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Gruppe 2 indbyder til  
Gildemøde 

Onsdag den 8. februar 2006 
i Stenløse Sognegård  

Engholmvej  
kl. 18.30.  

 

De der kommer udklædt (min. med maske) 
får en øl eller genstand   

 

Vi starter med at spise varm mad 
Herefter slår vi katten af tønden og 

Veksø fastelavnslaug vil fortælle om 
 traditioner og fastelavnshistorier 

 

Tilmelding: 
Lise Linderstrøm 4717 2295 

Bjarne 4717 9044 
Pris kr. 40,00 

 
Su. 5. februar 2006 
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Lise Linderstrøm      8  februar         
Vibeke Raae    15  februar     
Aage Kroll             17  februar     
Mogens Nielsen   17  februar 

Redaktionen ønsker tillykke  

Månedens digt 
        Inderlig jeg længes 
 Efter vår, men vintren strænges; 
 atter vinden om til nord! 
 Kom, sydvest, som frosten tvinger, 
 kom med dine tågevinger, 
 kom og løs den bundne jord! 
 
            St.St. Blicher 

                               Tak for en dejlig aften 
 
Kære gruppe 1, tak for en dejlig aften, sikke et flot engagement I havde 
fået lavet. 
Per sagde i sin tale, at sådan en Nytårs Gildehal skal være noget særligt 
og det fik I bestemt også gjort den til. Det var dejlig mad, god stem-
ning, flot pyntet op og mange dejlige gildebrødre med ledsager, der 
gjorde det til en smuk og minderig aften. For mit vedkommende havde 
jeg mange dejlige oplevelser med hjem, som varmer i en kold tid. 

                    Mang gildehilsner  
                    Britta Bang Bæk                                   
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Indkaldelse til 
Gildeting 

 
I henhold til de for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke gældende vedtægter 

indkaldes hermed til gildeting 
 

Onsdag, den 08. marts 2006 kl. 19:30 
 

på Græstedgård i Ølstykke og med følgende dagsorden: 
 

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse 
  3. Behandling af indkomne forslag 
  4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og for- 
 slag  til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 
 kontingent 
  5. Beretning fra grupper, udvalg og enkelte funktioner 
  6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter 
  7. Valg af herolder 
  8 Valg af repræsentant til distriktet 
  9. Valg af gildebrødre til udvalg og enkelte funktioner 
 10. Valg af revisor og suppleant 
 11. Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra Ølstyk-
 ke Sct. Georgsgildefond 
 12. Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen 
 13. Valg af revisor og suppleant til fonden 
 14. Eventuelt 

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på  
Gildetinget, skal være gildekansleren skriftligt i hænde senest 30 dage 
før Gildetinget. 

 

År 2005 regnskaber for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke og Ølstykke 
Sct. Georgsgildefond vil tilligemed forslag til budget og eventuelle  
indkomne forslag – jf. ovennævnte pkt. 3 – blive udsendt til gilde- 
brødrene. 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen  
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Det 24. Bankoshow den 2. marts 
 
Bankoudvalget mødes til pakke-weekend  
lørdag den 11. februar kl. 8.00 hos Lisbeth  
og Henning. Evt. afbud 4818 4084 / 4717 7032  
 
Frederikssund Politi har godkendt at vi holder  
Bankospillet og sælger kaffe, the, vand, øl  m.m. 
 
Her et klip fra sponsorlisten 
 

Rema1000 sponsorerer for 7 gang vore bankoplader med kr. 2.000,00 
Købmanden glædede sig over vore indkøb til julekurvene. 
 
 

Lokalbanken i Stenløse sponsorerer for 7 gang alle kineserlodderne. 
Vi har modtager kr. 32.000,00 igennem årene. 
 

Kvickly i Stenløse giver igen i år 2 cykler. 
Uddeleren/chefen havde megen focus på, at lækkerierne i julekurvene var 
indkøbt i Kvickly. 
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. februar 2006 
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 

OBS. 
Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  

 
ARRESØ DISTRIKT 
NATUR I NORDSJÆLLAND 

(Park – Friluft – laug) 
 
 
 

Arresø Distrikt inviterer til  
I-dag 12. marts 2006 

fra 9.30 til 16.00 
på Oppe-Sundby Skole, 

Roskildevej 160D, 3600 Frederikssund 
Dagens program: 
 
09.30 – 10.00  Ankomst og kaffe 
10.00 – 10.15  Velkomst 
10.15 – 11.15  Steen W. Jensen, formand for styregruppen til pilotprojekt National- 
   park Kongernes Nordsjælland 
11.15 – 11.30  Pause 
11.00 – 12.00  Ole Steen Rasmussen, gilderepræsentant i Friluftsrådet 
12.00 – 13.00  Frokost – buffet 
13.00 – 13.30  Knud-Erik Lagersted, distriktets DUS, oplæg til gruppearbejde 
13.30 – 15.00  Gruppedebat om gildernes holdninger til udmeldte aktiviteter 
15.00 – 16.00  Opsamling og kaffe samt afslutning  
 
Pris for traktement kr. 50,- eksklusiv vand & øl. Vand & øl kan købes for 10 kr. stk. 
 

Tilmelding senest 2. marts 2006 
Til Hanne Frederiksen Elisabeth la Cour Knud-Erik Lagersted 

         47561060   47312643  48286243 
  steenf@post.tele.dk         lafi@webspeed.dk        dol@hillerod.dk   
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Stafetten                   Per Holdrup 
 

Lisbeth Hovgaard-Jensen skriver stafetten i marts 2006 

J eg går og pakker hjemme på Stenlillevej med en forventning i kroppen 
som altid er der, når jeg skal til noget stort. 
Det er små regnevejr, som ser ud til ikke, at stoppe lige med det samme. 
Pyt med der, det er jo ikke vejret der er noget galt med - - - bare frem 
med tøjet der passer til vejret. 
Afgang, Birthe køre mig til Roskilde Station - - -op i toget, vi nyseer til 
afsked og vinker til hinanden da toget sætter i gang. 
Overfor mig i toget sider en yngre og hviler ud efter en fugtig nat så ti-
den går med, at kikke ud på det våde vejr.. 
Efter Slagelse sker der noget nyt med vejret, skyerne forsvinder næsten 
og en blå himmel viser sig med en skinnende sol, den forventning som 
jeg har haft i kroppen hele dagen er det stadig og nu hvor den blå himmel 
var kommet frem, så er det bare helt perfekt - - - 
  
For jeg er på vej til BLÅ SOMMER  (DDS´s landslejr i Sønderjylland.) 
  
Resten af togrejsen går med, at sætte ord på den forventning jeg havde, 
for hvad er det der gør, at jeg hver gang der er landslejer drager af sted - 
- - jeg fandt frem til flg. 
  
Jeg glæder mig til, at være på lejrer sammen med Erik Harefod gruppe 
som har været en del af mig siden 1975. 
  
Jeg glædede mig til sammen med gruppens spejdere, at opleve denne 
kæmpe begivenhed en landslejr er med ca. 20 000 deltagere. 
  
Jeg glædede mig til, at få lov til at lave VERDENS BEDSTE HAVRE-
GRØD over bål. 
  
Jeg glædede mig til, at sidde sammen med små som store spejdere og 
kikke ind i bålets flammer i aften mørket og synge de gamle kendte san-
ge som stadig synges med stor begejstring. 
  
Jeg glædede mig til at vandre rigtigt mange meter for at hilse på de grup-
per,  som er i Ege division. 
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Ja – jeg kunne blive ved med, at beskrive mine tanker, men hvor var det dejligt, at 
få ord på mine forventninger. 
Toget når frem til min endestation,  på med rygsækken, ud af toget og starten på 
den sidste stump vej (5 km). begynder til fods. 
  
Der gik ikke mange minutter før jeg mødte en spejderbekendt og en halv time tid 
gik med en god sludder om BLÅ SOMMER 1985 i Haderslev hvor vi var sammen i 
byledelsen for underlejren Muslingen, min bekendt var leder for teknisk tjeneste og 
jeg var byleder. 
 Turen forsætter - - der er konstant spejdere på ruten, nogle på vej til andre på vej 
væk fra lejren - -og vejret er forsat BLÅ SOMMER værdigt. Under vejs kom jeg til, 
at smile af en oplevelse jeg havde om formiddagen da jeg pakkede, jeg havde fortalt 
Birthe om gåturen fra toget til lejren og Birthe havde set bekymret på mig og sagde: 
Er der ikke nogle der kan hente dig ved toget? Eller jeg ikke kunne da tage en taxa? 
og mit svar blev sagt med et stort smil:” Det hører med til den store oplevelse, at gå 
til lejren med fuld oppakning og mærke den stigende stemning jo tættere man kom-
mer lejren.”  Birthe havde kikket undren på mig, smilte og sagd:”  Min store spej-
derdreng. 
 Som kom jeg til lejren og det er stadig en særlig følelse, at træde ind i sådan kæm-
pelejr. 
Telte i alle størrelser så langt øjet rakte, spejdere overalt som havde hvert sit gøre-
mål, 
ja jeg følte mig som den berømt ”gamle” cirkus hest. 
Efter endnu mange skridt kom jeg frem til gruppens lejrplads, af med rygsækken, 
fik slået mit telt op og soveposer rullet: 
  
Nu var jeg der og glæden ved snart at opleve spejderlivet sammen med gruppen var 
steget nogle graderså alt var som det skulle være. 

Fire dejlige dage nåede jeg og fik jeg så indfriet mine forventninger - - - - - -JA 
Med spejder hilsen 
ULVE / Per 


