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 Kom til 
 

Gildemøde 
 

Onsdag, den 12. maj 2004. 
 

Vi mødes på Græstedgård kl. 18:30, hvorefter vi – efter at have 
fyldt bilerne – kører til Færgegården i Frederikssund. 
 

Der er bestilt rundvisning; og vi får lejlighed til, at se museet på 
egen hånd. Der er aktuelt blandt andet en udstilling om pileflet-
ning og en plancheudstilling om ”Småøerne i Roskilde Fjord”. 
 

Gruppe 3 vil herefter servere en let anretning og øl og vand kan 
købes til de sædvanlige rimelige priser. 
 

I skal selv medbringe tallerkener, bestik, glas og kopper + kaffe/
the (til eget brug), én stol pr. bagdel og kr. 25,00 til betaling for 
arrangementet. 
 

Tilmelding senest søndag, den 9. maj 2004 til  
Vibeke (telefon nr. 47 17 97 75) eller  
Annie (telefon nr. 47 17 56 36). 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Med gildehilsen 
 

Grp. 3 

Side 1 

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

27. Årgang 
 

Nr. 270 
 

    KNU 
Maj 

DEN 
   2004 
 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 



Side 2 

 
Hanne Danielsen   (  9.11.76)  8. maj 
Ingelise Petersen (10.04.02) 22. Maj 
  
 
 I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet. 

Redaktionen ønsker tillykke  

Distriktsgildeting 2004 
 
Kære gildebrødre gildeledelsen er inviteret til Distriktsgildeting 
hos Gribskov gildet den 12 maj. 
 
Af den grund må vi allerede nu via Knuden udsende vor anmod-
ning om, at evt. begrundede forslag til forbedring af samarbejdet i 
distriktet bliver sendt til GM. 
 
Vi beklager, at vi inden maj Knudens udgivelse ikke er i stand til 
at bringe distriktsgildetingets dagsorden. 
 

Gildeledelsen 

Jens Erik Stubkjær skriver stafetten i juni 2004 
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Nej, den havde kun denne duft som den måtte følge, dette var helt sikkert dens 
vej. Nu ser jeg ,den yndigste lille flue. Hun er vel nok sød og dejlig og sikken 
en duft hun har. Gad vide, om hun vil tale med mig, for jeg er ikke særlig 
smuk og jeg dufter heller ikke som hun. 
 

Hej du lille, hvad laver du? Hvor er du smuk. Har du lyst til at flyve sammen 
med mig. Ja, det vil jeg da gerne, men jeg vil ikke forlade stedet her for her er 
så dejligt og jeg har søgt efter dette sted hele livet og har endelig fundet det. 
Hun havde ret det var det aller skønneste sted jeg havde set hele livet. Vi fløj 
sammen, legede sammen, hvilede os sammen, vi var hele tiden sammen, vi fik 
også børn sammen. 
Nu sidder vi to gamle her og kikker på de smukke omgivelser, vore øjne er 
ikke så gode mere vore vinger ikke så stærke, men vi nyder stadig at være 
sammen og sidde her,  kikke på livet der udspiller sig for vore øjne, se alt det 
smukke der omgiver os. Vores liv sammen, har bare været dejligt. 
Åen har skiftet farve, der er begyndt at komme dis, det klare lys der altid har 
været her, er ved at slukkes lige som vores også er det. 
Nu er der et helt andet lys, det er mere rødt, går over i orange og dyb blå,  jeg 
tror næsten ikke  mine øjne, for det er det smukkeste,  jeg har set hele mit liv. 
Og jeg har set meget. 
Jeg er meget træt og ønsker ikke mere af livet, det har været smukt indholds-
rigt og dejligt. Tiden da jeg var alene og tiden jeg har tilbragt sammen med 
min dejligt duftende følgesvend. Jo, livet har været god, ved mig. 
Den lille flue havde levet et godt og dejligt liv. Den havde levet det til fulde, 
nu er der kun en ting, tilbage at fortælle. 
Den lille flue var en døgnflue. 
Denne lille historie, var kun for at fortælle. Jeg synes livet er dejligt. 
Vi bør alle kigge, nyde, opleve og sanse det.    LIVET 
Jeg ved godt, verden kan være ond, men derfor behøver vi ikke kun se det. 
Ser man lyst på livet så er det meget nemmere at opfatte det positive. 
Alle, har vi prøvet kræfter med livet og hvis vi er på vej mod det negative, så 
kig i rygsækken, der findes mange oplevelser og sjove minder. 
Og husk indimellem at sige “jeg elsker dig” for vi ved ikke,  hvad morgenda-
gen bringer.      
Vi er, jo ikke døgnfluer. 
 

Anette Stente 



Side 6 

Stafetten Anette Stente 
 
      Fluen 

 
Det første jeg husker, var, at verden så diset og tåget ud. Jeg ved at her vil jeg 
ikke blive. Det virker som om der er mere lys derhenne. Jeg beslutter at drive 
ned ad åen, derned hvor lyset kommer fra. Jeg flyver imellem store træer og 
lange siv. Ind imellem hviler jeg på et blad. For der er meget langt til lyset. 
Medens jeg hviler, ser jeg, de smukkeste ting. 
 

Blandt andet, et meget stort dyr, der flyver frem og tilbage hele tiden, den er 
meget smuk har 4 meget lange vinger og en lang krop i flotte blå/grønne far-
ver, den har meget travlt med at flyve fra sted til sted. Jeg synes den er så flot 
og smuk, at jeg ville ønske den stoppede ved mig. Så jeg rigtig kunne betragte 
den. Den taler på en sjov måde og er svært at forstå. Den stopper og taler med 
alle den ser på sin vej. 
Ups, den kigger herover på mig. Nu kan jeg næsten høre, hvad den siger. Jeg 
pudser mig, renser mine øjne og ryster mine vinger, nu er den meget tæt på. 
Hvad mon den fortæller,  jeg glæder mig, til dens besøg tæt på mig. For den 
sætter sig aldrig. NU, nu kommer den, nej ikke alligevel, jo nu er den lige un-
der mig. 
 

Hej du lille, hvad laver du? nå ja, det kan jeg se. Ikke noget. Nå men du skal 
vel heller ikke noget. Jeg må se at komme videre, hej hej. 
 

Nej, hvor var den smuk og så talte den til mig, mon vi er venner nu? Jeg kun-
ne slet ikke nå og fortælle at jeg var på vej ud i den store verden for at opleve 
alt det dejlige og smukke. Jeg må se at få en lille lur inden jeg skal afsted igen 
for selvom lyset nu skinner klart over åen så vil jeg gerne flyve afsted hen 
over dette dejlige paradis, der spreder nogle dejlige dufte og vinden der rusker 
i mig når jeg flyver i mod den. Jeg kunne godt tænke mig at slå følge med en. 
Bare den store smukke nu var her, så kunne jeg spørge om den ikke ville føl-
ges med mig. 
 

Hvad er det for en dejlig duft, det er den skønneste duft jeg nogensinde har 
duftet i mit liv. Den kommer med vinden, jeg må se, hvad det er der dufter så 
eventyrligt. Den lille flue kastede sig ud i vinden fløj alt hvad den kunne og 
duften trak den afsted. Den glemte helt at spise og den stoppede heller ikke 
for at drikke.  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. maj 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 

Nyt fra Ølstykke Sct. Georgsgildefond 
 

Fonden har: 
 

vedtaget, at de kr. 10.000,- der på gildetinget blev bevilget til 
projekt børneadoption tages fra fondens grundkapital, hvoraf 
der herefter resterer kr. 65.000,- 
 

bevilget kr. 3.000,- til Ebbe Skjalmssøn, DDS til ny trækvogn/ 
cykelanhænger til transport af spejdergrej 

 
givet afslag på ansøgning om kr. 2.000,- til trykning af  års- 

program for Nyreforeningen i Frederiksborg Amt 
 

givet afslag på ansøgning om tilskud til byggeprojekt til 
Frederikssund Krisecenter for Voldsramte kvinder og deres 
Børn – Projekt ”Børnehus” 

 
overdraget kassereransvaret til Henning Christensen. 
 
 

Med gildehilsen 
 

Fondsbestyrelsen 
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Udpluk fra Landsgildets nyhedsbrev marts 2004 
 
 
 
 
 
 
Gildetrop på Blå Sommer 20.—29. Juli 
 
Temaet for Blå Sommer er: Vi tester idéen! Det vil Gildetroppen også gøre, nærmere be-
stemt i hjælperlejren Tiden. Vi vil tilbyde noget for de voksne lejrdeltagere, både hjælpere 
og ledere. Vi arbejder på at få boblebad, hårvask (begge dele ed varmt vand), massage og 
mon ikke der bliver mulighed for en kop kaffe, avislæsning eller bare en god snak i eller 
udenfor Kaaten. Vi vil således gøre alt hvad vi kan for at være en aktiv del af hjælelejren. 
Og dette med hjælpelejr skal tages bogstaveligt. Du kan nemlig kun komme med på Blå 
Sommer, hvis du udfører et stykke arbejde som hjælper. Der findes ange forskellige 
jobs, og de kan være både store og små  - og der er brug for rigtig mange hjælpende hæn-
der. 
Det Danske Spejderkorps (DDS) har vedtaget, at alle der skal deltage som hjælpere, skal 
checkes i Det Centrale Kriminalregister for seksuelle krænkelser mod børn og unge under 
15 år. Derfor skal tilmelding foregå i 2 trin. Se hjemmesiden  
www.blaasommer.dk/hjaelpertilmeldding eller kontakt Landsgildekontoret. 
Skulle der være gildebrødre, der kunne tænke sig at deltage sammen med deres børnebørn 
er det også muligt, men igen hjælpefunktionen kan man ikke slippe for. 
Vi har fået en meddelelse om, at der er nogle Gildespejdere fra Ghana, der gerne vil være 
sammen med os i Gildetroppen på Blå Sommer. De kan af gode grunde ikke have alt udstyr 
med i flyet, så hvis dit gilde kan være behjælpelig med forskelligt lejrudstyr og varmt  
Lejr-tøj til voksne (str. L-3XL), å kontakt venligst landsgildekontoret. Hvis dit gilde har 
lyst til at være ”sponsor” for en af de ghanesiske gildespejdere, så vil de blive meget glade 
for  en økonomisk håndsrækning. 
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at gildespejderne fra Ghana får en god oplevelse som aktiv 
hjælper sammen med en dansk gildespejder. 
 
 
 
 


