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Gildemøde 14. juni 06. 
 

På denne forhåbentlig herlige sommeraften har  
Gruppe 6 arrangeret en tur til Måløv Renseanlæg. 

Renseanlægget renser spildevandet ved en mekanisk- 
biologisk-kemisk proces. 

 
Oplev dette økologiske projekt og få samtidig  

afprøvet, om dine smagsløg stadig fungerer tilfredsstillende. 
 

Vi mødes på Græstedgård kl. 1900, fordeler os i bilerne og kører 
til renseanlægget , Brydegårdsvej 41 i Måløv. 

 
Orientering om og forevisning af renseanlægget forventes at vare 

et par timer, incl. pause, hvor der serveres øl/vand. 
 

Medbring kaffe/te, kop m.v. 
 

Efter orienteringen nyder vi aftenkaffen, og gruppen byder på hjem-
mebagt kage. 

 
Pris kr. 20.- 

 
Flittige og interesserede gildebrødre kan på adressen 

www.vandspejlet.dk 
forberede sig til aftenens arrangement. 

 
Tilmelding senest 10. juni til 

Jens Erik,  47 17 91 65 
Lene,  47 36 16 20/51 96 30 99. 

 
Mange gildehilsener 

Gruppe 6. 
 
 
 
 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

29. Årgang 
 

Nr. 291 

    KNU 
Juni 

DEN 
   2006 
 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 



Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

Kaj Holdrup       7. Juni 
Lisbeth Christensen   14. Juni 
Lis Larsen     17. Juni 
Jens Moestrup       1. Juli 
Aase Fynsk     10. Juli 
Ruth Pedersen    16. Juli  
Peter Hovgaard-Jensen   18. Juli 
Poul Erik Jørgensen   23. Juli 
Alice Høxbroe    29. Juli 
Anette Stente    29. Juli 
Niels Jakobsen    18. August 

 
Tak for din/jeres hilsen, gaver m.m. i forbindelse med 
                            min 70. års dag. 
 
Det har taget sin tid, at komme ned på jorden igen, 
                           Det var alle tiders. 
 
Flagalle´ og morgenkaffe den 18.4. og så den festlige dag 
                    d. 22.4. på Vikingebopladsen. 
 
                 Det er to dage jeg sent vil glemme, 
 
                               Tusind tak. 
 

                   Kaj 
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ting. Det eneste punkt er om I skal indkøbe madvarer 
centralt eller om vi skal lade patruljerne selv medbringe 
mad. Vi vil helst have at madvarer indkøbes af centrene og udle-
veres, således at vi også kan lade maden blive bedømt. 
Bedømmelse af mad var et obligatorisk element i 
divisionsturneringer hvis vi går 30 ? 40 år tilbage i tiden. 
Da vi forsøger at indarbejde de færdigheder som de har 
arbejdet med i de løbende aktiviteter er også madlavning et 
konkurrence moment vi gerne vil have ind i konkurrencen. Så 
et af spørgsmålene til centrene er om de kan klare et sådant 
indkøb og udlevering af mad. 
Yderligere info ved: Henning Karlby, 64 44 28 08 eller 29 93 
28 08 og karlby@privat.dk Flere gav udtryk for at det er nu 
der skal sadles - ellers bliver det let for sent!!!!!" 

Måløv Vandrensnings  anlæg 
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Hermed yderligere orientering om spejderbevægelsens 100 års jubilæ-
um i 2007. Der er nedsat en styregruppe, som har medlemmer fra      
DDS, Baptistspejderne, DSS Sydslesvig, De grønne Pigespejdere og 
KFUM spejderne. Henning fra DDS er med i arbejdsgruppen under sty-
regruppen, som laver et 100 års aktivitetsmærke. De løbende aktiviteter 
ønskes afsluttet med en weekend, hvor temaet er Gøngehøvdingen. 
 
De løbende aktiviteter er opdelt i 4x25 år, hvor 
aktiviteterne i ord og handling afspejler perioderne. 
Aktiviteterne er for ulvealder, minialder, junioralder, 
spejderalder og roveralder og hvad de enkelte korps kaldes 
deres forskellige aldersgrupper. I hver periode skal man 
søge at få 25 point. 100 p. = aktivitetsmærket. Perioderne 
starter 1/9 - 06, 1/11 - 06, 1/1 - 07 og 1/3 - 07. 
Aktiviteterne kommer til at ligge på en hjemmeside, som 
bliver tilgængelige op på de angivne datoer. Der laves 
"mindesmærker" i form af dagbøger. 
Centrene er blevet opfordret til at lave en turnering over 
en weekend i maj 07. Opgaverne og materialeforbrug vil blive 
nøje beskrevet. Sct. Georgs Gilderne vil gerne hjælpe. De 
centre som vil være med skal give respons til Henning 
snarest og så vidt muligt inden 1. juni 2006. 
Fra arbejdsgruppen forventer vi at centrene kan stille 
rafter, tovværk og mandskab til rådighed. Med hensyn til 
mandskab kender vi det ikke præcist da vi endnu ikke er 
færdige med at planlægge konkurrencerne. Men et skøn vil 
være at der vil bliver brug for ca. 20 personer til 
?postarbejde?. Når og hvis I tilmelder jer, vil det være 
fint, hvis I kan indikere, hvor store team I mener at råde 
over, idet vi så kan forsøge at indrette postaktiviteterne, 
så I kan dække med det forhåndenværende mandskab. Hvis der 
skal bruges specialudrustning ud over hvad vi forventer at I 
har på centrene har vi tænkt os at der i betingelserne for 
tilmelding meddeles spejderne at de selv medbringer sådanne 
> ting. Det eneste punkt er om I skal indkøbe madvarer 
> centralt eller om vi skal lade patruljerne selv medbringe 
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OBS. 
Overhold venligst deadline  

 Redaktionen skal have indlæg  senest d. 21 august 2006  kl. 18:00 
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 

Kultur og Fritid i Egedal kommune                               juni 2006 
 
Den 27 april var gildeledelsen inviteret til informationsmøde på 
Stenløse Rådhus, hvor temaet var status på kommunesammenlægnin-
gen med relation til borgernes ønsker om friluftsliv. 
Hovedbudskabet, der blev omtalt som serviceharmonisering, vil for 
gildets vedkommende blandt andet medføre at kommunens lokale-
fordeling i fremtiden vil blive styret af et fælles bookingsystem 
Planbook, der stiller alle lige i ” kampen” om lokaler til vore aktivi-
teter. 
Visioner og mål for kultur og fritidsområdet vil ifølge BM. 
J.J.Nygaard medføre en fritid uden tilskud, som på basisniveau sva-
rer til uorganiseret leg. 
For at vælge og prioritere på kultur og fritidsområdet, har kommunen 
bestemt, at der skal etableres et Folkeoplysningsudvalg  på 15 delta-
gere, hvoraf 3 deltagere skal udpeges af BUS og de spejderrelaterede 
organisationer. 
På mødet blev det oplyst, at de uniformerede korps har etableret et 
nyt BUS fælles for Egedal kommune. Ifølge formanden Leif Tomas-
son vil gildet blive inviteret til at deltage i dette nye samarbejde. 
På en forespørgsel om etablering af et Grønt Råd i kommunen blev 
det oplyst, at dette ikke var drøftet. Erhardt Filtenborg lovede at ville 
tage ideen op 
 
                                                            Gildeledelsen. 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 



Side 4 

Stafetten                           Nils Jakobsen    

Lene Mejer Jørgensen skriver stafetten september  2006 

Det kan godt være at det nu er et stykke tid siden, at balladen om Muhammed 
tegningerne var på sit højeste og mange allerede har trængt dette politiske spe-
takkel i baggrunden, men det er desværre stadigvæk højaktuelt, og det foranledi-
ger mig til at bringe et indslag som jeg læste i avisen. 
Dette indslag er skrevet af Farshad Kholghi under overskriften. 
 
Lille land, hvad nu? 
 
Vi ved nu, at demokratiet har en fjende, men har vi klarsyn nok til at kæmpe 
imod? 
 
Hvad vil der ske, når det brændende danske flag er slukket? Hvad vil vi mene 
om hele denne groteske sag, når fundamentalisternes vrede - midlertidigt er fal-
det til ro? 
  Demokratiets grundlag er blevet angrebet af en overvældende fjende. Nu er det 
ikke to kaprede flyvemaskiner, der forfærder os. Denne gang er det ikke fire 
hjernevaskede drenge, der bomber undergrundsbanen. Det er ikke længere ma-
skerede terrorister, der på VHS-bånd læser verset: ”Dræb dem, hvor i end finder 
dem”, op af Koranen for derefter at halshugge en dødsensangst vestlig hjælpear-
bejder i mellemøsten. Denne gang har terroristerne smidt deres maske. Denne 
gang er det frihedens og værdiernes 11. september. 
Det bekymrende er ikke, at friheden har en fjende. Det bekymrende er spørgs-
målet om hvorvidt vi har mod – eller endnu vigtigere – klarsyn til at forsvare 
friheden. 
  Jeg blev ringet op af TV avisen. Dr. - journalisten ønskede at lave et indslag 
om misinformationerne. Jeg tænkte straks på de danske mullahers fatale 
”pilgrimsrejse” til mellemøsten med løgnagtige oplysninger om Danmark. DR. 
– journalisten spurgte mig om, hvad der får folk til blindt at tro på de misinfor-
mationer, de bliver fodret med. 
” Svaret er meget enkelt,” sagde jeg, ”islams påstand om at være ufejlbarlig er 
med til at dræbe enhver form for selvkritik og enhver mulighed for dialog. 
Magthavernes interesse i at holde befolkningerne uvidende i den islamiske ver-
den er just ikke med til at fremme en oplysningstid. Jo mere uvinde et menneske 
er, jo lettere er det at påstå at jorden er flad, eller at en tilfældig person er en 
heks og skal brændes” Jeg afventede det næste spørgsmål. 
”Her i Vesten får vi jo heller ikke altid sandheden at vide,” bemærkede DR. – 
Journalisten. 
Jeg forklarede DR. – journalisten, at her i Vesten har man i det mindste friheden 
til at skifte kanal, hvis man er utilfreds med den oplysning man får. Eller man   
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Kære Sct. Georgs Gilder 
 
Til næste år har spejderbevægelsen 100 års jubilæum 
 
I den forbindelse sker der en masse aktivitet. 
 
Bl.a. er der følgende arrangement hvor vi gerne vil have hjælp af 
Gilderne. Hvis det hele går op i en højere enhed bliver det i 
weekenden 11.-13. maj 2007 på Egemose Centret, Egemosevej 9, 
Ganløse, 3660 Stenløse. Vi skal bruge 10 -15 friske Gildefolk i hele 
weekenden. 
 
Kan vi få oplyst hvilke lokale Sct. Georgs Gilder der er rundt om 
Egemose Centret. Evt. Farum, Ballerup, Hillerød eller skal vi have 
fat i København.... ?? Så vil vi nemlig spørge dem om de kan skaf-
fe10-15 folk til weekenden. 
 
Håber I kan hjælpe os, på forhånd tak 
 
med spejderhilsen 
 
Keld Andreassen 
Egemose Centret 
Det Danske Spejderkorps 
direkte: 32 64 00 67 
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Sjov naturjagt for gruppen og eller hele familien                                             
juni 2006 
 
Rent formelt er vi stadig i opstartsfasen af et samarbejde mellem 
gilderne i Ledøje-Smørum og Ølstykke i vor nye fælles kommune 
Egedal. 
Da jeg af de to gilder er blevet udpeget som kontaktperson og re-
præsentant for aktiviteter, der retter sig mod Friluftsrådet er det 
med stor glæde at jeg allerede nu kan informere jer om et tilbud til 
friluftsliv  i sensommeren 2006. 
 
Projektet kaldes OBSnatur og er en landsdækkende naturjagt  for 
alle gildebrødre, spejdere og deres familier, hvis de har lyst. Hvert 
år vil der blive lanceret aktiviteter, såkaldte naturjagter, hvor man 
skal observere udvalgte dyr eller planter i naturen. Observationer-
ne kan/skal man så hjemme på sin pc taste ind i en fælles database 
på projektets hjemmeside www.obsnatur.dk 
 
Det er et sjovt projekt, og det er en stor satsning. Projektet er plan-
lagt til at vare i tre år og gennemføres i tre forløb: først skal vi fin-
de snegle af forskellige slags, til vinter følger så fugle og foder-
brættet, næste år vil temaet være viden om padder og krybdyr. 
Omdrejningspunktet for hele projektet bliver hjemmesiden, som er 
ved at blive bygget op og ventes, at blive klar i sensommeren. 
Det er mit håb at dette nye tiltag vil blive modtaget positivt af gil-
derne / grupperne  i Egedal  og I vil formidle budskabet til jeres 
spejderne og deres familier til gavn og glæde for et spændende 
friluftsliv. 
Ønsker I flere oplysninger er I velkommen til at kontakte mig e-
mail: LIZPOK@nrdc.dk god fornøjelse. 
 
                                                    Med gildehilsen 
 
                                          Poul Kaltoft  GM Ølstykke 
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kan gå på nettet, læse bøger, ja endda rejse for at se facts på nært hold. Det vigtige er, at 
man har lov til at tænke selv og danne sin egen konklusion. 
”Ja men” sagde DR.- Journalisten, ”man sagde i danske medier, at den danske -              
ambassade var brændt helt ned til grunden; men da man så billederne dagen efter, var 
der bare kommet lidt sod på væggene. Er det ikke også at misinformere?”. 
  ”Jeg tror, jeg ved, hvad du har gang i. Du er begyndt på den typiske ”ih-vi-erligeså-
slemme-som-dem-sang”. Du er ramt af den typiske vestlige dårlige samvittighed – et 
absurd Stokholm-syndrom,”  sagde jeg og gik i gang med at holde foredrag om vigtighe-
den af at holde fokus på det rigtige sted, nemlig de fanatikere, der sætter ild til ambassa-
derne og truer vore medborgere på livet – og ikke en fejl om, hvorvidt skaderne var på 
3.000 eller 10.000 kr. Det faktum at fundamentalisterne i de islamiske lande –             
støttet af deres regeringer – kræver, at vi skal pålægge os censur, er kernen i sagen. 
  Grunden til, at vi vandt over Hitler, var netop vores fokus på at bekæmpe Hitler og ikke 
angribe Churchills alkoholproblemer. Det samme gjaldt for Sydafrikas apartheid. 
  ”Jeg er træt af mediernes typiske trang til at ligestille vore handlinger med fanatikernes. 
Nu er det ikke tid til en totalt misforstået, latterlig og i den grad mudret kulturrelativisme 
– men tid til at holde sammen og stå fast ved vore værdier, som fundamentalisterne ha-
der af hele hjertet.” sagde jeg uden at tænke på, at jeg måske havde overskredet DR. – 
journalistens grænse for tolerance. Der var et sekunds tavshed i den anden ende af røret, 
men så grinede hun nervøst, meget kort og kontant meddelte hun: ”jamen så kan jeg ikke 
bruge dig i indslaget.” 
  Hvordan vil vi se tilbage på ytringsfrihedens 11. september? Jeg er bekymret for, at vi 
atter vil formudre diskussionen. Vi vil af angst for at være intolerante kaste skylden på 
os selv. Vi vil gå på kompromis med diktatoriske regimers krav og fundamentalisternes 
brægen om særlove og parallelsamfund. Jeg er bange for, at vi igen som så mange gange 
før vil miste fokus. Jeg er bange for, at vi vil kalde til forsoning med hvem som helst for 
at undgå konflikter. Vi er så bange for konflikter. Vi vil gå uden om den sydende gryde . 
Ja så langt rundt om gryden, at vores vej vil krydse mellemøsten – og når vi alligevel er 
der, kan vi jo ligeså godt sige undskyld for noget, der egentlig er vores grundlovs sikrede 
ret. Jeg er bange for, at vi – indtil det næste angreb – vælger at stikke hovedet i den halv-
smeltede sne og håbe på, at problemerne forsvinder af sig selv. Men det gør de ikke. 
      Som det med al tydelighed fremgår af historikken i det forløbne lille årstid, hvor 
balladen om Muhammed tegningerne og de politiske konsekvenser deraf har vist os, skal 
vi ikke gå rundt og tro, at de værdier vi i gennem mange generationer har oparbejdet i 
vores demokratiske samfund, bliver ved med at eksistere af sig selv. 
Hvis vi vil bevare de værdier vi har opnået, er det ikke kun nødvendigt et kæmpe for at 
udbygge og skabe nye, men også at stå fast og kæmpe for dem vi allerede har. 
 
Med gilde hilsen Nils 
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Lørdag den 2. september 2006 mødes vi på Roskildevej 350 til 
morgenkaffe/te kl. 9.00 

 
Derefter kører vi videre til Birkegårdens 
haver hvor vi vil bruge nogle timer på at se 
de smukke omgivelser og nyde vores med-
bragte madpakker og drikkelse 
         http://www.birkegaardens-haver.dk/ 

 
 
Derfra går turen videre til Slagelse Kaserne hvor vi vil indlogere os i enten enkelt 
eller dobbelt værelser. ( der er alt, så glem bare sengetøj og håndklæde, men husk 
tandbørsten og måske noget skiftetøj) 
Efter en velfortjent kop eftermiddagskaffe vil vi lege lidt. 
 
Kl. 18.00 vil vi påbegynde en forhåbentlig hyggelig aften som slutter når alle er ble-
vet trætte og er gået til ro. 
 
Søndag efter morgenmad og pakning af bilerne går turen til vikingeborgen Trelle-
borg hvor vi bl.a. kan opleve 
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Til udvalg i : 
Friluftsrådet  Bjørn Frese / Frederikssund  genvalg 
 
Årskalenderen  2007/2007 for de deltagende blev afleveret Der 
var tidligere fremkommet forslag fra 1 Frederikssund om at ud-
sende kalenderen via Internettet da det er væsentligt billigere end 
papir (9kr. pr. stk.) 
Forslaget blev nedstemt 
 
Eventuelt:  Distriktet lovede, at ville koordinere rejsen til GM 
stævne i Vingsted  2006 så udgifterne til transport kunne reduce-
res 
 
                                                      Gildeledelsen 

 
 
Hej alle gildebrødre. 
 
Så er det ved at være sommerteater tid hvor der bliver 
spillet 
 
Frode og de andre rødder. 
 
Og får at få det til at køre på skinner skal der bruges meget hjælp, så jeg 
håber meget der er nogle af jer der har tid.  
Skriv jer på listerne, ring eller send en mail,  
 
Det ville være rart hvis I kunne fordele det over hele spilleperioden. 
 
Man skal regne med at begynde kl. 17.00 og slutte ca. kl. 22.00 
 
Mange gildehilsner 
Benny 
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Distriktsgildeting 2006                                                    juni 2006 
 
Den 8 maj 2006 deltog gildeledelsen sammen med repræsentanter for 
de andre gilder i Arresø distrikt i distriktets gildeting, der i år blev 
afholdt på Arresøcentret ved Frederiksværk 
 
Distriktsgildemesteren / DGM  Nick aflagde beretning, som kan 
læses på distriktets hjemmeside. Nick informerede om årets gang i 
distriktet og kom blandt andet ind på deltagelse i afholdte møder om 
planlægning af åbent hus arrangement i 2007 for at hverve nye gilde-
brødre, spejderjubilæum 2007, naturlaug samt gildernes 75 års jubi-
læum i 2008. 
En ny distriktsstruktur har været drøftet på landsplan endvidere har 
der været afholdt interne møder til gensidig orientering om gilderne i 
vor distrikt. 
 
Distriktets uddannelsessekretær / DUS  Knud-Erik  informerede 
om afholdelse af  Væbnerforberedelse for 5 væbnere samt I – dag i 
Frederikssund med naturen som tema. Der har været afholdt en DUS 
dag i Odense, hvor det blev foreslået i 2007, at integrere en dragedag 
i et af de af gilderne planlagte arrangementer for spejderne. 
 
Regnskabet / DGS Ole Rafn blev godkendt med en enkelt kommen-
tar fra Ølstykke om fortegnsfejl. 
Budget kontingent til distriktet er uændret fastsat til 60 kr. årligt 
 
Indkomne forslag der var kun fremsendt 1 mindre administrativ 
ændring vedrørende afstemning på Distriktsgildetinget. 
 
Derefter blev følgende valgt til distriktsgildeledelsen: 
DGM / Nick / Frederiksværk  genvalg, ønsker at fratræde 2007 
DGK / Annie Thygesen / Hillerød  genvalg, ønsker at fratræde 2007 
DGS /  Ole Rafn / Hillerød  genvalg 
DIS  /  Birgitte Friis- Mikkelsen  Ølstykke genvalg 
DUS /  Knud-Erik / Hillerød  genvalg 
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Ølbrygning 
Gennem en stor del af menneskets historie har vi brygget øl. Vi har således 
også mange kilder på vikingernes store forbrug af denne drik. I gennem 
hele weekenden vil der bliver brygget øl efter gamle metoder. Dette arbejde 
vil danne rammen for en god snak om vikingernes verden til hverdag og 
fest, men selvfølgelig mest om den dejlige øl. 
Der vil være prøvesmagninger, på hjemmebrygget Trelleborg-øl. 

Vi vil her indtage vores frokost og efter denne er vores planlægning slut, 
så når man er træt er det bare med at køre mod Ølstykke. 
http://www.vikingeborg.dk 
 
Alt dette kommer til at koste højst 250 kr. pr. person eks. drikkevarer. 
 
Bindende tilmelding senest 22. maj til: 
 
Lis          47 17 80 75     b.l.larsen@get2net.dk 
 
Ingelise  47 17 60 18     ip@ofir.dk  
 
Mange                    hilsner weekendudvalget 
                                               
Bjarne, Ingelise,  Lis 
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Endelig sommer                                                            juni 2006 
 
Det kan forekomme lidt mærkeligt allerede her i maj måned, hvor 
solen skinner og alverdens grønne vækster myldrer op ad jor-
den, at skulle skrive den årlige hilsen med ønsket om en god 
sommer, som forhåbentligt vil blive god og indeholde mange må-
neder med et aktivt friluftsliv, hvor vi kan nyde vor dejlige natur. 
Men så sker det pludseligt, at ordet sommer får tankerne til at gå  
60 år tilbage til vor skoletid og dagen før sommerferien, hvor 
mange af os med stor glæde har prøvet at synge Blæsten går 
frisk over Limfjordens vande, før det blev lærerens tur til at udde-
le flotte papskilte med adressen på ferieforældrene og billetten til 
ferietoget til Fyn og Jylland  - laangt borte fra storbyen. 
Vi må erkende at mange ting er ændret i tidens løb og for det 
meste til det bedre, men en ting er stadig det samme og det er 
forventningerne til, at sommerferien skal bruges til positivt, til at 
opleve en anderledes hverdag og samle ny energi til at komme 
videre med dagligdagen og samværet i gildet. 
Vi ønsker alle gildebrødre og jeres familier en rigtig god sommer-
ferie, pas godt på jer selv, nyd livet og må solen skinne på jer til 
vi ses igen.  
 
                                                     Med sommerhilsen   
                                                          Gildeledelsen      
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