET ER LIGE DET JEG OPLEVER MED MIT SPØRGSMÅL  
I KNUDEN, OG NÅR NOGET KLEMMER - - - SÅ REAGERER ALLE GILDE-
BRØDRE PÅ SAMME MÅDE SOM EN STOR STIME FISK - - - DER PÅ ET  
SPLIT SEKUNDT ÆNDRER RETNING SAMTIDIGT - - -  MÅSKE P.G.A. NOGET 
UBEHAGELIGT FORUDE. 
 

MIT HÅB ER NU, AT DE ENKELTE GRUPPER FÅR EN DRØFTELSE AF DISSE  
5 MIN. SCT. GEORG FOR DET ER VIGTIGT, AT DE VÆRDIER OG DEN ETIK 
SOM SKAL PRÆGE VORT GILDE FOR ET INDHOLD SOM VI ALLE GILDE-
BRØDRE KAN STÅ INDEFOR. 
 

MEN GILDE HILSEN 
PER HOLDRUP.  
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Stafetten Peter Ahrendt 
 
For os er ”simpel living” det at sind og legeme følges ad. Hverdagen er fyldt med 
så mange gøremål og aftaler vi skal nå, så det at kunne køre helt småt i en periode, 
er at lade op. Dette sker for os også med oplevelser. 
En dag kørte vi til Ribe. Ingen af os havde set Ribe siden vi var børn, og det blev et 
overraskende gensyn. Domkirken er jo et helt kapitel i sig selv, men særligt nød vi 
moderniseringen af alteret med Carl Henning Pedersens udsmykning. Jeg skulle 
selvfølgelig se det hele lidt fra oven så jeg entrede tårnet, sikken et panorama. Et 
museum der fortalte om Ribes tilblivelse og op gennem tiderne til vore dage var 
spændende og vi gav det rigtig god tid. Madpakken blev fortæret på en bænk nær 
motorcyklerne. Behøver jeg at fortælle at det var en af disse rigtig gode september 
dage med flot sol over Danmark. 
En anderledes tur var den dag hvor vi ville se Sukkertoppen ved Julsø. Ad små 
snørklede veje ville vi finde hertil. Et sted midt ude på landet hvor et par veje førte 
ned til nogle gårde, står at udgået elmetræ, ja dem er der så mange af, men dette 
var skåret ud med vikingeskib, Gorm den Gamle, Dr. Thyra, Jellingesten og en 
masse andet fra vikingetiden. Et tilsvarende træ står i Egtved skåret ud med , jeg 
tror, alle H.C. Andersens eventyr. ¨Vi køre lidt op af formiddagen så det bliver 
hurtigt middag og ved en byens, kirkegård spiste vi madpakken. Sukkertoppen 
ligger nær, hvor  Vissinge kloster lå og er et bjerg som himmelbjerget, jeg afstod 
fra at gå der op, men til gengæld så vi et nu nedlagt papir værk med tørrelade, 
vandturbine kraftværk og en fantastisk flot beliggenhed. 
Vi havde sat os for at vi ville lave aftensmad inden det blev mørkt, men det lykke-
des nu ikke altid da vi blev så opslugt af dette værk. 
Ligesom mange andre skriver vi dagbog i ferien, eller rettelig skriver Kirsten det 
meste, og det er mærkeligt at læse hinandens og den forskellige måde at opleve 
ting på, men også sjovt at vi har lagt mærke til de samme ting, kommunikationen 
er det så som så med når vi sidder overskrævs på motorcyklerne, men når vi så gør 
strækkeben pause udveksler vi de ting vi har lagt mærke til og det passer at det var 
også marken med de mange stære, et spændende hus eller flot gård, folden med 
æsler, viste I for resten at har man et æsel/lama sammen med sine får, så passer 
den på lammene så ræven ikke har en chance, lamaen holder også folden fri for de 
to benede tyve, vi begge har set. 
En af de rigtig gode ture gik til Else og Per i Ovtrup her finder man gæstfrihed, 
som mange kunne lærer noget af og så alle de projekter de har gang i, ja vi blev 
helt forpustede. Samme dag nåede vi også Tipperen og Hvidesande her havde Kir-
sten aldrig været og sådan en tur langs Vesterhavet giver kulør i kinderne og god 
appetit. 

Mogens Andersen skriver stafetten i januar 2005 Side 7 

Stafettet forts.  
 

Hvor andre var til gildemesterstævne i Vingstedcentret, tog vi igen til vestkysten, 
denne gang til Oksbøl med ravmuseum og Blåvand. Det ravmuseum skal man alt-
så se hvis man er på de kanter, det virker rimeligt nyt og samler historien om rav 
på en for os ny og interessant måde. 
 

Vores ferie blev igen i år rig på oplevelser og vi har opdaget at Danmark bliver vi 
aldrig færdig med at opleve. 

En rigtig spejder 
Hvornår møder man en sådan person ?  Det spørgsmål kan være svært at 
svare på, men man er aldrig i tvivl, når man møder en sådan. 
Den oplevelse fik vi, der deltog i det sidste gildehal, hvor Ida Høgsted 21 
år og spejder fra Herlev var inviteret som foredragsholder til efter gildehal-
len. Denne unge personlighed var i stand til ar fascinere gildebrødrene med 
sit foredrag og film om arbejdet med børn og unge i Afrika. Ida udstrålede 
ungdommens mod og et usædvanligt engagement i humanitært arbejde, der 
som hun selv udtrykte det bunder i, at være med til at aflevere denne ver-
den i lidt bedre stand end hun modtog den. 
Der skal derfor lyde en stor tak til gruppe 1 for dette initiativ og for en af-
ten med fokus på humanitært arbejde, der har alle gildebrødres interesse. 
Hvis vi skal dryppe lidt malurt i bægeret  skal det være med opfordring til 
gildebrødrene om, så vidt det er muligt, at blive siddende på deres pladser 
indtil foredragsholderen har afsluttet sin præsentation. 
                                                     Gildeledelsen 

Fakkeltog 
Traditionen tro vil spejderne i Ølstykke afholde fakkeltog i december. Det 
bliver den 8. december. Vi starter på P-pladsen bag Rema kl. 
17.45, hvor der udlevres fakler. Kl. 18 starter fakkeltoget til centret for æl-
dre og handicappede. Her synges nogle julesange. Derpå går 
optoget videre til Udlejre kirke, hvor faklerne kastes i et bål.Derefter er der 
en kort gudstjeneste. Denne plejer absolut ikke at være kedelig.Alt 
dette slutter kl. 20. 
Har I lyst til at gå med, er I velkomne.    
  

Med gildehilsen Hanne 


