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9.NOVEMBER 2005 

KL. 19.30 
Vandrehal fra kl. 19.00 

 
DER VIL DENNE GANG VÆRE TO VÆBNEROPTAGELSER. 

 
 

EFTER GILDEHALLEN VIL DER BLIVE SERVERET ET LET ANRETNING TIL 
DEN FAMØSE PRIS AF 40,- KR. 

 
ØL – VAND – VIN TIL DE SÆDVANLIGE RIMELIGE PRISER. 

 
TILMELDING SENEST D. 6/11 

 
PETER AHRENDT  47 17 87 31 

 
                                    Ove Søtofte     47 17 96 93 

 
 

VEL MØDT GRUPPE 5. 
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Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 
 

28. Årgang 
 

Nr. 284 
 

    KNU 
November 

DEN 
   2005 
 

Sct. Georgs Gildet   

Ølstykke 
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Kaj Normann Andersen (13.04 94)  10  November  
Anne-Grete Langaard (06 01 99) 22. November  
Annie Andersen   (08.01.92) 22. November 
Viggo Rasmussen   (13.10.65) 22. November 
Ove Søtofte    (14.04.95) 29. November 

Redaktionen ønsker tillykke  

Nye væbnere 
 
I løbet af efteråret 2005 har Britta Bang Bæk og Birgit-
te Friis-Mikkelsen deltaget i distriktets væbnerforbere-
delse sammen med 3 unge gildebrødre fra 1 Frederiks-
sund. 
Det blev til nogle spændende aftener med gode diskus-
sioner og udveksling af erfaringer hentet fra dagligda-
gen  i de to gilder og som vi håber vil kunne bringe 
fornyelser til vort gilde. 
Som et synligt bevis på en vellykket væbnerforberedel-
se vil de to svende blive optaget som væbnere ved den 
kommende gildehal den 9 november 2005. 
Gildeledelsen opfordrer derfor Ølstykkes gildebrødre 
til at slutte op omkring denne festaften ligesom alle 
andre gildebrødre og andre med relation til de kom-
mende væbnere er hjertelig velkommen efter tilmel-
ding til den arrangerende gruppe. 
 
                                             På gensyn til gildehallen 
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Velkommen til den af 
Gruppe 6 arrangerede 

 
 

Julefest 2005 
 

lørdag, den 3. december kl. 18.00  
på Græstedgaard 

 
Vi starter i stalden med en drink og kanapéer 

og fortsætter i festsalen med 
hjemmelavet flæskesteg og ris á l’amande.  

 
Efter middagen underholdes med den originale 

baggrundshistorie om Peters Jul. 
 

Anden juleunderholdning kan påregnes!! 
 

Prisen for hele arrangementer er 100 kr. 
Inkluderet heri er ½ flaske vin til maden 

Drikkevarer herudover kan selvfølgelig købes 

 
Vi beder om, at I tilmelder jer senest den 25/11 til 

Henning, tlf. 48184084 e-mail: brosboel@worldonline.dk eller 
Lene, tlf. 51963099, e-mail: lene-j@email.dk 
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Divisionssommerlejr 2007 
Ølstykke gildet har modtaget en varm sommerhilsen fra 
det Danske Spejderkorps Ege division, som indbyder os til 
at deltage i planlægning og gennemførelse af divisions-
sommerlejren 2007, der skal finde sted  i uge 27 på Getnø-
gaard ved Tingsryd i Småland. Se mere  
www.getnogaard.se 
 
Lejrens tema bliver: Naturlejr i Sverige og det er gildele-
delsens håb at rigtig mange gildebrødre har tid og lyst til at 
deltage aktivt i dette spændende og vigtige arrangement 
for spejderne i området. 
 
Gildeledelsen vil via Knuden løbende orientere om udvik-
lingen i dette projekt, men allerede nu har I mulighed for at 
give et præliminært tilsagn til Poul, som indtil videre er 
gildets kontaktperson. 
Styregruppen  hos DDS består af Ole Dalskov og Alice 
Linning. 
 
                                                          Gildeledelsen  

 
Kære gildebrødre ! 
Hvis der stadig er nogle af jer, der har haft udlæg i 
forbindelse med fællesløbet og ikke har fået det re-
funderet endnu, vil jeg meget gerne snarest høre fra 
jer og allersenest ved november gildehallen. Vi vil 
gerne have 
regnskabet afsluttet. 
>  
Med stor gildehilsen 
Hanne  
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Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg  senest d. 20. november 2005 
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 

 

 

Jeg vil hermed sige tak til alle for det gavekort jeg fik til min fød-
selsdag, jeg har byttet det til en diamant til min ring som jeg er rig-
tig glad for. Jeg vil samtidig sige tak til alle jer der mødte op på 
adressen den 22 sep. 
En stor tak fra Lene  

Kære Gildebrødre 

Tak for al det det der blev os til gode på vor  40 års Jubilæumsdag 
Tak for alle de gode minder vi har gennem alle de år i Ølstykke/ 
Stenløse Slangerup Gildet, tak for mange års ven– og kammeratskab. 
 
Med gildehilsen Anna og Viggo 

Overhold venligst deadline  

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk OBS. 
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Staetten                                Birgitte Friis-Mikkelsen          

 

Et besøg i Berlin. 
 
En af mine mange oplevelser fra mit 10 uger lange ophold 
på” Højskolen Østersøen” v/ Aabenraa i efteråret 2002, var 
vores studietur til Berlin. 
Vores lærer Angela, syntes vi skulle studerer, hvordan man 
lever i Berlin, så vi skulle bo privat. Det har jeg aldrig prø-
vet før – og det skulle prøves i Tyskland. 
Jeg skulle bo hos en dame, på alder med min ældste datter 
og med samme uddannelse, skolelærer. Hun boede i en lej-
lighed i det gamle Østberlin, ikke langt fra Alexanderplatz. 
Det, at være ny ankommet til Berlin, stå ved Bahnhof Zoolo-
gischer Garten og prøve at komme derfra, var ganske forvir-
rende. ” Angela, Hjælp ” 
Kvarteret omkring stationen, som jeg ankom til, var halv-
mørk og præget af punkere med hunde – ikke lige et miljø 
for en gammel dame med masser af bagage! Nåh, jeg måtte 
jo prøve at orienterer mig og finde den rette vej. Skønt jeg 
spurgte om vej, lykkedes det mig at komme en omvej – ikke 
videre praktisk med min tunge bagage. 
Endelig kom jeg frem.Min værtinder var virkelig en sød da-
me, som straks serverede the for mig. Klokken var efterhån-
den blevet 20 og jeg følte mig glad og afslappet, over at væ-
re nået frem. 
Lidt senere på aftenen fik vi ”Kalter Aufschnitt”  
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Har du husket ?? …….. 
at tilmelde dig som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling den 
13. november 2005. 
 
Hvis ikke, kan du nå det endnu – du skal bare ringe til Mogens A. eller eller Per 
H. eller tilmelde dig over internettet på www.flygtning.dk 
 
Vi mangler indsamlere – og husk, at mange indsamlere og et godt resultat er 
med til at profilere Sct. Georgs Gildet i Ølstykke, da det er gildet, der er koordi-
nator i Ølstykke og Stenløse Kommuner. 
 
Og så går pengene jo til et godt formål !!! 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. Ring hellere nu, mens du hus-ker det. 
 
Og skulle du have venner, naboer eller bekendte, som har lyst til at deltage, hø-
rer vi også meget gerne fra dem. 
 
Når du har tilmeldt dig, får du nærmere besked om udleveringssted og –
tidspunkt. 
 

Med gildehilsen 
 

Mogens A.                                       Per H. 
Tlf. 47 17 56 36                               Tlf. 47 17 09 33 
e-mail: mogens.annie@nrdc.dk       e-mail: holdrup@mail.dk 

Dansk Flygtningehjælp 
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Genbrug en ekstra indtjening                                                  
 
Fra Per Holdrup har gildeledelsen modtaget en opfordring 
til mod betaling, at deltage i arbejdet  på genbrugspladsen 
ved Langdyssevej i Ølstykke. 
Per har talt med Arne Rode, der leder genbrugspladsen og 
Arne kunne fortælle at dette store og nyttige arbejde står i 
akut mangel på arbejdskraft min. 3-5 gildebrødre, der skal 
kunne deltage i 9 årlige markeder på søndage fra 9 – 13. 
Gildet vil som betaling for sit  arbejde blive afregnet i antal 
registrerede timer omsat i % af det samlede overskud. 
Vi håber at denne spændende opfordring vil have gilde-
brødrenes interesse enten i form af aktivt gruppearbejde 
eller som et tværgående projekt til gavn for vores fond 
Gildeledelsen opfordrer hermed grupperne til at diskutere 
projektet og sende deres svar til Poul, der herefter vil for-
midle gildets beslutning til Arne Rode .  
 
                                                        Gildeledelsen    

Her ses de 10 bedst placerede gilders mange fri-
mærker 
 
                     (Ølstykke var nr. 4) 
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                               Dejligt med lidt mad. Medens vi sad der og spiste og 
småsnakkede, dukkede hendes søn pludselig op i dø-
ren, kun iført shorts! Han var en ung fyr på 17 år, med 
langt smukt hår( for at demonstrere sin antipati mod 
nynazismen). Man er jo velopdragen; så jeg stak hån-
den frem og hilste pænt på ham. Han var kun var iført 
shorts fordi han lige havde gennemgået en operation i 
maven. Arme fyr! 
Efter aftensmaden, som altid er kold i private tyske 
hjem, kom der en flaske sekt frem. ” Rotkæppchen” , 
som er et tidligere Østtysk champagne mærke. Jeg må 
indrømme, at jeg syntes, det smagte godt.  
Om det var fordi, vi tre delte flasken, eller om ” sprog-
øret” efterhånden var stillet ind, ved jeg ikke, men ef-
terhånden, som aftenen skred frem, forstod vi hinanden 
bedre og bedre! 
Bertel, som min værtinde hed, var folkeskolelærer. 
Hun underviste 3die generations indvandrere. De fleste 
af hendes elever forstod ikke et ord tysk. 
Indvandrere føler ikke, det er nødvendigt at tale og for-
stå tysk. De bor i selvskabte ghettoer. I de områder, fo-
regår al kommunikation, på deres eget modersmål; så-
gar skiltene i butikkerne, er kun på deres eget sprog. 
De har deres egne banker, posthus, læger, tandlæger og 
butikker. Ingen behøver at bevæge sig udenfor, deres 
hjemlige omgivelser. 
Når man bor og lever i sådan en ghetto-by, behøver 
man ikke at kunne tale eller forstå tysk. Børnene, som 
er skolesøgende, får aldrig rigtigt lært at kommunikere 
på tysk. De fleste ender derfor i arbejdsløshed, efter 
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endt skolegang. 
Som afslutning på dagen, gennemgik vi næste 
dag med U-bahn, således at jeg selv kunne fin-
de frem til holds mødested. 
Ved sovetid kom jeg ud for endnu en oplevelse 
– jeg skulle sove i en dejlig hems! Hele famili-
en sov i en hems. Sønnen, hvis værelse var lej-
lighedens største, havde en hems, med plads til 
5 personer. 
Lejligheden lå i et etagehus fra 1920, med højt 
til loftet. Køkkenet, som var lillebitte, var ste-
det, hvor familien levede; der var også plads til 
kat og kanin. 
I mit værelse stod et spisebord med fire stole, 
også fra 1920èrne. Det var ikke videre hygge-
ligt, men plads til gæster var der. 
Berbel havde en forkærlighed for plys rensdyr. 
De fandtes overalt! På mit værelse, var der bl.a. 
to, på størrelse med mig; og på gulvet lå der et 
stort fra Ikea! 
Jeg havde på fornemmelsen, at min værtsfami-
lie havde en beskeden økonomi. Berbel, var 
dog villig til at ofre lidt ekstra. I weekenden, 
når der kom gæster og der skulle festes. 
Så blev der købt ind hos slagteren, han havde 
hjemmelavede varer, uden tilsætningsstoffer. 
Berbel var en hjertelig og gæstfri dame, som 
inden min afrejse, inviterede mig på et nyt be-
søg, når min vej faldt forbi. 
Jeg behøver vel ikke at sige, at jeg håber, at se 
hende som gæst, i mit hjem her i Danmark. 
 
Birgitte Friis-Mikkelsen. Gruppe 1. Side 7 

 Konference for fritid-, kultur- og idrætsforeninger i Ekommune 
 
Vor BUS Hanne og GM deltog den 15 september i en konference i Smørum, der 
havde til formål:  At finde frem til de vigtigste elementer  i opbygningen af en ny 
fælles identitet for borgerne i Egedal kommune. 
 
Man kan stille sig spørgsmålet om gildet bør blande sig i lokalpolitik, men uden 
engagement får vi ingen indflydelse. Det ønsker vi for fortsat at sikre, vi tildeles 
adgang til vore dejlige lokaler , men også for at tilbyde spejderne vor støtte til deres 
aktiviteter i vores ny Storkommune. 
 
At vi og de andre små foreninger i de 3 kommuner skal være ” vågne i timen” blev 
hurtigt klart på mødet, efter at Danmarks Idræts - Forbund  havde præsenteret deres 
flotte gennemarbejdede oplæg til en ny struktur, og ingen af de andre fremmødte 
foreninger havde noget som helst. 
 
Konferencen indeholdt en workshop, hvor de 120 frivillige foreningsledere  blev 
opdelt i 9 arbejdsgrupper , der skulle komme med forslag til hvordan vi i fællesskab 
bedst kan sikre førnævnte målopfyldelse ud fra  en ramme, der siger ” vi får det vi 
har” 
 
Som eksempel på nogle af de mange forslag der fremkom  kan nævnes: 
 
De små foreninger bør tale med en stemme over for kommunen 
Samråd bør etableres inden for hvert enkelt interesseområde: idræt, kultur, spejdere, 
øvrige 
Kun tilskud til unge under 25 år og det bør være ens ( spejder og idræt ligeværdige) 
Lokaleanvisning bør være decentral ( mere nærhed til Egedal, men bevar lokalt til-
hør) 
Folkeoplysningsudvalget bør fortsætte 
 
Som I kan forstå kom der mange forslag, som skal besvares inden 2007. Gildet vil 
gerne bidrage til  denne proces ved at støtte synspunkter blandt andet til gavn for 
spejderne i kommunen. 
 
Til slut bør det fremhæves, at der på mødet herskede en særdeles god stemning mel-
lem de fremmødte deltagere. De havde meget let ved at bruge ordet VI i betydnin-
gen Egedal kommune, hvilket var noget ganske nyt, men dejligt at høre. 
 
                                                         Gildeledelsen       


